Workshopavond voor iedereen die iets met jeugdwerk, kinderen en
jongeren heeft in de gemeenten van Elburg, ’t Harde, Oldebroek,
Oosterwolde en Wezep
Donderdag 12 oktober, 19.30 uur, Oosterkerk, Klaverplein 2, Elburg
Of je nu actief bent als vrijwilliger in het jeugdwerk, of gewoon thuis met kinderen en
jongeren te maken hebt….. Op deze workshopavond kun je elkaar ontmoeten en zijn
altijd onderwerpen te vinden waar jij wat mee kunt.
Dit jaar organiseren wij de volgende workshops:
1. Dubbele workshop voor jeugdambtsdragers en coördinatoren
2. Omgaan met gedragsproblemen
Programma
3. Orde houden in de groep
19.30 uur Opening
4. Wie bepaalt het programma?
19.45 uur 1e workshopronde
5. Omgaan met twijfel bij jongeren
20.40 uur Pauze en ontmoeting
6. Groepsbinding bij jongeren
We vragen je om je op te geven door een mailtje te
sturen aan info@hsjj.nl met een voorkeur voor
twee van de workhops, of voor de dubbele workshop 1.

21.00 uur 2e workshopronde
21.55 uur Centrale afronding
22.00 uur Sluiting

Je mag ook komen als je je niet opgegeven hebt, maar we kunnen niet garanderen dat
er dan nog in alle workshops ruimte is. Een korte omschrijving van de workshops vind je
op het tweede deel van deze flyer.
Deze avond wordt voor deelnemers kostenloos georganiseerd door de HSJJ

De workshops op een rij:
-

1. Dubbele workshop voor jeugdambtsdragers en coördinatoren
(Cor Jan Kolijn, jeugdwerkadviseur HSJJ)
Vorig jaar hebben we deze dubbele workshop voor het eerst gehouden. En het bleek inderdaad:
Wie, op wat voor manier dan ook, leiding moet geven aan het jeugdwerk, loopt tegen nogal wat
zaken aan. Speciaal voor hen, jeugdambtsdragers en coördinatoren van activiteiten, organiseren
wij deze dubbele workshop. In het eerste deel zullen we deze keer vooral nadenken over de
relatie tussen ons persoonlijk geloof en het “werken in de kerk”. In het tweede deel is er veel
ruimte voor eigen inbreng van vragen en problemen, maar kijken we in ieder geval ook naar de
werving en het op een goede wijze contact houden met vrijwilligers in het jeugdwerk.
-

2. Omgaan met gedragsproblemen
(Mieke Bosma en Mirjam Boer, Centrum voor Jeugd en Gezin)
We zien het steeds vaker: kinderen met gedragsproblemen in onze groep. De afkortingen vliegen
om je oren en we weten er vaak niet zoveel van. Maar ze kunnen wel een grote invloed hebben
op de groep en op het programma. Centrale vragen binnen deze workshop: hoe herken je
bepaald gedrag en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Daarnaast komt ook aan de orde wat
jij als vrijwilliger aan het CJG kunt hebben.
-

3. Orde houden in de groep
(Erika Buwalda)
Hoe kan ik een goede clubleider zijn, die regels, duidelijkheid en veiligheid biedt, en tegelijk een
leuke band opbouwen met de jongens en meisjes?
Dáármee gaan we tijdens deze workshop aan de slag. Je leert welke mogelijkheden je hebt om
orde tot stand te brengen en hoe je met ordeverstoring om kunt gaan.
-

4. Wie bepaalt het programma?
(Mees Hendriksen, bestuurslid HSJJ en directeur basisschool De Borchstee)
Bepalen de kinderen/jongeren hoe het programma er uitziet of bepaalt de leiding dit?
Of je nu de ene methode, de andere methode of geen methode gebruikt, samen willen we
nadenken over de vraag: hoe kun je als clubleiding je programma afstemmen op de groep die je
voor je hebt? Dit willen we doen vanuit een praktische insteek waarbij ruime mogelijkheid is voor
eigen inbreng.
-

5. Omgaan met twijfel bij jongeren
(ds. Matthijs Schuurman, bestuurslid HSJJ en predikant hervormde gemeente Oldebroek)
Als leider van een tiener/jongerengroep kun je te maken krijgen met twijfel bij de jongeren:
twijfel over wat ze geloven, twijfel over in wie ze geloven. Deze twijfel kan lastig bespreekbaar
zijn: beledig je God niet als je je twijfel bespreekbaar maakt? Stel je Hem niet teleur? In deze
workshop bespreken we met elkaar hoe we als clubleider om kunnen gaan met dergelijke vragen
van jongeren.
-

6. Groepsbinding bij jongeren
(Marissa Riphagen, jeugdwerkadviseur HSJJ)
Bij de start van een nieuw seizoen is er veelal een verandering van samenstelling in de groep
tieners/jongeren. Dit brengt verschillende onzekerheden met zich mee, met wellicht als
belangrijkste vraag voor de jongere: wat wordt mijn plaats binnen deze groep? In deze workshop
focussen we op het ontstaan van een groep, op de ontwikkeling ervan en we vragen ons af: wat
kun je als clubleider doen om groepsbinding te bevorderen zodat iedereen een waardevolle
plaats krijgt binnen de groep?

