
De Jongerencoach is een initiatief 
van Gilde De Ronde venen
Het Gilde is een vrijwilligersorganisatie waar inwoners hun 

(professionele) vaardigheden aanbieden. 

Projecten die het Gilde aanbiedt zijn onder meer Coach4you 

(begeleiden van brugklassers met een verhoogde kans 

op schooluitval)  en Samenspraak (het in samenwerking 

met VWN begeleiden van nieuwe Nederlanders voor 

beter begrip van de Nederlandse taal en gewoonten. De 

Jongerencoach is opgezet om een bijdrage te leveren aan 

het toekomstperspectief van jongeren voor wie dit niet 

vanzelfsprekend is. De Jongerencoach werkt nauw samen 

met het jongerenwerk van Tympaan/De Baat.

Jongerencoach 
Voor een steuntje in de rug

Stichting Gilde De Ronde Venen

Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht
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www.gildedrv.nl/jongerencoach

06 - 1360 4635
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Wie kunnen bij ons terecht?

Jongeren

Ben je tussen de 14 en 23 jaar en loop je ergens 

tegenaan waar je niet uitkomt? Neem eens contact op 

met  de Jongerencoach.  Iedere jongere verdient een 

kans op een goede toekomst. De Jongerencoach helpt 

daar graag bij! Voorwaarde is dat je gemotiveerd ben 

om je problemen aan te pakken. Je houdt je aan je 

afspraken en bent eerlijk tegen de coach.

Coaches

Heeft u belangstelling om via de Jongerencoach, bent 

u bereid om te investeren in het toekomstperspectief 

van een jongere en voor dit doel tijd te investeren 

in een training en in een coachingstraject met een 

jongere die uw hulp goed kan gebruiken? Neemt u 

dan gerust contact met ons op.

Bedrijven

De Jongerencoach kan ook behulpzaam zijn voor 

jongeren in bedrijven. Ook voor iemand die al een 

baan heeft (gevonden), kan het goed zijn eens een 

uurtje per week met iemand te praten over wat er wel 

of niet goed gaat. Een goed advies kan veel oplossen! 

Heeft u belangstelling voor coaching van één of 

meerdere van uw jongere medewerkers, neem dan 

contact op met De Jongerencoach. 

Je bent jong en je wilt wat…

Als je jong bent, heb je vaak allerlei toekomstplannen.  

Over de opleiding die je wilt volgen, het werk dat je 

wilt gaan doen, waar je wilt wonen; noem maar op. 

Ideeën genoeg!

…maar het loopt niet altijd 
volgens plan…
 

Bij het uitvoeren van je plannen kun je allerlei 

hindernissen tegenkomen. Bijvoorbeeld omdat de 

opleiding niet is wat je ervan verwachtte, omdat je 

geen stageplek of werk kunt vinden. Misschien voel je 

je niet op je gemak, heb je problemen met mensen om 

je heen of zit je in de schulden. Er kan van alles aan de 

hand zijn waardoor het anders loopt dan je wilt. En het 

lukt niet altijd om het zelf op te lossen.

…dan kan een Jongerencoach je 
helpen!

In zo’n situatie is het prettig als er iemand is die je 

een steuntje in de rug kan geven. Door samen met 

jou vast te stellen wat het probleem is en hoe jullie 

het kunnen oplossen. Dat kan door praktische zaken te 

regelen, maar ook door samen met jou je talenten en 

capaciteiten te ontdekken. Zodat een steuntje in de rug 

een duwtje in de goede richting wordt!

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je het gevoel dat je vastloopt? Dat je weet wat 

je wilt, maar niet weet hoe je het moet aanpakken? 

Misschien is een Jongerencoach iets voor jou. Een 

coach is een vrijwillige medewerker, met werk- en 

levenservaring, die graag wil helpen bij het verbeteren 

van jouw situatie. Dat kan alleen als jij gemotiveerd 

bent om met je probleem aan de slag te gaan. Wij 

zoeken een coach die geschikt is voor jouw specifieke 

probleem. Het moet natuurlijk wel klikken tussen 

jullie. Is dat niet het geval, dan zorgen wij voor een 

andere coach. Jullie maken afspraken over wat je 

wilt bereiken, op welke termijn en hoe vaak jullie 

elkaar zien. Vaak gaat het om een periode van drie 

tot twaalf maanden,ongeveer een uur per week. Deze 

afspraken leggen jullie vast in een intentieverklaring. 

En dan gaan jullie samen aan de slag. Met als doel 

jou een duwtje in de goede richting te geven, zodat je 

na afloop van de coachingsperiode zelfstandig verder 

kunt gaan.


