
Verlangen om werkelijk het verschil te maken 
voor jongeren
PowerUp073 team ROSMALEN NULAND VINKEL



Wat is PowerUp073?
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PowerUp073 is een netwerkorganisatie tussen:

Het Jongerenwerk van Farent (voorheen Divers) 
Het JPP Maatschappelijk werk van Farent (voorheen Divers)
De buurtsportwerkers van afdeling ’S-PORT van de gemeente



Hoe georganiseerd?

PowerUp073 heeft vier jongerenwijkteams. 

3

Gebied Zuid/Oost: Muntel, 
Vliert, Orthenpoort
en de binnenstad

Gebied Rosmalen, 
Nuland en Vinkel

Gebied West en Engelen Gebied Noord en Empel

Jongerenwijkteams 
PowerUp073

Expertises:
accommodatiegebonden jongerenwerk
ambulant jongerenwerk
buurtsportwerk
kortdurende individuele hulpverlening

In RNV helaas geen sportwerker binnen het 
PU073 team; hierin gaan we samen werken 
met de Sportalliantie Rosmalen Nuland Vinkel. 



Wat doet PowerUp073?
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De focus ligt  volledig op jongeren zelf aan het stuur te laten van de eigen 
ontwikkeling;
talenten te ontdekken;
vroeg zaken te signaleren die fout dreigen te lopen;
op een snelle, efficiënte manier problematiek aan te pakken en op te
lossen!

Proactief oppakken in samenwerking met professionals en informele partners in 
de wijk zoals bewoners, vrijwilligers, initiatieven. Deze partijen zijn de 
voelsprieten in de wijk, weten wat er speelt en kennen de jongeren. 



Met welk doel?

5

PowerUp073 draagt bij aan een uitgebalanceerd opvoed – en opgroeiklimaat voor de 
Bossche jeugd, waarin jongeren hun vaardigheden en/of talenten optimaal kunnen 
benutten en zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen tot 
zelfredzame burgers.

jongeren 12-23 jaar
jongeren op straat aanspreken, samen workshops opzetten binnen en buiten
jongerencentra of sportactiviteiten doen. 

Kortom, we dagen jongeren uit om het beste uit zichzelf te halen!



Thema’s

Centraal in de uitvoering staan de programmalijnen:
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Veiligheid
Gezondheid 
Onderwijs
Werk
Sociale binding
Talentontwikkeling

Jongerenparticipatie zit als een rode draad verweven door al deze programmalijnen.



Ambulant werken
Voorbeeldplekken:
• Perron 3
• Heijmansveldje
• Nuland (oude ruïne crevecourt)
• Vinkel (bijeenkomst met voetbalvereniging i.s.m. 

gemeente en novadic voorlichting rondom 
alcohol en drugsgebruik/ bijeenkomst Nuland 
volgt nog)

• Strandje Groote Wielen
• Allegroweg / Noctureweg
• JOP empelseweg
• Molenweg / Mozartstraat
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We zijn daar waar de jongeren zijn en 
niet alle jongeren zijn lid bij een 
vereniging of komen naar een 
jongerencentrum, sommige jongeren 
zijn liever op straat. Dus zoeken we ze 
daar op.

En soms gaan we gericht bij ze langs 
omdat we signalen van overlast 
ontvangen vanuit omwonenden of van 
onze partners.

Wat we vervolgens precies gaan doen is 
elke keer weer anders MAATWERK



JPP

Contact leggen met jongeren die niet zo gemotiveerd zijn voor                      
hulpverlening.
Worden aangemeld door andere organisaties, zoals Politie, Bureau Halt, 

Leerplicht. Het Buurtteam en Sociaal Wijkteam kunnen ook aanmelden.
Kenmerken van onze werkwijze: er-op-af, outreachend, volhoudend, gericht op 

motiveren en inzicht geven in hun eigen (gezins)situatie. Ook het systeem/ het 
netwerk van de jongere wordt erbij betrokken.
Vanuit JPP kunnen we een kort hulpverleningstraject ingaan met de jongeren. 

Afhankelijk van wat nodig is wordt er voor verwijzing contact gelegd met de 
organisaties die daar voor nodig zijn. 
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Teamleden

Astrid Severijns
JPP-er; maatschappelijk 
werker risicojongeren

astridseverijns@juvans.nl
06-51866648

Maik van 
Zutphen
Sociaal Beheer 
Number One

m.vanzutphen@
powerup073.nl
06-55790551

mailto:astridseverijns@juvans.nl
mailto:m.vanzutphen@powerup073.nl
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Jürgen Cools
ambulant 
jongerenwerker 
j.cools@powerup
073.nl

06-46768128

Teun Michiels
Jongerenwerker
(ambulant, locatie-
& outreachend
jongerenwerk)

t.michiels@poweru
p073.nl

06-11226748 

mailto:j.cools@powerup073.nl
mailto:t.michiels@powerup073.nl
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Karin Sprik
Jongerenwerker
k.sprik@powerup073.nl

06-21459756

mailto:k.sprik@powerup073.nl


Welke kansen zien we met elkaar in de 
samenwerking!

Kansen samenwerking



CONTACT:
teamrnv@powerup073.nl

of rechtstreeks naar medewerkers

UITVALSBASIS:
Jongerencentrum Number One

T.M. Kortenhorstlaan 1
Rosmalen

mailto:teamrnv@powerup073.nl
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