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Inleiding 

 

Bij Jong Actief is iedere jongere welkom. Een afspraak maken hoeft niet. Je kan bij ons op de 

Buitendijk 4 tussen 9 en 5 altijd binnen komen vallen. Als je de deur boven aan de trap opent 

zie je meteen dat er geleefd wordt bij Jong Actief. De muren zitten vol met graffiti en het 

staat vol met zelfgemaakte meubels. 

 

 

Sociale activering 

Met Sociale Activering gaan wij samen met jouw kijken hoe we weer inzicht kunnen krijgen in 

jouw mogelijkheden, wij zijn ervan overtuigd dat iedereen talenten en kansen heeft! Wij 

maken aan de hand van jouw talent een persoonlijk talentplan, zodat jij zowel jouw talenten 

kan ontdekken als ontwikkelen! 

Bij Jong Actief kan jij op veel manier aan de slag met je talenten, er zijn verschillende 

projecten die jij samen met andere jongeren kan uitvoeren. Het is ook mogelijk om zelf een 

project te starten waarin jouw passie terug komt. Jongeren hebben bij Jong Actief een veel 

contact met elkaar, zo wordt er samen koffie gedronken en geluncht. Hierdoor ontmoet je veel 

nieuwe mensen waar jij van kan leren, maar die ook van jou leren.  

Wij bieden jouw op deze manier een nieuwe kans om je mogelijkheden te verkennen en jouw 

kwaliteiten te versterken. Wij mogen dan uiteindelijk deze talenten en mogelijkheden 

verzilveren in een Europass Certificaat, een waardevolle aanvulling op je CV.  

Wij zien deze sociale activering dan ook als eerste stap om weer verder te kijken naar 

bijvoorbeeld een baan of studie.  

Activiteiten binnen sociale activering: 

- Minimaal twee dagdelen per week op afgesproken tijden meedoen bij Jong Actief 

- In contact zijn met anderen  

- Talenten en belemmeringen bespreekbaar maken 

- Meedoen aan dagelijkse klussen en taken  

- Meedoen aan diverse projecten 

- Opdoen van werknemersvaardigheden 

- Maandelijkse voortgangsgesprekken met je persoonlijke  coach 

- Opstellen en bijstellen van persoonlijk talentenplan met (smart) doelen 

- Behaalde resultaten worden gecertificeerd middels Europass 
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Dagbesteding  

Dagbesteding betekent voor ons maatwerk gericht op wat bij jouw past. Je kan samen met 

andere jongeren activiteiten volgen, maar ook zelf uitzetten. Jij bent dan verantwoordelijk 

voor jouw activiteit waarin plezier hebben centraal staat. 

Bij Jong Actief kan jij erachter komen wat jouw eigen mogelijkheden zijn en wordt je 

uitgedaagd om deze verder te ontwikkelen en te benutten. Je zult erachter komen dat je veel 

mogelijkheden hebt waarmee je sterk staat in deze samenleving. Het kan ook jouw doel zijn 

om erachter te komen welke mogelijkheden jij hebt op de arbeidsmarkt. 

Jong Actief onderscheidt zich door niet alleen te richten op dagbesteding. Je kan bij ons mee 

klussen of een vet project opzetten. Wij helpen jou ook met problemen waar je in het 

dagelijkse leven tegenaan kunt lopen. Jong Actief richt zich dus niet alleen op jouw invulling 

van de dag, maar wij helpen jou ook met aan jezelf te werken. Dit doen wij door samen met 

jou een talentplan op te stellen. In het talentplan staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal 

en bepaal jij zelf het tempo. 

Bij Jong Actief kan jij met andere jongeren samenwerken in de projecten en activiteiten. 

Hierdoor ontmoet je een hoop nieuwe mensen waarvan jij kan leren, maar hun ook van jou.  

Alle vaardigheden die jij ontwikkeld bij Jong Actief worden vast gelegd in een Europass 

certificaat, een goede aanvulling voor je CV. 

 

 

Re-integratie  

Jong Actief kan jou ook ondersteunen in het terug keren naar de arbeidsmarkt met een 

passende baan. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft. Dit 

wordt vastgelegd in een talentplan met daarbij passende doelen. Bij Jong Actief kan jij deze 

talenten en vaardigheden verder ontwikkelen door mee te doen aan projecten en activiteiten, 

er wordt dan van jou verwacht dat je afspraken kan maken en op tijd komt iets dat je ook op 

je werk moet kunnen. 

Jong Actief ondersteunt jou in het opstellen van een interessante sollicitatiebrief voor 

werkgevers en hoe jij het beste een CV kan samenstellen. Het doel is dat jij straks zelfstandig 

correcte sollicitatiebrieven kan schrijven.  

Als jij een correcte sollicitatiebrief kan schrijven zullen we ons richten op het vergroten van de 

vaardigheden die jij nodig hebt voor het werk dat je graag wil doen. Deze vaardigheden kan 

jij verder ontwikkelen binnen de projecten en activiteiten bij Jong Actief.   

Op het moment dat jij vind dat je er klaar voor bent zullen we ons gaan richten op 

sollicitatiegesprekken. 

Dit gebeurd in de vorm van sollicitatietraining die zich richt op de door jouw geschreven 

brieven. Het doel van deze training is dat je de “do’s en dont’s” leert van een 

sollicitatiegesprek. 

In de laatste fase gaan we kijken naar het gericht zoeken van vacatures die passen bij jou als 

persoon en je kwaliteiten. Om vervolgens daadwerkelijk te gaan solliciteren op vacatures om 

weer aan het werk te kunnen. 

Alle vaardigheden die jij bij Jong Actief geleerd hebt worden vast gelegd in een Europass 

certificaat. Het gaat niet alleen om vaardigheden die te maken hebben met solliciteren, maar 

ook wat jij geleerd hebt binnen de projecten en activiteiten bij Jong Actief. Met het Europass 

certificaat kan jij je CV versterken. 


