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Een mentor
voor jou!

Heb je vragen over jouw ontwikkeling?
En wil je daar met iemand over praten? Je
hoeft hiervoor niet altijd professionele
jeugdzorg in te schakelen. Je zou ook een
mentor kunnen vragen. Mentor4You is
het mentorprogramma voor jongeren in
de gemeente Tynaarlo en kan jou helpen
met je vragen over jouw ontwikkeling.

Samen werken aan welke ondersteuning
jij nodig hebt.
Mentor4You is er voor jou!



Meld je aan bij
Mentor4You

Voor wie is Mentor4You?
Mentor4You is er voor jongeren in
de leeftijd van 11 t/m 23 jaar, die
door begeleiding van een mentor
meer kans hebben om mee te doen
in de samenleving.
 
Welke ondersteuning kan worden
geboden?
De ondersteuning die jij als jongere
nodig hebt bij de zoektocht naar
volwassenheid met de daarbij
horende uitdagingen. Denk hierbij
aan: het goed af ronden van school,
plannen en organiseren, omgaan met
conflicten, weerstand kunnen bieden
aan groepsdruk, talenten ontdekken
en deze kunnen inzetten.
 
 
Werkwijze
Je kan worden aangemeld via je
ouders/opvoeders, school of andere
organisaties bij het jongerenwerk van
Neie Naober. Vanuit het
jongerenwerk gaan we vervolgens
met jou in gesprek zodat we
gezamelijk een beeld krijgen welke
ondersteuning je nodig hebt en waar
met een mentor aan gewerkt kan
worden.
Na het gesprek wordt er gekeken of
er een mentor is die goed kan
aansluiten bij jouw hulpvraag. Als er
een match is, vindt er een
kennismakingsgesprek plaats tussen
jou en de mentor. Vervolgens kijken
we gezamelijk of het klikt.
Wanneer je jonger bent dan zestien,
worden jouw ouders/opvoeders ook
gevraagd bij het gesprek aanwezig te
zijn. In dit gesprek worden er naast
de kennismaking ook afspraken
gemaakt over de ondersteuning, de

doelen waar je aan gaat werken en
de duur van het contact. Aansluitend
kan je samen met jouw mentor aan
de slag. De ondersteuning is vaak
voor een langere periode. Na afloop
van het traject volgt er een
evaluatiegesprek. Hierin is er ruimte
om jouw ontwikkelingen te
bespreken en gezamelijk af te
ronden.
 
Mentoren
De mentoren zijn vrijwilligers van
verschillende leeftijden, vaak met
een achtergrond in de jeugdhulp of
het onderwijs. Mentoren kunnen
zowel preventief, ondersteunend als
in de vorm van nazorg worden
ingezet.
 
Zelf mentor worden?
Ben je achttien jaar of ouder, heb je
affiniteit met jongeren en lijkt het je
leuk om anderen te helpen en zelf de
nodige trainingen te krijgen? Dan is
Mentor4You wellicht wat voor jou!
 
Stuur een mail naar
info@neienaober.nl om de
mogelijkheden te bespreken.



Ben of ken je een jongere die
ondersteuning kan gebruiken bij zijn
of haar ontwikkeling?
 
Of vind je het belangrijk dat jongeren
zich optimaal ontwikkelen en zou je
daar in willen bijdragen?
 
Meld je aan via: info@neienaober.nl

Meer weten over Mentor4You?
Neem contact op met het
jongerenwerk:
 
Jongerenwerk Neie Naober
(06) 820 840 74

                            Steun en ondersteun!

Neie Naober
Middenstraat 1
9471 GC Zuidlaren
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0592) 749 332

www.neienaober.nl
info@neienaober.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.


