Hoe is JOS georganiseerd?
JOS wordt ondersteund door gemeente

Zaanstad. Voor Zaanstad zijn er 2 JOSers beschikbaar: 1 voor zuid/midden
en 1 voor noord.
JOS werkt nauw samen met andere
organisaties, waarvan Straathoekwerk,
het onderwijs en het jeugdteam de
belangrijkste zijn. JOS-ers nemen deel
aan het JongerenNetwerkOverleg
(JNO) in hun werkgebied. Het werk is
sterk outreachend en er worden flexibele werktijden gehanteerd.
Nog onduidelijkheden of vragen? Schroom niet om te bellen of te mailen!

Signaleert u op straat

Heeft u een leerling

jeugdigen die

die regelmatig

blowen of

spijbelt en u weet

alcohol drinken?

niet waarom?

Heeft u een jeugdige
begeleid naar
de hulpverlening,
maar heeft u twijfels
over zijn/haar gedrag

Het project Jeugdhulp Op Straat is ondergebracht bij GGD Zaanstreek-Waterland. De projectleiding is
in handen van Lidwien Remmers (lremmers@ggdzw.nl) en Tonny Hartkamp (thartkamp@ggdzw.nl).

op straat?

Schakel JOS in Schakel JOS in

als u risicovol gedrag signaleert of vermoedt

voor deze en vergelijkbare vragen
Jeugdhulp Op Straat (JOS)

Preventieve laagdrempelige jeugdhulpverlening op straat

Wat is JOS?

Het kan ook zijn dat jeugdigen al zijn opgevallen door hun gedrag, bijvoorbeeld
op school. Of dat zij al hulpverlening krijgen, maar waarvan de school en/of de

JOS biedt preventieve laagdrempelige
jeugdhulpverlening op straat, gericht
op jongere jeugd (8 - 18 jaar). Binnen
deze leeftijdsgroep zijn er jeugdigen
die opvallen op straat door risicovol
gedrag, bijvoorbeeld blowen, alcohol
drinken, spijbelen, laat op straat zijn,
agressie naar anderen, vernielingen.
Als dit gedrag wordt gestopt of omgezet in meer aanvaardbaar gedrag
dan is de kans groter dat de jeugdige
niet (verder) in de problemen raakt.
Als u, onze netwerkpartner, risicovol
gedrag op straat signaleert of vermoedt, schakel dan JOS in!

hulpverlener wil weten hoe deze jeugdige zich gedraagt in de openbare ruimte
en met welke vrienden. De school of hulpverlener kan dan de JOS-er vragen om
eens poolshoogte te nemen in de leefomgeving van de jeugdige. Er volgt altijd
een terugkoppeling naar de aanvrager.
De werkwijze van JOS lijkt op die van Straathoekwerk, maar richt zich specifiek
op jeugd tot 18 jaar en hun ouders.

Wanneer JOS inschakelen

Schakel JOS in
als u risicovol

Werkwijze JOS

gedrag signaleert

Een zogenaamde ‘JOS-er’ (een jeugdhulpverlener) maakt rondes in de
wijk op eigen initiatief of initiatief
van anderen (de school, wijkagent,
straathoekwerker, jeugd boa, jongerenwerker etc.) en bezoekt plaatsen waar
de leeftijdsgroep zich ophoudt. Bij
signalering van risicogedrag legt de
JOS-er contact met de jeugdige en zijn/haar ouders en gaat na wat er aan de
hand is/wat er speelt in het gezin. Doel is hen te motiveren tot hulp en/of de
ouders opvoedhandvatten te geven, met als resultaat het gedrag van het kind om
te buigen. De JOS-er begeleidt het gezin naar de hulpverlening, bijvoorbeeld het
jeugdteam, en zorgt voor een zogeheten ‘warme overdracht’.

of vermoedt

JOS is nieuw. We snappen heel goed
dat niet altijd duidelijk is voor welke
vraag JOS kan worden ingeschakeld.
In dat geval geldt: toch contact
opnemen! Is het iets voor JOS, dan
pakt JOS het op. Zo niet, dan adviseert
de JOS-er wie of welke instantie hier
wel iets mee kan of wordt samen
gezocht naar een oplossing.

Zijn er nog
onduidelijkheden
of heeft u vragen?
Schroom niet om te
bellen of te mailen!

