Jeugdwerk
Ingrediënt 3: Kartrekker in de wijk, jeugdwerker die er voor gaat!
Ervaring in het welzijnswerk heeft SWB bewust gemaakt dat welzijnswerk draait om
mensenwerk, niet om instituties. Zo blijkt keer op keer uit de werkzaamheden van de professionals
van SWB dat succesverhalen voor het allergrootste deel op de enorme inzet van mensen/vrijwilligers
worden geboekt. Een goed onderbouwd plan van de organisatie is een start, fraaie doelstellingen en
geduldige nota’s zijn noodzaak, maar het succes van het project is in sterke mate afhankelijk van
mensen die er voor gaan. Een professional die met en in de wijken bekend is en met de voeten ‘in de
klei staat’. De Jeugdwerker is een echte kartrekker en sleept kinderen, jongeren en hun ouders over
persoonlijke of bureaucratische drempels heen die zij zelf als te hoog ervaren. SWB ziet die ideale
Jeugdwerker als een eigenwijze doorzetter die de weg weet in de wijk, creatieve verbanden legt en
vooral oplossingsgericht anticipeert op hulp-, en ondersteuningsvragen van kinderen, jongeren en
ouders. SWB heeft dan ook een aantal eigenschappen geselecteerd waar de Jeugdwerker aan moet
voldoen;
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de Jeugdwerker is ondernemend, anticipeert op bestaande initiatieven en neemt waar nodig
zelf initiatieven,
de Jeugdwerker is een doener, weet van aanpakken en staat “met de voeten in de klei”,
de Jeugdwerker is een netwerker, beschikt over sterke verbindende kwaliteiten om bestaande
netwerken met elkaar te verbinden en creatieve en eigenzinnige nieuwe netwerken te laten
ontstaan,
de Jeugdwerker heeft sterke contactuele eigenschappen, is een sociaal dier en niet op zijn
mondje gevallen en is in staat om op een positieve manier kinderen en jongeren te benaderen
en te ondersteunen,
de Jeugdwerker heeft kennis van de vrijetijdssector in de ‘eigen’ wijk, kent de wijk en de
eigenschappen die bij de wijk en de wijkbewoners horen. Daarnaast is hij bekend met de reeds
bestaande netwerken en initiatieven in de wijk,
de Jeugdwerker heeft kennis van sociale media hij weet deze adequaat in te zetten,
de Jeugdwerker is signalerend, staat midden in de wijk en heeft oog voor (verborgen)
problematiek. Bij opgroei- of opvoedproblemen zal de jeugdwerker samen met “het gezin”
en CJG Breda naar een passende oplossing zoeken. De jeugdwerker heeft kennis van de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van SWB

