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Het vertrekpunt

Jongeren en ouders



Toen verder:

Samen mét jongeren en ouders

Wat heeft jou tot 

nu toe geholpen?
Wat hoop je dat de 

groep jou gaat 

opleveren?

Welke thema’s 

wil je 

bespreken?

Welke 

werkvormen 

vind je leuk?

Ouders 

betrekken? 

Huiswerk? Naam? 

Jouw dossier?

Vragen over 

groepssamenstelling

Samen leren en 

innoveren: blik 

op kansen en 

groei!

Gelijkwaardige 

samenwerking met 

jongeren,  ouders 

& partners in de 

wijk/stad

Jongeren helpen 

ons en vertellen 

over de groep en 

wat hun ervaring 

is



Hoe zien we de toekomst?

Jongeren en ouders



De kracht van de samenwerking

• Ieder heeft zijn eigen expertise 

en netwerk

• Allen werken met jongeren, 

jongeren op alle wachtlijsten

bekeken

• Tijdens de bijeenkomsten elke 

week mogelijkheid voor overleg 



Betrokkenheid van de jongeren

• Mogelijkheid vooraf mee te denken (vragenlijst)

• Wensen uitvragen in het intakegesprek

• Eerste bijeenkomst werken met post-its

• Tijdens de bijeenkomsten 

feedback vragen en keuzes 

aanbieden (bijv uitnodigen expert)

en zo nodig het programma aanpassen



Benodigdheden

• Een ruimte

• Enthousiaste mensen

• Mandaat vanuit de verschillende organisaties om tijd te kunnen 

besteden aan de groep

• Enkele kantoorartikelen (viltstiften, schaar, lijm, flap-over, pennen)

• Budget voor leuke dingen doen met de groep (bijv pizza avond)



Voorbereiding

• Het bereiken van de jongeren

• Intakegesprekken

• Groepssamenstelling 

• In overleg bepalen waar, wanneer



Inhoud bijeenkomsten

• Over de streep

• Gevoelsgrafiek

• Levenslijn

• Lichaamsbeeld

• Complimenten geven

• GGGG model

• Good place, bad place

• Programma aanpassen aan wat de groep wil

Bijv psycho-educatie over een bepaald 

onderwerp



De kracht van Over de streep

• Actief

• Het kan overal

• Herkenning

• Je kunt jezelf blootgeven

zonder iets te hoeven vertellen

• Ze kunnen elkaar respect tonen

• Je kunt de ‘moeilijkheid’ opvoeren

(zelf stellingen verzinnen, elkaar vragen laten stellen, heftigere 

onderwerpen)
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Hand in de lucht

Als ik ergens 

mee zit weet 

ik bij wie ik 

terecht kan

Ik val op 

meiden

Ik heb 

moeite met 

nee 

zeggen 

tegen 

anderen 

Ik vind het 

vaak lastig om 

in slaap te 

vallen

Ik werd vroeger 

vaak gepest



Wat werkt?

• Over de streep

• Gezamenlijke appgroep 

• Muziek luisteren/samen een 

playlist maken

• Zorg voor wat lekkers

• Flexibel zijn wat betreft het programma

• Ruime tijd voor creëren veiligheid in de groep

• Vaste personen voor de groep

• Maatwerk, goed bekijken wat deze groep nodig heeft

(bijv, met z’n allen naar de supermarkt, naar buiten gaan, in kleine 

groepjes uit een)



Hoe worden ouders betrokken

• Intakegesprekken

• Ouderbijeenkomst

• Eindgesprekken

• Zo nodig extra contact



Wat geven ouders terug

• Jongere is blijer, meer open, gaat met plezier naar de groep en komt 

blij terug.

• Makkelijker om te praten met de jongere

• Ouderavond was een succes

• Ouders hopen allemaal dat er meer bijeenkomsten komen

• Meer info over de inhoud van de bijeenkomsten (jongere vertelt hier 

zelf weinig over)

Ongeveer de helft 

van de groep geeft aan 

geen verdere hulp (meer) 

nodig te hebben
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Wat geven de jongeren terug



Afronding bijeenkomsten

• Leuke afsluiting bedenken

• Werkboek meegeven

• Afspraken maken over vervolg

• Eindgesprekken met ouders en/of jongere



Kernwaarden oefening

• Zet op volgorde hoe je zelf bent opgevoed (dus wat waren voor jouw 

gevoel de kernwaarden van je ouders). Zet bovenaan de 

belangrijkste kernwaarde en onderaan de minst belangrijke.

• Goede manieren

• Eerlijkheid

• Zelfstandigheid

• Geloof

• Zelfvertrouwen

• Hulpvaardigheid

• Goed opleidingsniveau

• Respect voor ouders

• Trouw aan familie

• Gehoorzaamheid



Oefening gevoelsgrafiek



Vragen?


