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Ambulant Jongerenwerk werkt 
 
Voor het geval dat jullie het bericht gemist hebben het volgende:  
Het lectoraat Youth Spot heeft in samenwerking met studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van ambulant jongerenwerk. De 

conclusie luidt dat Ambulant Jongerenwerk in de praktijk effectief is. De uitkomsten van dit 
onderzoek zullen nog worden verwerkt in een methodiekbeschrijving. 
  

Voor meer info, zie ook: 
http://www.hva.nl/kenniscentrum-dmr/nieuws/ambulant-jongerenwerk-werkt/ 
  

voor het hele onderzoeksrapport:  
http://www.hva.nl/kenniscentrum-dmr/wp-content/uploads/2013/09/Onderzoeksrapport-

Wij-zijn-de-brug-naar-zelf-aan-de-slag-gaan_DEF2.pdf 

  
Het aardige is dat in datzelfde rapport al verwezen wordt naar een bestaande 
methode: de "Jan Schellekens methode".  

 
Daarmee is mijn manier van werken volgens een gestandaardiseerde 
opeenvolging van methodische handelingen - die ik zelf liever het brede 
jongerenwerkmethodiek-model noem- plots gekoppeld aan mijn naam.  
Hoe raar ik dat zelf ook vind, het staat er. 
 

 
 
Ik geef binnenkort weer één of meerdere tweedaagse cursussen ambulant 
jongerenwerk. Deze kunnen op verschillende lokaties door Nederland of 
binnen instellingen zelf worden gegeven.  
  
Mocht je interesse hebben, laat het me weten. Dan kan ik kijken of ik de cursus 
op een redelijke afstand voor de deelnemers kan organiseren. 
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De cursus Ambulant Jongerenwerk in de praktijk  

 
“Opfriscursus” c.q. kennismakingscursus voor jongerenwerkers die de laatste tijd 
rechtstreeks vanuit opleiding of een andere functie (zij-instromers) in het 
jongerenwerk zijn begonnen.  
Deelnemers dienen tenminste een M.B.O.4 niveau te hebben 

 
De cursus heeft een high-input karakter en wordt gegeven tijdens twee 
bijeenkomsten: 
•         1 dag van 10 - 15 uur met daarin achtergronden van het (ambulant) 

jongerenwerk, met een praktijkkoppeling aan inhoud, theorie en methodiek 
•        1 dagdeel van 10 – 15 uur, met daarin onder andere casuïstiek, 

groepsdynamische procesvoering  
 

De cursus leidt tot inzicht en vaardigheden op het gebied van outreachend en 
ambulant jongerenwerk en tot doelgericht gebruik van tools voor individuele en 
groepsanalyses. Dit moet leiden tot een systematische verbreding van de 
informatiepositie van de jongerenwerker over de (problemen en competenties van 
de) doelgroep, de basis voor verdere planmatige en doelgerichte aanpak o.a. in 
netwerkverbanden  
 
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname aan de cursus 
 
Tijdens de cursusdagen wordt uitgebreid ingegaan op de specifieke onderdelen 
van het ambulante jongerenwerk: 
• contactlegging met (potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

• gebruik van de groepsmonitor ten behoeve van continue inventarisatie van  

 de ontwikkeling van jongeren in de buurt, wijk, stad ( ambulant) 

• naar binnen halen van (een deel van) de doelgroepen (outreachend) 

• gebruik van de monitorsysteem voor recreatieve, sportieve, creatieve,  

 jeugdculturele en educatieve activiteiten onder andere door middel van 

 thematische programmering 

• gebruik van de monitorsysteem t.b.v. preventie, dienstverlening,  

 hulpverlening en belangenbehartiging 

• activering tot participatie van jongeren in de omgeving (in de buurt) en het  

 “breken” van groepen 

• coaching van jongeren 
• Gebruik van monitorsysteem ten behoeve van netwerkontwikkeling en  
 onderhoud  

 
De kosten van de cursus zijn € 250,00 ( excl. 21% B.T.W.) per deelnemer 

inclusief lesmateriaal 
Voor meer informatie of aanmelding: 
info@jeugdenjongerenwerk.nl 
of 06 12 999 761.  


