
Bint ontmoet en ondersteunt!

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl

Als kinderen vastlopen op de basisschool!
Jongerenwerk op  Maat is een methodiek die inspeelt op situaties als

leerlingen op de basisschool vastlopen in het schoolsysteem.

Jongerenwerk
op maat!

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



Meanderplein 3a
5271 GC Sint-Michielsgestel 

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!

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432
info@bintwelzijn.nl

We signaleren dat veel kinderen vastlopen in het schoolsysteem. Daarom lan-
ceerden we in 2016 het traject ‘Jongerenwerk op Maat’ (JOM). Het is een metho-
diek die uit gaat van de interesse van het kind. Het kind wordt ontlast van de pres-
tatiedruk op school en daarmee ontstaat een ontspannen situatie waarin gewerkt 
kan worden aan succeservaringen. De jongerenwerker begeleidt de leerling en 
bouwt een vertrouwensband op. Door één op één activiteiten te ondernemen ont-
staan spontane gesprekken die ondersteunend zijn en zelfvertrouwen geven.  In 
dit traject vindt een nulpuntmeting en na 3 maanden een evaluatie plaats. Hierna 
wordt gekeken of er verlenging van 3 maanden nodig is. JOM is een formule die 
zeer succesvol is. Bint welzijn, gemeente en SWV PO de Meierij hebben hiervoor 
de samenwerking geïntensiveerd. Het jongerenwerk heeft hierdoor geoormerkte 
uren om individuele begeleiding van kinderen voort te zetten. 

Groepswerk
Nieuw is het begeleiden van groepjes kinderen die samen werken aan een pro-
ject. Het is dezelfde werkwijze aangevuld met doelstellingen zoals leren samen-
werken in een groep, sociale omgang, opkomen voor jezelf en anderen (Rots en 
Water) en is bedoeld voor kinderen die dit nodig hebben.
Door een praktijk en/of techniek aanpak stimuleren wij kinderen om met de han-
den te werken. We werken hierin direct samen met het Elde College waarbij hun 
leerlingen ondersteuning kunnen bieden.

Aanmelding
Aanmelding van leerlingen verloopt via de IB-er van desbetreffende basisscholen 
en/of via het wijkteam (jeugdconsultenten). Samen met betrokkenen wordt dan 
gekeken welke begeleiding het beste past en wordt een traject uitgezet.

Meer informatie 
Heb je vragen over het traject of wil je aanmelden?
Bel 073-5515432 of mail naar: 
jongerenwerk@bintwelzijn.nl

Jongerenwerk op Maat!


