


Nieuwe tools voor & door jongeren

met Jana Van Put, Valerie Swinnen, Ilse Nolmans (GTB) en Loïc D'Haenens
(trainer)

WELKOM!



Tools en methodieken aanreiken!
Tools voor coaches/leerkrachten om het (levens)loopbaangesprek met de 
jongere aan te gaan.

Kansen geven!
Jongeren alle kansen geven op een zinvolle betaalde job.

Verbinden!
Jongeren omringen met een warm team.

Autonomie!
Jongeren aan het stuur van hun eigen leerloopbaan.

Veerkrachtige coaches!
Coaches versterken om krachtgericht aan de slag te gaan in uitdagende situaties.

Doel



Nummers & 
gevoelens



“Hoe voel jij je nu?”
Omschrijf je gevoel in 1 woord en scoor dit op een schaal van 1 tot 10. 



“regelmatig
emoties

benoemen is 
krachtiger dan een 
langdurig dialoog”

Bron : D. Rock – Neuroleadership
institute - Your brain at work - 2009



Start to can



Casus Louise

• 19 jaar
• Laatste jaar OV3 bakkerij Hasselt
• Leefgroep + thuisonderwijs
• Droom: fotograaf + samenwonen vriend in West Vlaanderen
• Netwerk
• Uitdagingen



www.starttocan.com

Start To Can

Webtool



Bekendmaking aan 
partners www.starttocan.com en https://www.gtb.be/projecten/start-to-can

Aanbieden van opleidingspakket:
• Webinar krachtgericht coachen en nieuwe autoriteit als kader
• Webinar vlot aan de slag met de webtool

• Intervisie: uitwisseling en coaching om de tool in te zetten in de dagelijkse 
praktijk
• Op ruimere schaal professioneel verspreiden van de opgedane kennis om 

jongeren in de transitie van school naar de arbeidsmarkt de ondersteuning te 
bieden die werkt.
• Administratieve kost van 50 euro (excl BTW)

Praktisch

http://www.starttocan.com/
https://www.gtb.be/projecten/start-to-can


Admiral P





Inspirerende 

leiders



Inspirerende leiders

Bevraag elkaar:

• Welke leider/persoon/icoon inspireert jullie?
• Welke 3 kwaliteiten heeft deze persoon die jij 

bewondert?

Stel deze vraag aan 2 personen en noteer het antwoord 
op je papier.



Matroesjhka's



Matroesjhka’s

• Omgeving: wat we zien

• Activiteiten: wat je doet

• Kwaliteiten: talenten en vaardigheden

• Waarden: wat is belangrijk voor jou in je leven?

• Identiteit: de kern die niet stuk kan



Logische niveaus



Identiteit

(wie ben ik? Op 

dit moment?)

Waarden

(waarom?)

Kwaliteiten

(welke?) 

Activiteiten 

(wat en wanneer ?)

Omgeving

(waar en met wie?)

Logische niveaus



Logische niveaus



Jump to Job



Jump To Job

Een Europees project ism URI (Slovenië), Intras (Spanje), Theotokus

(Griekenland), GTB en UCLL (België), Lyk-Z (Noorwegen)

Loïc aan het woord.





Wat nu? 



Vragen?



www.gtb.be

jana.vanput@gtb.be, ilse.nolmans@gtb.be,

valerie.swinnen@gtb.be


