
 

Senioren en junioren 

 

Senioren  

Het ouderenwerk (vanaf 55+) sluit aan bij de situatie van de oudere(n) en betrekt het netwerk 

hierbij. Uitgaande van de eigen kracht van de oudere(n) en het netwerk rondom (familie en buurt) 

wordt door maatwerk nauw aangesloten bij elke individuele situatie. Naast individueel contact 

worden ook groepsgerichte initiatieven ondernomen dan wel ondersteund daar waar dit wenselijk is 

of kan zijn: themabijeenkomsten, opstarten van gezamenlijke initiatieven zoals bijvoorbeeld de 

wensbus,  het eettafelproject en de burenhulp. Het ouderenwerk houdt zowel bij het individuele 

contact als bij de groepsgerichte contacten rekening met de kansen en beperkingen die het digitale 

tijdperk biedt. 

Tip: heeft u praktische klusjes en niemand die u daarbij kan helpen, zoals bijv. een lekkende kraan, 

het ophangen van een schilderij e.d. neem dan contact op met de klussendienst/buurtteam:  

- gemeente Nuth bereikbaar op dinsdag- en vrijdagochtend 9.30 - 10.30 uur op tel. 045-5241208 

- gemeente Voerendaal (via wijksteunpunt Klimmen) bereikbaar dinsdag van 13.00 -16.00 uur, 

maandag en woensdag van 10.00 - 13.00 uur op tel. 045-4053376/06-13031472 

Kijk ook eens in uw gemeentelijke huis- aan huisblad of gemeentelijke website Nuth/Voerendaal voor 

meer informatie en tips in uw wijk. 

 

Junioren 

Jeugd- en Jongerenwerk / School Maatschappelijk werk. 

De jeugd - en jongeren werker is het aanspreekpunt voor jongeren binnen de gemeente Nuth. Op het 

moment dat jongeren behoefte hebben aan bijvoorbeeld een voorziening binnen de gemeente Nuth 

gaat de jongerenwerker met hen in gesprek. Samen met de jongeren wordt er gekeken naar de 

mogelijkheden en de wensen, het draagvlak voor een voorziening en de eigen kracht van de 

jongeren. De jongerenwerker ondersteunt de jongeren in het uitwerken van hun plannen en wensen 

en zal functioneren als tussenpersoon naar de gemeente. Daar waar nodig al de jongerenwerker de 

jongeren ondersteunen. 

De jongerenwerker werkt outreachend. Daar waar sprake is van overlast door jongeren gaat de 

jongerenwerker er op af. De jongerenwerker gaat in overleg met de jongeren maar ook met de 

buurtbewoners om zo samen constructief afspraken te maken met elkaar. 

School Maatschappelijk werk. 

Daar waar ouders en/ of school merken dat hun kind ergens in vastloopt kan School Maatschappelijk 

werk opgestart worden. 

https://www.nuth.nl/
http://www.voerendaal.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018177336722


  

Bijvoorbeeld bij: 

* verwerken echtscheiding ouders, 

* verwerking overlijden familielid/ vrienden/ huisdieren, 

* weerbaarheid vergroten, 

* vergroten sociale vaardigheden, 

* zelfvertrouwen vergroten, 

* eigen mening durven geven. Etc. 

 

Aanmelding voor School Maatschappelijk werk verloopt via de Interne Begeleider van de basisschool. 

Na aanmeldingen zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met ouders waarbij gekeken wordt 

wat ouders signaleren en waar de ondersteuning op gericht gaat worden.  

 


