Bij JoU kan ik me ontwikkelen

Training voor professionals
en bewoners

Omgaan met jongeren
Jongeren horen erbij in de samenleving.
Maar toegegeven, niet alle jongeren zijn
even gemakkelijk. Soms gedragen ze zich
ronduit vervelend, of is er sprake van
overlast. Hoe kunt u jongeren in zulke
situaties benaderen? In een op maat
gemaakte training helpt JoU u beter
omgaan met jongeren en de overlast aan
te pakken.
JoU verzorgt het jongerenwerk in de stad
Utrecht. Onze werkers zijn gespecialiseerd in
het contactleggen en omgaan met jongeren.
JoU is er voor alle jongeren, maar werkt
vooral met de 20 procent jongeren die een
extra steuntje in de rug nodig heeft om
kansen te kunnen pakken. Ook neemt JoU
deel aan de gezamenlijke aanpak
jeugdgroepen van de gemeente Utrecht,
politie en justitie.

jongeren en handvatten hier op een positieve
manier mee om te gaan.
De trainers

Jou maakt deel uit van het domein Gewoon
Opvoeden. Jongerenwerkers hebben een
pedagogische rol. Ze stimuleren en steunen
jongeren, signaleren, spreken ze aan op hun
gedrag en steunen hen in het opgroeien.
Daarbij werken jongerenwerkers volgens de
uitgangspunten van de Vreedzame aanpak.
Die deskundigheid nemen de trainers mee in
de training Omgaan met jongeren.

De training wordt gegeven door twee
jongerenwerkers die ook ervaring hebben in
coaching en training. Onze trainerspoule
bestaat uit mensen met verschillende
culturele achtergronden. Ook kan JoU
jongeren inschakelen die als trainingsacteur
een bijdrage willen leveren aan deze training.

Inhoud van de training

Graag maken we een offerte op maat. De
mogelijkheden zijn divers; van een lezing van
een uur tot een pakket van meerdere
groepsbijeenkomsten en individuele coaching.

Op een interactieve manier behandelen de
trainers thema’s als het puberbrein,
opvoeden, het gedrag van jongeren en hoe je
daarmee kunt omgaan. De trainers maken
gebruik van voorbeelden uit de praktijk. U
krijgt de ruimte om te oefenen en in gesprek
gaan over uw eigen vragen. JoU wil het
verschil maken bij de deelnemers, net zoals
JoU het verschil maakt bij jongeren. Na de
training heeft u meer inzicht in het gedrag van

Kosten

Meer weten? Neem contact op met:
Janneke Ebben, beleidsmedewerker JoU
Janneke.ebben@jou-utrecht.nl,
06 22 90 29 69
Nurettin Eren, coördinator Jongeren op Straat
nurettin.eren@jou-utrecht.nl,
06 50 82 75 18

