
Jongeren 

 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties



Jongeren

Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Heb jij soms het idee dat je er zelf niet uit komt? Heb 
je bijvoorbeeld ruzie op school? Vind je het lastig om 
je gevoelens te uiten bij je vrienden? Of zit je met een 
probleem dat je niet met je ouders kunt bespreken? 
Dan kan een jongerenwerker je misschien helpen.

Doordat ze veel met jongeren praten weten 
jongerenwerkers precies wat er speelt. Ze proberen 
problemen vroeg te herkennen en zo te verhelpen. 
Jongerenwerkers zijn op de plekken waar jongeren 
ook zijn. Dat kan in en rond school zijn maar ook in het 
winkelcentrum of op straat. 

Vertrouwen
Heb je problemen met school, je ouders, vrienden of 
je relatie? Onze jongerenwerker kun je vertrouwen. 
Dit is de basis van hun werk. Door een goed gesprek 
komt de jongerenwerker er achter wat jouw wensen 
en behoeften zijn. 

En met welke vragen of problemen je zit. Samen gaan 
jullie op zoek naar een oplossing. Met een beetje 
hulp zijn veel problemen op te lossen voor het grote 
problemen worden. 

Ook gewoon leuk
Jongerenwerkers zijn er niet alleen voor problemen. 
Ze organiseren ook leuke dingen. Bijvoorbeeld bij JC 
Inventas. Zo zijn er filmavondjes, kun je een DJ cursus 
volgen en is er elke vrijdagmiddag after school. Hier 
kun je gamen, levend stratego spelen of een workshop 
volgen. AftersCool is gewoon gratis. Kijk op Facebook 
of de website wat er deze vrijdag is.

Steuntje in de rug
Hulp van een jongerenwerker is gratis voor iedereen 
onder de achttien die woont in de Gemeente Stede 
Broec. Onze hulp krijg je vrijwillig. Dat betekent dat 
we je alleen helpen als je dat zelf wilt. We bieden een 
steuntje in de rug als je vragen of problemen hebt.

Aanmelden
Tijdens kantoortijden kun je binnenlopen op onze 
locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan ook 
telefonisch of via de website gedaan worden, bekijk 
hiervoor onze contactgegevens op de achterzijde van 
deze folder. Aan onze hulpverlening zijn geen kosten 
verbonden en een verwijsbrief is niet nodig.


