
Wegwijs: 
online én offline 

In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van inwoners en 
instanties. Deze week een duoportret 
van Hassan Lammou en Joyce 
Fitzgerald, jongerenwerkers van 

Surplus Welzijn Oosterhout.

Hassan & Joyce

Contact met de jongerenwerkers? 
Whatsapp: Joyce 06 - 12 83 68 47, Hassan 06 – 20 10 89 98
Facebook: www.facebook.com/hangout.oosterhout 
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‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Dit schrijft 

Surplus Welzijn over zijn vier jongerenwerkers in 

Oosterhout. Aan de jongerenwerkers de taak om 

kinderen en tieners een veilige plek te geven waar zij 

activiteiten kunnen ontplooien met leeftijdgenoten. ‘Wij 

zijn bruggenbouwers tussen tieners, omwonenden, 

gemeente en politie’, zo omschrijven ze het zelf. In het 

portret van deze week twee van hen aan het woord: 

Hassan Lammou en Joyce Fitzgerald. Hassan werkt 

sinds drie jaar als jongerenwerker in de gemeente 

Oosterhout. Hij woont in Breda, heeft een vriendin en in 

zijn vrije tijd voetbalt hij in een 1e elftal. Fitness, reizen 

en leuke dingen ondernemen met vrienden doet hij ook 

graag. Hij vult aan dat hij 29 jaar oud is en graag zwemt. 

Joyce begint te lachen. Ze zijn nog maar sinds een paar 

maanden collega’s en ze komt er nu achter dat ze even 

oud zijn en beiden graag zwemmen. Joyce woont in 

Tiel, heeft een vriend en in haar vrije tijd zet ze zich als 

vrijwilliger in voor het lokale jeugdhonk. En ze is dus 

ook 29 jaar oud en fanatiek wedstrijdzwemster.

Het werk als jongerenwerker is heel veelzijdig. Joyce 

organiseert bijvoorbeeld de oppascursus voor meiden 

van een jaar of 15 en Hassan begeleidt het groepje 

jongens dat het Cruijfftoernooi van afgelopen april 

organiseerde. Hassan: “Ik wil jongeren handvatten 

aanreiken. We ondersteunen en begeleiden bijvoorbeeld 

bij het aanvragen van subsidie en we zetten jongeren 

in hun kracht. Maar ze moeten het uiteindelijk zélf 

organiseren.” Vol enthousiasme vertellen ze over het 

project Mediawijsheid dat ze ontwikkelen in opdracht 

van het Hanze College. Tieners ontmoeten elkaar 

tegenwoordig online en niet iedereen staat even sterk 

in de schoenen. Onder jongeren, ouders en op school is 

behoefte aan duidelijke onderlinge afspraken over het 

gebruik van sociale media. De jongerenwerkers gaan 

met alle brugklassen van het Hanze College in gesprek 

over wijs omgaan met media. Joyce: “We willen bereiken 

dat iedereen beseft dat wat je op het internet zet, op het 

internet blijft staan. Ga jij later solliciteren, dan kunnen 

die grappige foto’s die je nu online zet in je nadeel zijn”. 

In september vindt de jaarlijkse ouderavond van het 

Hanze College plaats. De jongerenwerkers staan dan 

klaar om ook met de ouders van de brugklassers in 

gesprek te gaan over het onderwerp ‘Mediawijsheid’.

Joyce en Hassan hebben een duidelijk toekomstbeeld 

voor het team jongerenwerkers: ze nemen een hele 

generatie jongeren onder de vleugels en maken ze 

wegwijs in de snel veranderende samenleving. Met 

hun passie en overtuigende doortastendheid gaat dit 

ongetwijfeld leiden tot nog meer leuke en leerzame 

activiteiten voor Oosterhoutse jongeren.

Inlooplocaties en -tijden vind je op www.surpluswelzijn.nl 
onder » Regio Oost » Oosterhout » Samenlevingsopbouw


