
Jongerenwerkersdag 
20 september 2018 in 
Café Oud Brabant,
Leijsenhoek 11-13
4901 ER Oosterhout

Programma

10:00 uur: Inloop

10:30 uur Opening: Jan Schellekens: 
De wereld veranderde, maar de jeugd eigenlijk niet

workshop 1 11:00- 12:15 uur: Jan Schellekens
Introductie (Ambulant) Jongerenwerk 

workshop 2 11:00- 12:15 uur: Frank van Strijen
Present werken en Present netwerken 

Lunch: 12:15 uur - 13:15 uur

workshop 3 13:15- 14:30 uur: Bart Kamp
Buiten de gebaande paden 

workshop 4 13:15- 14:30 uur: Frank van Strijen. 
Profileren 

Korte pauze

workshop 5 14:45 - 16:00 uur: Jan Schellekens
De Kracht en Macht van het Jongerenwerk 

workshop 6 14:45 - 16:00 uur: Auke Zandstra
Lastige dilemma's in het jongerenwerk 

16:00 uur Afsluiting door Jan Schellekens 
Daarna informeel voor degenen die wat willen napraten.
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Jongerenwerkersdag 
20 september 2018 in 
Café Oud Brabant,
Leijsenhoek 11-13
4901 ER Oosterhout

Workshops door 
Frank van Strijen (2 en 4)
Auke Zandstra, (6)
Bart Kamp (3) en 
Jan Schellekens (1 en 5)

10:00 uur: Inloop

Opening en inleiding

De wereld veranderde, maar de jeugd eigenlijk niet
10:30 uur Opening: Jan Schellekens
“We komen tegenwoordig nauwelijks nog normale jongeren tegen” verzuchtte 
een jongerenwerker een paar maanden geleden. De geschiedenis lijkt zich te 
herhalen. Toen ik eind jaren zeventig begon, waren het ook vooral jongeren 
met meervoudige, complexe, zware problematiek die in de picture stonden. 
Het heette ambulant jongerenwerk, streetcornerwork, straathoekwerk of 
randgroepenwerk, enorm intensief – en soms gevaarlijk- jongerenwerk vanuit 
een soort “presentie-leer avant la lettre”. 
Geen kantoortijden, 24/7 en bij nacht en ontij.

Ik liep regelmatig achter de ontwikkelingen van de jongere aan. Niet in zeven 
sloten tegelijk? Deze jongeren vaak wel: geen school, geen thuis, geen werk, 
geen geld, zwaar alcohol en drugsgebruik, slechte gezondheid en criminaliteit 
etc. 

“Dit kan toch niet de bedoeling zijn”, dacht ik en vanuit die gedachte ben ik –
min of meer bij toeval- andere jongerenwerkmodellen gaan ontwikkelen. 

In deze opening verbind ik die geschiedenis van praktijk en theorie met de
thema’s van tegenwoordig en van vandaag, 40 jaar in vogelvlucht.
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Jongerenwerkersdag 
20 september 2018 in 
Café Oud Brabant,
Leijsenhoek 11-13
4901 ER Oosterhout

Workshops door 
Frank van Strijen,
Auke Zandstra,
Bart Kamp en 
Jan Schellekens

Inhoud programma deel 1
De deelnemers kunnen hun voorkeur aangeven voor workshop 1 of 2

Introductie (Ambulant) Jongerenwerk 
workshop 1 11:00- 12:15 uur: Jan Schellekens
De praktijktheorie en methodiek van het ambulante jongerenwerk. Vooral 
handig voor jongerenwerkers die nog niet zo lang in het werk zitten, maar 
ook doorgewinterde werkers zijn vaak verrast door de eenvoud van het werk. 
De hoofdkenmerken van het ambulante jongerenwerk worden in beeld
gebracht en gekoppeld aan praktijkvoorbeelden: inventariseren, contacten 
leggen, relaties opbouwen en beheren en vandaaruit doorzetten naar 
hulpverlening, activiteiten, educatie en activering. De chaotisch lijkende waan 
van de dag kan simpel omgezet worden naar een doelgericht en planmatig 
proces, waarbij de jongerenwerker gebruik maakt van verschillende vormen 
en methodes die op een slimme manier worden gecombineerd. Slim 
jongerenwerk, ook wel: brede jongerenwerkmethodiek of zelfs: De Jan 
Schellekens Methode 

Present werken en Present netwerken
workshop 2 11:00- 12:15 uur: Frank van Strijen 
Frank heeft jarenlange ervaring in het werken met jeugd in de meest 
uiteenlopende zin van het woord. Met name in de hulpverlening en het 
jongerenwerk heeft hij veel ervaring opgedaan. In 2009 verscheen van zijn 
hand het boek “Van de straat, de straatcultuur van jongeren ontrafeld“, in 
2011 het boek “Jongerenwerk Nieuwe Stijl” en in maart 2013 verscheen 
“Hoera! Ik heb ADHD”. 
In deze workshop over presentie wil Frank met de deelnemers verder 
uitdiepen wat presentie nu werkelijk is en hoe je het effectief inzet naar 
jongeren en naar het netwerk. Hierbij wil hij jongerenwerkers prikkelen om 
presentie niet alleen te zien als een methodiek maar meer als een 
basishouding in het werk.

Lunch: 12:15 uur - 13:15 uur

Aanmelden? stuur een email naar info@jeugdenjongerenwerk.nl
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Jongerenwerkersdag 
20 september 2018 in 
Café Oud Brabant,
Leijsenhoek 11-13
4901 ER Oosterhout

Workshops door 
Frank van Strijen,
Auke Zandstra,
Bart Kamp en 
Jan Schellekens

Inhoud programma deel 2
De deelnemers kunnen hun voorkeur aangeven voor workshop 3 of 4

Buiten de gebaande paden 
workshop 3 13:15- 14:30 uur: Bart Kamp 
Spectrum Multimedia & IT is 5 jaar geleden begonnen met de ondersteuning 
van “medienten” (medewerkers/cliënten) met autisme naar een zinvol 
bestaan of zelfs werk. De doelgroep is normaal tot hoog begaafd, maar er is 
vaak geen goede ondersteuning aanwezig wat soms leidt tot grote 
problematiek. Voor anderen bieden zorgboerderijen een uitkomst, maar deze
medienten zijn vaak van jongs af aan bezig met multimedia en/of 
programmeren.
Oprichter Bart Kamp is een aantal jaren geleden vanuit persoonlijke ervaring 
en betrokkenheid begonnen en heeft een eigenwijze (levensbrede) visie hoe 
mensen kunnen functioneren in de maatschappij. Spectrum Multimedia & IT 
past dit dagelijks in de praktijk met succes toe. Het is geen zorgaanbieder 
maar de brug tussen jeugdwet/WMO/Participatie en werk. Door zijn
ongebonden houding en onorthodoxe werkwijze heeft hij veel dichte deuren 
open gekregen. 

Profileren
workshop 4 13:15- 14:30 uur: Frank van Strijen 
“Jongeren zijn per definitie de maatschappij van morgen en de opvoeders van 
overmorgen. Investeren in jeugd is dan ook geen vrijblijvende optie, maar 
een primaire noodzaak om negatieve ontwikkelingen in de samenleving
proactief en adequaat aan te pakken.
Wat profileren betreft blijft het me opvallen dat zelfs senior jongerenwerkers 
nauwelijks in staat zijn hun beroep te duiden in een wereld die niet begrijpt 
hoe effectief het jongerenwerk kan zijn. Dat is dood en doodzonde. Vandaar 
wat tools om jezelf als jongerenwerker zo te duiden dat mensen de essentie 
en het belang van je professie begrijpen.”

Aanmelden? stuur een email naar info@jeugdenjongerenwerk.nl
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Jongerenwerkersdag 
20 september 2018 in 
Café Oud Brabant,
Leijsenhoek 11-13
4901 ER Oosterhout

Workshops door 
Frank van Strijen,
Auke Zandstra,
Bart Kamp en 
Jan Schellekens

Inhoud programma deel 3
De deelnemers kunnen hun voorkeur aangeven voor workshop 5 of 6

De Kracht en Macht van het Jongerenwerk
workshop 5 14:45 - 16:00 uur: Jan Schellekens 
Het brede jongerenwerk heeft de mogelijkheid om de kansen bij èn de 
obstructies voor jongeren in hun ontwikkeling vroeg te signaleren. Het 
verlokken van hun ontwikkeling door middel van succesvolle interventies is 
een probaat middel. Het betekent echter dat het jongerenwerk ook meer dan 
ooit gestructureerd om moet gaan met die eigen kracht, kansen en
mogelijkheden. Dat kan alleen door die ontwikkelingen goed te monitoren en 
als vertrekpunt voor actieplanning te gebruiken. Het jongerenwerk heeft die 
vroege informatiepositie en zet daarmee in op een professionele insteek. En 
terecht, want de ontwikkeling van jongeren is een serieuze zaak en geen 
speeltuin! Je hebt de informatie, gebruik die dan ook!

Lastige dilemma's in het jongerenwerk
workshop 6 14:45 - 16:00 uur: Auke Zandstra 
De relatie die een jongerenwerker met jongeren heeft is de kurk waar het 
werk op drijft, maar hoe ver ga je daarin? Auke Zandstra is al 20 jaar 
jongerenwerker in het hoge Noorden en wil met je in gesprek over hoe we 
omgaan met de lastigere aspecten van ons werk. De werkrelatie in
verhouding met onze pedagogische en maatschappelijke rol. Daar gaat nog
weleens wat mis vindt Auke Zandstra. Hoe doe jij dat en waarom? Wanneer 
kom je in actie als iemand zich verliest in drugs of hoe maak je seksualiteit 
bespreekbaar? Hoe ga je om met gevoelige informatie, hoe bereikbaar ben 
jij, en wanneer informeer je ouders dat het echt helemaal niet goed gaat met 
hun kind. We gaan met elkaar de diepte in en delen ervaringen, kennis en 
inzichten.

16:00 uur Afsluiting door Jan Schellekens 
Daarna informeel voor degenen die wat willen napraten.
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