
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Jongerenwerk
SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Ruimte voor jongeren om te leren en te experimenteren!
Samen met jongeren organiseert Bint allerlei activiteiten, waarbij zij kunnen leren 
en experimenteren en waarbij wij kunnen signaleren en ze kunnen ondersteunen 

bij hun ontwikkeling. 

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl



Voor wie?
Bint Jongerenwerk is er voor alle kinderen en jongeren uit Berlicum, Den 
Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel. We proberen 
zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken. 

Wat doen we?
Wij leggen contact met jongeren, zoeken naar verbinding en bouwen een relatie 
met ze op. Op die manier weten we wat er speelt bij jongeren en signaleren we 
tijdig problemen. Als het goed gaat met jongeren stimuleren we ze hun talenten 
in te zetten en wanneer het even wat minder gaat bieden we een luisterend oor 
en zoeken we naar mogelijke oplossingen voor de problemen. Indien nodig bege-
leiden we ze naar de juiste hulpverlening. Ook ouders/opvoeders kunnen bij ons 
terecht met vragen of voor ondersteuning.
Jongeren kunnen alles aan onze jongerenwerkers vragen. We kunnen bijvoor-
beeld jongeren ondersteunen bij het zoeken naar vrijetijdsinvulling, ze begeleiden 
bij het zoeken naar een opleiding of baan of ze informeren over thema’s zoals 
social media, relatie, seksualiteit, drugs en alcohol. 

Hoe doen we dat?
Jongerencentra
Jongeren kunnen binnen lopen bij onze jongerencentra voor een praatje, om  
vragen te stellen of om samen iets te ondernemen (denk aan samen een potje 
poolen of sporten). Ook organiseren we op verzoek van en samen met jongeren 
activiteiten zoals een Halloweenavond of een darttoernooi. 

Jongerenwerk in de wijk
Wij zijn te vinden op de plekken waar jongeren zijn, zoals op scholen, bij vereni-
gingen of bij jongeren op straat. Om te signaleren, maar vooral om verbindingen 



Meer informatie en contact.
Wil je meer informatie over jongerenwerk? Wil je deelnemen aan één van bovensta-
ande activiteiten? Loop gezellig binnen in een van onze jongerencentra of neem 
contact op met onze jongerenwerkers. Zij staan je graag te woord en informeren 
je over de mogelijkheden.  Aan de diensten van Bint zijn meestal geen kosten ver-
bonden, indien dat wel het geval is, staat dat vermeld of overleggen we dat met je.

Actuele tijden en activiteiten zijn te vinden op onze site www.bintwelzijn.nl en op 
onze facebookpagina ‘Jongerenwerk Bint’.
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te leggen: tussen de jeugd, de buurtbewoners en de omgeving. Dit doen we 
door zichtbaar te zijn in de wijken, in gesprek te gaan met jongeren en buurt-
bewoners en ze gezamenlijk deel te laten nemen aan activiteiten.

Jongerenwerk op maat
We bieden individuele begeleiding op maat voor kinderen/jongeren die om 
verschillende redenen vast lopen op school. Ze worden één of twee keer per 
week uit de schoolse omgeving gehaald om iets te ondernemen, passend 
bij zijn/haar interesse. Er wordt bij deze begeleiding met het kind/de jongere 
gekeken naar wat het nodig heeft om zijn/haar kwaliteiten verder te ontwik-
kelen. Dit is altijd in samenwerking met ouders en school.

Doelgroepgerichte activiteiten
We organiseren maandelijks doelgroepgerichte activiteiten. Een voorbeeld 
daarvan is ZOOZ voor jongeren die een vorm van autisme hebben (ASS). 
Tijdens de ZOOZ is er een vrije inloop, worden er activiteiten georganiseerd en 
oefeningen gedaan vanuit de Rots en Water methode.

Preventie
Onze jongerenwerkers werken nauw samen met het onderwijs en het Basis 
Team Jeugd van de gemeente. Vanuit preventief oogpunt organiseren we 
preventieactiviteiten in samenwerking met scholen en andere partners als 
GGD, Halt en de preventiemedewerkers van de gemeente. Op scholen geven 
we bijvoorbeeld lessen over Whatsapp en social media en we organiseren 
voorlichtingen voor ouders.



Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel
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Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de 

brede welzijnsinstelling voor de gemeente 

Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  

helpt bij het opzetten van initiatieven 

door en voor burgers in de buurt. 

Bint stimuleert bewegen voor iedereen,

organiseert activiteiten en cursussen, 

ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat 

tijdelijk even nodig hebben. 

Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

Want iedereen moet mee kunnen doen!


