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Jeugd
maat-
schappelijk werk

Een mooie tijd op school, dat wenst elke ouder zijn of haar kind toe. De tijd
op school is immers een heel belangrijke periode in het leven van een kind of
jongere. Soms kunnen er echter twijfels of zorgen zijn over de sociaal
emotionele ontwikkeling. Dan kan de jeugdmaatschappelijk werker (JMW-
er) hulp bieden.

Goed om te
weten

De jeugdmaatschappelijk
werker is onafhankelijk, voert
vertrouwelijke gesprekken en
geeft alleen relevante
informatie door wanneer ouders
daar toestemming voor hebben
gegeven. Zij praat alleen met
het kind als daar toestemming
voor is van de ouders. De hulp
van het jeugdmaatschappelijk
werk is gratis: het wordt
gesubsidieerd vanuit de
gemeente.

Uit het gedrag van kinderen en
jongeren kan vaak opgemaakt
worden hoe het met ze gaat. Als hij
of zij zich (opeens) anders gedraagt
dan kan dat betekenen dat er iets
aan de hand is. Misschien is er iets
waar het kind/jongere last van
heeft, of is er iets wat hij/zij moeilijk
vindt om mee om te gaan. Dat kan
op school zelf zijn, maar ook thuis
of in de buurt.
 
Wat houdt JMW in?
Het bespreekbaar maken van
moeilijk gedrag is één van de dingen
waar het JMW goed in is. De
jeugdmaatschappelijk werker kan
naar kinderen en ouders luisteren
als er iets aan de hand is of als er
zorgen zijn. Zij kan informatie en
advies geven, onderzoeken wat de
oorzaak van opvallend gedrag kan
zijn en kortdurend hulp en/of steun
bieden bij de aanpak van
problemen. Het doel van het JMW
is om kinderen en/of ouders die dat
nodig hebben, in een zo vroeg
mogelijk stadium hulp te bieden. De
jeugdmaatschappelijk werker helpt
kinderen en ouders bij het leren van
vaardigheden en biedt een
luisterend oor. Onderwerpen die

aan de orde kunnen komen zijn:
 
• Faalangst
• Pesten of gepest worden
• Gebrek aan sociale vaardigheden
• Hoe ga je om met boosheid
• Problemen in de thuissituatie of

op school
• Gescheiden ouders
• Rouw en verlies
• (Huiselijk) Geweld
• Opvoeding
 
De hulpverlening is zo kort mogelijk
en zo lang als nodig. Bij de aanpak
werkt de jeugdmaatschappelijk
werker, indien ouders hier mee
instemmen, samen met de
beroepskrachten van de school. De
gesprekken zullen doorgaans
plaatsvinden op de school, op de
locatie van Impuls of bij het gezin
thuis.
 
Hoe werkt de aanmelding?
Zowel ouders/verzorgers als
professionals kunnen contact
opnemen met de
jeugdmaatschappelijk werker. Er is
geen verwijzing voor nodig, maar
een gezin kan wel (met diens
toestemming) verwezen worden,

door bijv. de intern begeleider, de
leerkracht, een medewerker van
Attenta, de huisarts of een andere
hulpverlener. De
jeugdmaatschappelijk werker zal in
dat geval zelf contact opnemen met
het gezin.

Goed om te
weten

De jeugdmaatschappelijk
werker is onafhankelijk, voert
vertrouwelijke gesprekken en
geeft alleen relevante
informatie door wanneer ouders
daar toestemming voor hebben
gegeven. Zij praat alleen met
het kind als daar toestemming
voor is van de ouders. De hulp
van het jeugdmaatschappelijk
werk is gratis: het wordt
gesubsidieerd vanuit de
gemeente.



Aanbod
Als jeugdmaatschappelijk
werkers gaan we individueel
met jouw kind in gesprek, maar
kinderen kunnen ook veel leren
van elkaar. Impuls biedt
verschillende trainingen en
ontmoetingsgroepen aan over
uiteenlopende onderwerpen.
Op de volgende pagina's vind je
meer informatie over:

• Weerbaarheid
        -  Power Kidzz
        -  Tim en Flapoor
        -  Nieuwe Start
• Jij en scheiden training
• RelaXXX / CHILL
• Voelsprieten
• Regenbooggroep
• Geluksweek

Weer-
baarheid

Leer omgaan met andere leeftijdsgenoten, dat klinkt heel eenvoudig, maar er
komt heel wat bij kijken! Want hoe vraag je of je mee mag doen?  Hoe zorg
je ervoor dat je minder verlegen bent? Hoe kom je voor jezelf op? En wat
doe je als je wordt gepest?

Nieuwe start

Nieuwe start is een tweedaagse
training voor aanstaande
brugklassers. In deze twee
dagen gaan we aan de slag met
het vergroten van hun
zelfvertrouwen. Kinderen
worden geholpen om negatieve
gedachten om te buigen naar
helpende gedachten en hoe om
te gaan met angst en spanning.
Alle thema's die aan bod komen
staan in het teken van de
overgang naar het voortgezet
onderwijs. Na ongeveer zes
weken komen we weer bij
elkaar, om te kijken hoe de
'nieuwe start' is verlopen.

Tim en Flapoor
Tim en Flapoor is een sociale
vaardigheidstraining voor jongens
en meisjes uit groep 4,5 en 6. Bij
Tim en Flapoor komen op speelse
wijze de volgende thema's aan bod:

- Elkaar aankijken
- Om de beurt praten
- Een vraag stellen
- Het antwoord is "nee", ik zeg "nee"
- Mag ik meedoen?
- Ik wil iets anders spelen dan jij
- Ik mag niet meedoen, ik word
gepest
 
Waar en wanneer
De weerbaarheidstrainingen vinden
plaats in jeugdsoos The Risingsun in
Gieten. Dit is na schooltijd. De
trainingen starten 2 keer per jaar
(voorjaar en najaar). Bij voldoende
aanmeldingen kan er een extra

groep gestart worden.
 
Power Kidzzz
In dit programma leren kinderen, uit
groep 7 en 8, positief om te gaan
met andere kinderen, voor zichzelf
op te komen en lastige situaties niet
uit de weg te gaan maar aan te
pakken. Voorbeelden die kinderen
noemen:
 
- Minder verlegen/bang zijn
- Voor mezelf opkomen
- Vrienden leren maken
- Wat ik moet doen bij pestgedrag
- Weerbaar worden
- Zelfvertrouwen krijgen
 
De bijeenkomsten
Beide trainingen bestaan uit een
intakegeprek, 8 bijeenkomsten en
een afsluitend gesprek met ouders.
de bijeenkomsten duren 1,5 uur.

Nieuwe start

Nieuwe start is een tweedaagse
training voor aanstaande
brugklassers. In deze twee
dagen gaan we aan de slag met
het vergroten van hun
zelfvertrouwen. Kinderen
worden geholpen om negatieve
gedachten om te buigen naar
helpende gedachten en hoe om
te gaan met angst en spanning.
Alle thema's die aan bod komen
staan in het teken van de
overgang naar het voortgezet
onderwijs. Na ongeveer zes
weken komen we weer bij
elkaar, om te kijken hoe de
'nieuwe start' is verlopen.



Jij en
Scheiden

Het meemaken van een scheiding roept bij veel ouders vragen op over de
omgang met en opvoeding van hun kinderen. Voor kinderen betekent een
scheiding dat ze plotseling te maken krijgen met veel en grote
veranderingen, die ook nog eens sterke emoties oproepen.

Jonge
mantelzorgers

Bij sommige kinderen is er thuis
iemand ziek, somber, verslaafd
of gehandicapt. Kinderen
kunnen zich zorgen maken of
moeten meehelpen in het
huishouden. Zij zijn jonge
mantelzorgers.
 
Jonge mantelzorgers kunnen
gebruik maken van Centraal
Punt Mantelzorg. Zij
organiseren leuke activiteiten
en bieden ondersteuning. Voor
meer informatie kun je terecht
op www.mantelzorgaaenhunze.
com

!JES het brugproject
!JES het brugproject is een
preventieve groepstraining voor
kinderen en heeft als doel de
ontwikkeling van kinderen na een
scheiding zo goed mogelijk te laten
verlopen, ondanks het meemaken
van deze ingrijpende gebeurtenis.
Het contact met beide ouders
neemt een centrale plaats in.

De brug
In de training werken we met de
metafoor van de brug. De pijlers
verbeelden de huizen van de
ouders. Voor de kinderen dient er
een brug te komen, zodat zij zo
goed en makkelijk mogelijk van de
ene ouder naar de andere kunnen.
Lees hierbij ook dat kinderen
contact blijven houden met beide
ouders. Hiervoor is werk te doen
voor de ouders, maar ook voor de
kinderen. De kinderen werken aan
het bouwen van de brug, door
zogenaamde bouwstenen te
verzamelen. Een bouwsteen kan zijn
dat een kind weet wat het kan doen
als het verdrietig is, of als het iets
moeilijks durft te vragen aan een
ouder, maar ook dat het leert
minder boos te worden op een of

beide ouders. Bij het bouwen van
een brug wordt uitgegaan van de
mogelijkheden binnen een gezin,
waarbij rekening wordt gehouden
met alle betrokkenen. Elke brug ziet
er daarom weer anders uit.
 
 
Inhoud
De training bestaat uit een intake en
7 bijeenkomsten. Tijdens de
bijeenkomsten bespreken we wat
scheiden betekent en hoe je om
kunt gaan met emoties en
veranderingen in het dagelijks leven.
Het kind leert om rekening te
houden met eigen wensen en
verlangens en in contact te blijven
met beide ouders.
 
 
Ouders
Tijdens een scheiding komen er veel
nieuwe taken voor ouders om de
hoek kijken. De ouders hebben vaak
een grotere invloed op het verloop
en de gevolgen van de scheiding.
Als je kind deelneemt aan !JES krijg
je als ouders informatie over wat de
echtscheiding voor jouw kind
betekent. Je krijgt tips en handvaten
hoe je jouw kind zo goed mogelijk
kunt ondersteunen. 

Voor wie 
De training is voor kinderen tussen
de 8 en 12 jaar. Tijdens het
intakegesprek wordt bepaald of het
kind mee kan doen aan de training.

Jonge
mantelzorgers

Bij sommige kinderen is er thuis
iemand ziek, somber, verslaafd
of gehandicapt. Kinderen
kunnen zich zorgen maken of
moeten meehelpen in het
huishouden. Zij zijn jonge
mantelzorgers.
 
Jonge mantelzorgers kunnen
gebruik maken van Centraal
Punt Mantelzorg. Zij
organiseren leuke activiteiten
en bieden ondersteuning. Voor
meer informatie kun je terecht
op www.mantelzorgaaenhunze.
com



Rust in je
hoofd

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onderzoekend. Ze willen dingen
weten en staan makkelijk in contact met het moment. Maar kinderen hebben
het ook vaak te druk, net als volwassenen. Ze zijn moe, snel afgeleid en
onrustig. Veel kinderen doen te veel en ‘zijn’ te weinig. Ze worden al groot
voordat ze echt klein zijn geweest. Sociaal, emotioneel,  in het gezin, op
school: kinderen houden soms wel tien ballen in de lucht. Tel hierbij op wat
ze allemaal moeten leren en onthouden. De aanknop doet het wel, maar
waar zit de pauzeknop?

Voelsprieten
Op het voortgezet onderwijs kun je
soms nog wel eens tegen dingen
aanlopen. Denk hierbij aan je onzeker
voelen, omgaan met andere jongeren en
piekeren over dingen die gebeuren
maar daarnaast ook nieuwsgierig en
inlevend zijn.
 
Inhoud
Voelsprieten is een vijfdaagse workshop
voor meiden op het voortgezet
onderwijs. In de workshop besteden we
op een creatieve manier aandacht aan
verschillende thema’s. De jongeren
leren om hun zelfvertrouwen te
vergroten en sterker in hun schoenen te
komen staan. Tijdens de workshop
willen we graag verbinden door samen
leuke en leerzame activiteiten te doen
en er vooral gezellige middagen van
maken.
 
Voor wie
Meiden van 12 t/m 16 jaar.

RelaXXX & CHILL
De training komt tegemoet aan de grote behoefte van
kinderen om fysiek en geestelijk tot rust te komen in de
veeleisende tijd waarin we leven. De trainingen kunnen
helpen om deze knop te vinden: even op adem komen,
accepteren dat het leven soms niet leuk of cool is, hun
impulsen even laten voor wat ze zijn, eigen grenzen kennen
en aangeven.
 
Voor wie
RelaXXX is er voor kinderen van groep 5 t/m 8
CHILL is er voor kinderen van de middelbare school



Elkaar
ontmoeten

Hoe gaat het met je? Wat gaat er in je om? Impuls organiseert verschillende
activiteiten waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten.  Bij deze activiteiten is
ieder kind welkom dat behoefte heeft aan een luisterend oor.  We creëren
binnen de groepen een huiselijke sfeer. Met elkaar om de tafel, wat drinken
en een koekje. Iedereen krijgt de kans om iets te vertellen, zodat er even
aandacht voor hem of haar is.

Regenbooggroep
De regenbooggroep is speciaal voor
kinderen die het lastig vinden om te
praten over zijn of haar emoties. Hoe
gaat het met je? Hoe kun je dit
vertellen?
 
De regenboog staat centraal tijdens de
ontmoeting. Elke kleur van de
regenboog staat voor een andere
emotie. Tijdens de tafelgesprekken
komen er verschillende onderwerpen
aan bod rondom het thema emoties.
 
- Hoe herken je jouw emoties?
- Wat zien we aan jou als je een
bepaalde emotie hebt?
- Welke emotie is fijn en welke heb je
liever niet?
- Waarom is het belangrijk alle emoties
te ervaren?
 
Voor wie
De regenbooggroep is een praat en
ontmoetingsgroep voor kinderen uit
groep 3 t/m 5 en voor kinderen uit
groep 6 t/m 8. De regenbooggroep
komt één keer per week samen.

Geluksweek
Tijdens de geluksweek worden allemaal leuke dingen gedaan
met als thema geluk. Kinderen doen spelletjes, grappige
opdrachten en gaan knutselen. Ze bedenken:
 
- Wat maakt mij gelukkig?
- Hoe kan ik me vaker gelukkig voelen?
- Hoe kan ik geluk delen met anderen?

Voor wie
Kinderen uit groep 5 t/m 8
 
Wanneer
De geluksweek vindt altijd plaats tijdens een schoolvakantie



Opvoeden

De ontwikkeling en opvoeding van kinderen gaat over het algemeen op een
vanzelfsprekende manier. Het kind ontwikkelt zich in fasen: de baby-, de
peuter-, het schoolkind- en de puberfase. Soms brengt een fase extra vragen
met zich mee waar je nog geen antwoord op hebt. Je hebt verschillende
dingen geprobeerd maar er blijven zorgen over bijvoorbeeld het eten, slapen,
luisteren, contact met andere kinderen/jongeren, vaak boos of juist
teruggetrokken of angstig zijn. In die situaties kun je een beroep doen op
OuderKracht.

Voorbeeldvraag

Chantal (8 jaar) valt alleen in
slaap als haar ouders bij haar
blijven. Anders komt ze steeds
uit bed. De ouders vinden dat
Chantal zelf in slaap moet
vallen. Ze hebben van alles
geprobeerd, nog zonder succes.
Het gaan slapen van Chantal
wordt een steeds groter
probleem. Hun vraag: “Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat
Chantal weer zelf in slaap valt?”

Ouderkracht
OuderKracht is een methodiek die
wordt gedragen door de twaalf
Drentse gemeenten en
professionals uit diverse
instellingen. Het is onderdeel van
het positief opvoeden en opgroeien
in Drenthe.
 
Het doel van ouderKracht is dat
ouders met opvoedvragen met
plezier en vanuit hun eigen kracht
het gedrag van hun kind kunnen
stimuleren en sturen. Ouderkracht
is geschikt voor alle ouders en
verzorgers met kinderen van 0 tot
18 jaar die behoefte hebben aan:
 
• informatie over de ontwikkeling

van kinderen
• informatie en advies bij de

opvoeding
• ondersteuning bij opvoeden

De ouder/verzorger werkt samen
met de professional én zelf met
OuderKracht. Zo is er een digitale
omgeving waarop altijd ingelogd kan

worden. Hier zijn bijvoorbeeld
vaardigheden, tips en filmpjes te
vinden.

Hoe werkt het?
OuderKracht start altijd met een
korte kennismaking om samen te
besluiten welk aanbod het beste bij
uw vraag past. De duur en het
aantal gesprekken van OuderKracht
is afhankelijk van uw vraag en het
doel. Informatie & advies wordt
vaak binnen één gesprek uitgevoerd
en afgerond.
Opvoedingsondersteuning bestaat
gemiddeld uit vijf gesprekken,
waarin het verschil wordt gemaakt
voor u en uw kind. Opvoeden
wordt weer leuk en uw kind kan
zich optimaal ontwikkelen.

Voorbeeldvraag

Chantal (8 jaar) valt alleen in
slaap als haar ouders bij haar
blijven. Anders komt ze steeds
uit bed. De ouders vinden dat
Chantal zelf in slaap moet
vallen. Ze hebben van alles
geprobeerd, nog zonder succes.
Het gaan slapen van Chantal
wordt een steeds groter
probleem. Hun vraag: “Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat
Chantal weer zelf in slaap valt?”



Wil je meer informatie over de trainingen? Vraag je
je af of een training past bij jouw kind en wanneer
deze weer van start gaat? Neem dan gerust contact
met ons op. We denken graag met je mee en
zoeken samen met jou de meest passende hulp voor
je kind. Je kunt ons bereiken door te bellen, appen
of mailen.
 
 
Contact
 
Wil je graag met ons in contact komen voor meer
informatie over wat jeugdmaatschappelijk werk kan
bieden, heb je vragen of wil je je kind aanmelden,
neem dan gerust contact met ons op!
 
Vragen over trainingen voor kinderen van het
voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met de
jeugdmaatschappelijk werker:
 
Maryska Kremer
t 06 196 827 11
m.kremer@impulsaaenhunze.nl
 
Heeft u vragen over de trainingen voor kinderen in
de leeftijd van 4-12 jaar?
  
Leonie ten Velde
t 06 196 827 12
l.tenvelde@impulsaaenhunze.nl
 

Mareille IJntema
t 06 239 649 98
m.ijntema@impulsaaenhunze.nl
 
 
Nieuwsbrief

Wil je lid worden van onze digitale nieuwsbrief en
zo op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen en activiteiten, stuur dan een mail
naar l.tenvelde@impulsaaenhunze.nl
De nieuwsbrief ontvangt je dan 1 keer per kwartaal
in je mailbox.

Onderdeel van Tintengroep

Impuls
Schoolstraat 1
9461 AA Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
(0592) 245 924
www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl

f https://www.facebook.
com/JongerenwerkImpuls


