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1. Hoeveel jongerenwerker zijn er actief in de gemeente Steenbergen en hoeveel uur werken 

deze samen?   

Er zijn momenteel  4 jongerenwerkers actief; gezamenlijk 3 FTE (3x36=108 uur/week) 

 

2. Hoe zijn deze jongerenwerkers duidelijk zichtbaar in de samenleving. Lopen ze door de 

wijken met bijvoorbeeld een groen hesje rond met daarop jongerenwerker? Hoe herkennen 

de jongeren deze jongerenwerkers?  

De jongerenwerkers zijn meestal herkenbaar aan de werkkleding van WijZijnTraverse en de 

jongerenbus; ze dragen geen kleding waar specifiek ‘jongerenwerk’ op vermeld staat. Soms 

wordt ervoor gekozen om bewust géén herkenbaar uniform te dragen, om zo beter in 

contact te kunnen treden met groepen jongeren. Belangrijk onderdeel van het werk is dat 

jongerenwerkers zelf contact maken met aanwezige jeugd/jongeren op straat. 

 

De jongerenbus is het afgelopen jaar enkele keren in de media geweest en wordt juist ook 

ingezet bij berichtgeving over activiteiten op sociale media: een berichtje over jongerenwerk 

deze zomer  is bijvoorbeeld geïllustreerd met een foto van 2 jongerenwerkers bij de 

jongerenbus. Dit is overeenkomstig het uitvoeringsprogramma, waarin we de jongerenbus 

nadrukkelijk(er) zichtbaar in de kernen willen hebben. 

Ook trekken de jongerenwerkers actief op met de sportcoaches, waardoor ze tijdens 

sportactiviteiten makkelijk een praatje aan kunnen knopen met de aanwezige 

kinderen/jongeren.  

 

3. Gaan zij ook bijvoorbeeld regelmatig langs alle scholen en hoe vaak doen zij dit dan?  

De jongerenwerkers  komen geregeld op scholen. Het meeste contact hebben ze met het 

Ravelijn; wat incidenteler met de basisscholen. Er is recent contact geweest met de 

Gummarusschool over een preventie/ voorlichtingsactiviteit, over bijvoorbeeld het 

jongerenwerk, groepsdruk en lachgasgebruik. Als dit aanslaat, zullen andere basisscholen 

eveneens actief benaderd worden hiervoor. De contacten met de basisscholen gaan verder 

geïntensiveerd worden; gekend en bekend worden is van belang om invulling te geven aan 

preventiewerkzaamheden. Dit geldt voor het hele sociale team waar de jongerenwerkers 

onderdeel van uitmaken en is dus een afspraak met Wijzijn Traverse.  

 

De jongerenwerkers worden daarnaast ingezet voor preventieactiviteiten van het CJG: ze 

geven op dit moment Rots en Water training (weerbaarheidstraining) op de Maria Regina. 

Dit is niet specifiek alleen voor de leerlingen van de Maria Regina,  maar hierdoor is er wel 

goed contact met deze school ivm de locatie (gymzaal). 

Op het Ravelijn sluiten ze desgevraagd aan bij het schoolondersteuningsteam, houden ze een 

inloopspreekuur (elke eerste maandag van de maand, samen met politie en CJG/GGD) en 

geven ze ongeveer 1-3x per jaar voorlichting op de voorlichtingsdagen van het Ravelijn. O.a. 

op de verkeersdag van het Ravelijn, waar ze voorlichting geven over groepsdruk, 

alcohol/drugs in het verkeer (ook op de fiets), dus echt themagericht. Maar ook voorlichting 

over het jongerenwerk zelf, wie ze zijn en wat ze doen. Ook leveren ze af en toe een bijdrage 

aan de projectklassen van het Ravelijn, waardoor ze ook op deze manier toegankelijk zijn 

voor de jongeren.  


