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Wil je ons volgen, of heb je vragen? 
Volg ons dan op Instagram of stuur een mail.

#buurtheldeneindhoven  
buurthelden@dynamojeugdwerk.nl

BUURTHELDEN
Buurthelden is een actieve groep tieners die opgeleid zijn door 
politie, verenigingen, jeugdwerkers, sportcoaches en andere 
hulpdiensten. Zij gaan dienen als ogen, oren, handjes en  
architecten van hun eigen wijk. Ze zijn al beëdigd door de  
burgemeester en na de opleiding van een halfjaar zullen zij ook 
door hem worden geïnstalleerd. De Buurthelden starten in groep 
7/8 van de betrokken bassischolen, en kunnen zich uiteindelijk 
door ontwikkelen tot een échte ‘buurtprevent’. De Buurthelden 
hebben een goed netwerk en alle benodigde handvatten om het 
verschil te kunnen maken. Om alles uit zichzelf te kunnen halen 
wordt tijdens de opleiding de focus gelegd op:

Veiligheid, Bewegen, Sociale vaardigheden,  
Zelfverdediging en Zelfvertrouwen.

   VEILIGHEID | BEWEGEN | SOCIALE VAARDIGHEDEN
ZELFVERDEDIGING | ZELFVERTROUWEN



Zijn er wel genoeg plekken om te spelen in de wijk en zijn deze  
veilig? Zijn er genoeg activiteiten? Is de weg hier naartoe ook veilig? 
En hoe zit het met de weg naar school en naar de sportclub?  
Een greep uit de vragen die Buurthelden samen met bewoners,  
politie, buurtpreventieteams en andere partijen oppakken.  
Buurthelden zijn zichtbaar en herkenbaar aan het logo in de wijk 
aanwezig, om samen met bewoners verbeterpunten te signaleren  
en deze op een positieve manier aan te pakken waar nodig.  
Buurthelden zijn behulpzaam en betrouwbaar, maar vergeet niet: 
zelf natuurlijk ook nog jong! Stel hen gerust je vraag!
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Deelname aan Buurt- 
helden is gratis. Verder 
gelden de volgende regels:
• Er is plek voor max.  
   15 Buurthelden per opleiding
• Inschrijfmoment is 15 oktober  
   t/m 15 januari
• Startmoment is half januari
• De duur van de opleiding is een half schooljaar
• De trainingen/lessen zijn altijd na school
• Contactpersoon is de jeugdwerker van  
   Dynamo Jeugdwerk. De jeugdwerker in jóuw wijk  
   vind je op dynamojeugdwerk.nl
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