
De jongerenmotivator stimuleert en ondersteunt 
jongeren in het ontwikkelen van een 
toekomstperspectief in school en werk.

Jongeren
motivator

Maurice de Wit
Jongerenmotivator

Met zelfvertrouwen van 18- naar 18+
Kent u jongeren die om welke reden dan ook langdurig dreigen 
uit te vallen (of al zijn uitgevallen) van school of werk? Neem 
dan contact op met onze jongerenmotivators. Zo helpen we 
deze jongeren samen (weer) op weg naar een zelfstandige en 
volwaardige plek in de maatschappij! 

Maurice de Wit
Bel / app: 06 - 53 72 99 64
Mail: maurice.dewit@surplus.nl

Lotte Visker
Bel / app: 06 - 82 50 74 76
Mail: lotte.visker@surplus.nl

Wij maken Etten-Leur actief.
Doe je mee?

Lambertusstraat 3, Etten-Leur
076 - 50 164 50 



Iedere jongere verdient een kans!
Wanneer jongeren volwassen worden, verandert er veel voor 
ze. Met 18 jaar moeten -en willen- ze voortaan allerlei zaken 
zelfstandig regelen. Vaak gaat dit prima. Maar er zijn ook jongeren 
die juist in deze levensfase tussen wal en schip raken. Ze breken 
hun opleiding vroegtijdig af of blijven weg van werk. Sommigen 
mijden zelfs iedere vorm van hulp. Hoe langer dit duurt, des te 
groter vaak de gevolgen zijn voor de rest van hun leven en carrière. 
Daarom verdienen juist deze jongeren speciale aandacht.

Doorbreek de negatieve spiraal
Onze jongerenmotivators motiveren en activeren jongeren op een 
laagdrempelige manier (terug) naar werk en/of opleiding. Waar 
reguliere hulp- en zorginstanties er soms niet in slagen om tot de 
jongere door te dringen, lukt het de jongerenmotivator vaak wel. 
Vanuit hun onafhankelijke positie en met een coachende aanpak 
werken zij vervolgens samen met de jongere aan een oplossing.

De jongerenmotivator kan de jongere ook in contact 
brengen met professionele hulp- en zorginstanties en andere 
ontwikkelingsgerichte netwerken. Jongeren die geen opleiding 
volgen maar dit wel graag willen, kunnen bovendien via de 
jongerenmotivator een beroepskeuzetest aanvragen. 

Lotte Visker
Jongerenmotivator Stephanie, 18 jaar:

“Vanwege problemen thuis, stopte ik met school. 
Daarna ging het alleen maar slechter met me. Van officiële 

hulpinstanties wilde ik niks weten. Uiteindelijk gaf de 
jongerenmotivator me het gevoel terug dat ik oké ben. 
Inmiddels volg ik weer een opleiding en loop ik stage.”

De jongerenmotivator ondersteunt jongeren 
onder meer bij:

•  het ontdekken waar interesses en talenten liggen.
•  het aanvragen en regelen van toeslagen, inschrijvingen  

en verzekeringen. 
•  het schrijven van sollicitatiebrieven, het oefenen van 

sollicitatiegesprekken en het inschrijven bij uitzendbureaus.
•  én overige hulpvragen!


