
 

 
Jongenstraining 

Meidentraining 
 

Ieder voor- en najaar wordt de jongenstraining en meidentraining in Putten gegeven. De trainingen 

worden aangeboden door jongerenopbouwwerkers van Jeugd-Punt.   

 

Voor wie 

De training is bedoeld voor jongens of meiden van 12 t/m 17 jaar.  

 

Dit leer je 

De training is erop gericht op een aantal onderdelen:   

 Zelfbeeld (hoe kijk ik naar mezelf en hoe kan ik zelfverzekerd worden?); 

 Keuzes (wat vind ik belangrijk in het leven?);  

 Sociale omgeving (hoe gedraag ik me in een groep, hoe geef ik grenzen aan, hoe ga ik om 

met groepsdruk en wat kan ik bijdragen aan een groep (naar vrienden, de sportclub, op het 

werk, op school en naar mijn familie?); 

 Je uiten (hoe geef ik woorden aan mijn gevoel en hoe leer ik zeggen wat ik vind?);  

 Talenten & Maatschappij (wat kan ik, waar ben ik goed in en hoe wil ik later bekend staan, 

wat wil ik bereiken?);  

 Communicatie (hoe reageer je in bepaalde situaties: vechten, vluchten, bevriezen?);  

Meer informatie over de methodiek is te vinden op de site: www.you-ng.nl 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

 

Wij vinden het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij de training. Daarom nemen de 

jongerenwerkers bij aanmelding contact met u op. Dit, om kennis te maken, informatie uit te 

wisselen en u te (blijven) betrekken bij het proces van uw kind.  

 

 

 

 

http://www.you-ng.nl/


 

Door wie 

Jeugd-Punt is actief via jongerenwerkers voor alle 

jongeren in Putten om hen te helpen zich voor te 

bereiden op een plekje in onze samenleving.  

Samenstelling van de groep  

De training is specifiek bedoeld voor jongens en 

meiden afzonderlijk, maar het kan bij 

onvoldoende aanmeldingen zo zijn dat de groepen 

samengevoegd worden. Bij sekse specifieke 

onderwerpen wordt de groep dan gesplitst. 

Daarnaast kijken we naar de leeftijd van de 

aangemelde jongeren. Mocht er in de groep een 

groot leeftijdsverschil zitten, dan nemen wij 

contact op met u om dit te bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daam van Cappellen                     

06 – 25 33 55 68  

dvc@jeugd-punt.nl 

                

 

Waar en wanneer 

Jongenstraining 

Data: 26 oktober 2021 t/m 14 december 2021  

Elke dinsdag: 16.00u – 17.00u   

De training zal worden gehouden in Stroud (Brinkstraat 

91, Putten). 

Meidentraining 

Data: 4 november 2021 t/m 23 december 2021  

Elke dinsdag: 16.00u – 17.00u  

De training zal worden gehouden in Stroud (Brinkstraat 

91, Putten). 

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.  

Aanmelden / meer weten? 

Jongenstraining:  

Ouder(s) / verzorger(s) die meer informatie willen of 

hun zoon willen opgeven, kunnen mailen of bellen naar 

Daam van Cappellen.   

Meidentraining:  

Ouder(s) / verzorger(s) die meer informatie willen of 

hun dochter willen opgeven, kunnen mailen of bellen 

naar Daam van Cappellen.     

In de bijlage vindt u een aanmeldformulier dat u in kunt 

vullen en kunt mailen naar Daam.   


