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Onze jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren zijn; 
op straat, op school, in de dorpen en in de jongerencentra. 
In jeugdketen en online op Social Media, bij sportverenigingen 
en buurthuizen. 

Het jongerenwerk van Scala draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling 
van een jongere. Dit doen we door aansluiting te vinden bij de leef-
wereld van de jongeren. Jongeren geven wij de kans hun talenten te 
ontwikkelen en deze in te zetten voor de maatschappij om volwaardig 
burgerschap te stimuleren.

Gebiedsgericht  
jongerenwerk
De jongerenwerkers zoeken de 
jongeren op. Dit doen zij actief, 
outreachend op straat en op 
vindplaatsen. Tijdens dit contact 
gaat de jongerenwerker in ge- 
sprek met jongeren over alles 
wat hen aangaat en wat er in de 
leefwereld van de jongere ge- 
beurt. Jongerenwerkers motiveren 
jongeren om zelf initiatief te nemen. Ook ondersteunen zij bij het opzet-
ten en organiseren van activiteiten in de dorpen en wijken. 

Preventielessen
Op alle basisscholen binnen de 
gemeente Ooststellingwerf worden 
incidenteel voorlichtingen gegeven. Onder andere 
op het gebied van Social Media, verslaving, gamen 
en pesten. Door met de school in gesprek te gaan 
wordt er gezamenlijk een beslissing genomen 
welk onderwerp het meest aansluit bij de laatste 
ontwikkelingen.

Accommodatiegericht jongerenwerk
Per gebied worden er plekken aangeboden aan jongeren waar ont-
moeting en talentontwikkeling centraal staat. Het jongerenwerk 
bouwt een betekenisrelatie op met de jongeren om participatie te 
stimuleren en problemen op verschillende leefgebieden aan te pakken 
of te voorkomen. 

JONGERENWERK 

Ambulant jongerenwerk
In samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf, Politie, Toezicht 
en Handhaving en scholen zorgen ambulante jongerenwerkers voor 
de aanpak van jeugdoverlast. De jongeren(groepen) worden in kaart 
gebracht zodat er contact kan worden gelegd. Het jongerenwerk 
vormt de brugfunctie tussen de jongeren en de betrokken partijen. De 
kracht van het ambulant jongerenwerk is het bestaande contact en 
de betekenisrelatie met de jongeren. Dat wil zeggen dat het ambulant 
jongerenwerk van dermate belang is, dat het verschil maakt in het 
leven van de jongeren. Gewenste gedragsverandering kan vanuit 
deze relatie worden gestimuleerd. 

Meidenwerk
Met behulp van de You!nGwoman methodiek, 
die is bedoeld voor meiden van 12 tot 17 jaar, 
wordt er gesproken over zelfbeeld, lichamelijk-
heid & seksualiteit, talenten & maatschappij 
en sociale ontwikkeling. In de tien interactieve 
groepsprogramma’s is het doel om de meiden 
weerbaarder en sterker te maken en te werken 
aan hun sociale competenties.

Young Leaders op de kaart
In tien themabijeenkomsten geven gecertifi-
ceerde jongerenwerkers een training aan jon-
geren en begeleiden hen in hun zoektocht naar 
hun talenten en kwaliteiten. Een maatschappelijk 
eindactiviteit zorgt ervoor dat jongeren hun talenten en 
kwaliteiten kunnen inzetten en ontwikkelen

MDT
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een 
ontdekkingsreis voor jongeren tussen 
de 14 en 27 jaar die op zoek zijn naar 
de beste versie van zichzelf. Samen 
met een jongerenwerker stellen jonge-
ren een routekaart op om hun talenten 
te ontdekken. Deze talenten zetten zij ver-
volgens in bij een organisatie of activiteit. 
Jongeren ontmoeten nieuwe mensen en maken duurzame keuzes 
voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.mdt.frl


