
“Ik ben Hassan Touh en werk als ambulant jongerenwerker 
bij De Schoudermantel. Daarnaast ben ik in soortgelijk 
werk werkzaam in Utrecht. Ik heb de aanvullende 
training voor jobcoach gevolgd en ben daardoor speciaal 
toegerust voor het begeleiden van jongeren naar 
opleiding of werk. Ook de praktische kant daarvan –  het 
opstellen van een CV, contact met uitkeringsinstanties, 
formulieren invullen – komt daarbij aan de orde. Ik denk 
graag met jongeren mee om stappen te zetten in hun 
leven waar zij weer enthousiast over worden.”

“Ik ben Andreas Geursen en sinds 2010 coördinator van 
Jongerenwerk De Schoudermantel. Mijn achtergrond: Ik 
heb HBO Cultureel Maatschappelijke Vorming gestudeerd 
en ben 15 jaar jongerenwerker geweest in verschillende 
gemeentes. Ik werkte met jongeren op straat, 
maar begeleidde ook jongeren individueel om hun eigen 
talenten en mogelijkheden te ontdekken. Ik denk dat elke 
jongere talenten heeft of een oplossing kan vinden voor een 
probleem. Zelf kom je er niet altijd uit en heb je soms een 
zetje of inzicht nodig. Ik kan als coach daarbij helpen.”

“Ik ben Astrid Onderwater, jongerenwerker bij 
De Schoudermantel. Mijn achtergrond: Ik heb 
psychologie gestudeerd en daarna heb ik o.a. acht jaar 
in de jeugdzorg gewerkt. Ook heb ik de opleidingen 
faalangsttrainer en weerbaarheidtrainer (Rots en 
Water) gevolgd. Ik geloof dat jongeren zelf vaak al veel 
mogelijke oplossingen in handen hebben. Samen zullen 
we onderzoeken hoe we een situatie het best kunnen 
aanpakken. Ik help daar graag bij!”

Jongeren kunnen op verschillende gebieden 
tegen problemen aanlopen. Soms is er niet 
iemand in de directe omgeving die daarbij 
kan ondersteunen. Jongerenwerk De Schou-
dermantel in de gemeente Bunnik kan in 
deze situaties individuele begeleiding bieden. 
Hierbij gaat het om kortlopende trajecten met 
een preventief karakter.

Coachende gesprekken 
Leefgebieden waarop jongeren problemen 
kunnen ondervinden zijn bijvoorbeeld: thuis, 
onderwijs en werk, financiën, justitie en politie, 
vrije tijd, (geestelijke) gezondheid en sociale 
omgeving. Via coachende gesprekken probe-
ren we praktische ‘gereedschappen’ te vinden 

voor een jongere om een probleem zelf aan te 
pakken. Daarbij gaan we op zoek naar de eigen 
motivatie, kwaliteiten en talenten en hoe we 
die kunnen inzetten in de huidige situatie. 

Bij deze vorm van coaching wordt gewerkt 
aan de mentale en sociale ontwikkeling, 
waarbij activering en het werken aan (sociale) 
vaardigheden belangrijke speerpunten zijn. 
We streven naar een concreet resultaat, zoals 
het vinden van een opleiding of baan. Als het 
noodzakelijk mocht blijken dan brengen we 
een jongere in contact met een hulpverlenen-
de instantie. Aan deze vorm van begeleiding 
zijn geen kosten verbonden. Jongeren van ca. 
12 tot en met 23 jaar kunnen er gebruik van 
maken.

Coaching voor jongeren
Vanuit Jongerenwerk De Schoudermantel

Contact
Contact opnemen voor individuele 
coaching kan door een mail te sturen naar 
Astrid Onderwater,  
aonderwater@schoudermantel.nl.  
Er volgt dan eerst een vrijblijvend 
oriënterend gesprek. 

Jongerenwerk De Schoudermantel 
(Stichting Jeugdwerk Bunnik) 
Singelpark 5 
3984 NC Odijk 
Tel. 030 – 65 64 258 
www.schoudermantel.nl 
E-mail: info@schoudermantel.nl

Jongerencoaches 
Bij Jongerenwerk De Schoudermantel zijn drie 
medewerkers beschikbaar voor coaching. Jongeren 
kunnen zelf aangeven naar welke persoon hun voorkeur 
uitgaat (mits er plaats is).


