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Onderwerp  

Jaarverslagen jongerenwerk 2019 

 

Kennisnemen van 

De jaarverslagen jongerenwerk 2019 van Mozaïek Welzijn en Connect2jeugd. De jaarrapportage van 

Mozaïek Welzijn bestaat uit 2 delen: 1) de periode november 2018 tot en met april 2019 en 2) de 

periode mei tot en met december 2019. De rapportage van Connect2jeugd betreft het hele jaar 2019.  

 

Inleiding 

Vanuit de 3 voormalige gemeenten voeren twee organisaties het jongerenwerk uit in de gemeente 

West Betuwe: Mozaïek Welzijn in de kernen van voormalig Geldermalsen (subsidie) en Connect2jeugd 

(inkoop) in de kernen van voormalig Lingewaal en Neerijnen. Met de inzet van jongerenwerk wordt 

geïnvesteerd in preventie. De jongeren en hun behoeftes zijn in beeld en de jongeren krijgen tijdig de 

juiste vorm van ondersteuning en begeleiding. Ook speelt jongerenwerk in op overlastmeldingen, 

hebben zij jeugdgroepen in beeld en stimuleren jongeren om zelf activiteiten te ontplooien.  

 

Jongerenwerk biedt ondersteuning aan jeugd en jongeren tussen de 12-23 jaar en hun sociale 

omgeving. Hierbij wordt onder andere ingezet op het versterken van de eigen kracht en 

zelfredzaamheid. Het maatschappelijk effect is dat kinderen in West Betuwe opgroeien in een 

gezonde en pedagogisch en sociaal stabiele omgeving. Rekening houden met de leefwereld van de 

jongeren, vraagt van de jongerenwerker om integraal te werken en andere partijen te betrekken bij het 

jongerenwerk. De jongerenwerker heeft niet alleen contact met de jongeren zelf, maar ook met de 

ouders en leerkrachten.   

 

Jongerenwerk bestaat uit: 

 Ambulante ondersteuning: contact met (groepen) jongeren op plekken waar ze hun vrije tijd 

doorbrengen (preventieve inzet) om zo de jeugd(groepen) in kaart te brengen en te monitoren.   

 Individuele ondersteuning: hulpvragen van en bij de jongeren signaleren. Jongerenwerk biedt 

zelf een lichte vorm van ondersteuning of begeleidt jongeren indien nodig naar andere 

hulpverlening. 
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 Jongerenparticipatie: het actief betrekken van jongeren bij hun omgeving en ze stimuleren om 

mee te denken en mee te doen.  

 Deelname aan (gemeentelijke) overleggen. 

 Aansluiten bij onderwijs: samenwerken met onderwijsinstellingen. 

 

Kernboodschap 

In de jaarverslagen jongerenwerk 2019 staat beschreven wat de resultaten zijn van de inzet van het 

jongerenwerk in 2019 en hoe dit bijdraagt aan het welzijn van de jeugd en jongeren in onze gemeente.  

 

Consequenties 

N.v.t. 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

N.v.t. 

 

Bijlage(n) 
Bijlage 1 -  Jaarverslag jongerenwerk Mozaïek Welzijn november 2018-april 2019 
Bijlage 2 – Jaarverslag jongerenwerk Mozaïek mei – december 2019 
Bijlage 3 - Jaarverslag jongerenwerk Connect2jeugd 2019 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


