
KR8!
Wat is KR8!?
KR8! is een gespreksinstrument voor jongeren die begelei-

ding krijgen bij zelfstandig wonen. Het geeft hen inzicht in 

hun eigen KR8! Het helpt jongeren om inzicht te krijgen in 

wat belangrijk voor hen is, zowel voor hun huidige situatie 

als voor hun toekomst. 

Voor wie is KR8!?
KR8! is gemaakt voor jongeren van 16 tot 25 jaar met 

meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting 

zelfstandig wonen, zoals zwerfjongeren en risicojongeren. 

Waarom KR8!?
KR8! is bedoeld om met jongeren in gesprek te gaan over 

belangrijke thema’s. Met KR8! hebben jongeren zelf een 

instrument in handen om die begeleiding richting te geven. 

Het draagt bij aan hun bewustwording en doelbepaling.

Waarover gaat KR8!?
KR8! richt zich op het nu én op de toekomst: wat kan en wil 

een jongere? KR8! daagt jongeren uit om te kijken naar hun 

toekomst. Acht thema’s komen aan bod: gezondheid, veilig-

heid, geld en administratie, wonen, familie en gezin, werken 

en leren, vrienden en vrije tijd, en maatschappij en cultuur.

Wat hebben jongeren eraan?
KR8! helpt jongeren om meer inzicht te krijgen in wie ze 

zijn en wat ze willen. KR8 geeft hen daarnaast meer regie 

en eigen verantwoordelijkheid in de begeleiding.

Hoe gebruik ik KR8!? 
Als begeleider geef je KR8! aan de jongeren die jij begeleidt. 

Je maakt samen met de jongere afspraken over hoe Kr8! te 

gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de jongere 

ter voorbereiding van een begeleidingsgesprek een thema 

voorbereidt. Vervolgens kom je daar in een gesprek op terug 

en stel je verdiepende vragen. Je kunt wekelijks een ander 

thema bespreken of drie weken bij hetzelfde thema’s stil-

staan. Laat de jongere zelf aangeven welk tempo voor hem 

het prettigst is. Je kunt bij elk thema beginnen.

Wat zijn de uitgangspunten van KR8!?
KR8! heeft eigen kracht en zelfregie als belangrijkste 

uitgangspunten.

Bij welke begeleiding past KR8!?
KR8! past bij begeleidingsvormen die gericht zijn op het 

versterken van de eigen kracht van jongeren. Het is als zelf-

standig instrument te gebruiken, maar past uitstekend bij 

het 8-fasenmodel en andere krachtgerichte methoden.

Is de jongere verplicht zijn  
antwoorden te delen?
KR8! is en blijft van de jongere en de jongere bepaalt welke 

antwoorden hij met jou als begeleider wil delen. KR8! is 

bijvoorbeeld niet bedoeld voor het dossier, tenzij de jongere 

zelf aangeeft dat het daarin kan worden opgenomen.

Wat is er nodig om met KR8!  
te werken?
Werken met KR8! heeft een begeleidingsrelatie als basis. 

Praktische voorwaarde is dat de jongere toegang heeft tot 

internet.

Welke andere instrumenten voor  
jongeren kan ik gebruiken?
Voor jongeren die 18 worden adviseren we de klapper Help 

ik word 18!. Aan dit praktische instrument is geschreven 

voor jongeren zelf en is ondersteunend in de begeleiding, 

zie www.helpikword18.nl.

Hoe bestel ik meer KR8!-exemplaren?
KR8! is te bestellen via www.movisie.nl.

Hoe krijg ik feedback van  
jongeren op KR8!?
Vraag bij de exitgesprekken met jongeren en bij de cliënt-

tevredenheidsonderzoeken hoe zij KR8! waarderen. Pas zo 

nodig je vragen of werkwijze aan op basis van de feedback 

van de jongeren.
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KR8!
KR8-meter

De KR8-meter brengt de huidige situatie van de jongere in 

beeld. Het gaat hier om de beleving van de jongere en niet 

om de feitelijke situatie. De jongere vult op een schaal van 

0 tot 10 in hoe tevreden hij of zij (verder: hij) is. Je kunt zijn 

inschatting bespreken door je eigen observatie ernaast te 

leggen: komen die overeen of niet? Als de antwoorden uit 

elkaar liggen, kun je met elkaar bespreken waar de verschil-

lende ideeën vandaan komen. Door alle antwoorden in het 

web achterin KR8! op te nemen, ontstaat er in een oogop-

slag een weergave van de huidige beleefde situatie van de 

jongere. Dit geeft aanknopingspunten voor de begeleiding: 

wat pakken we als eerste aan?

Check it out!

Check it out! bestaat uit een drietal meerkeuzevragen. De 

vragen geven aanleiding om met de jongere in gesprek te 

gaan over antwoorden die hem verbazen, of waar hij meer 

over wil weten. Elke vraag biedt de gelegenheid om er over 

door te praten. Bij de vraag hoe duur een ziektekostenver-

zekering is, kun je met de jongere bijvoorbeeld bespreken 

waarvoor een ziektekostenverzekering nodig is, wat het 

dekt en hoe je je kosten kunt declareren. Neem de vragen 

vooraf zelf goed door en bedenk welke vragen je belangrijk 

vindt om te bespreken met de jongere.

Wat vind jij belangrijk?

Ieder mens maakt keuzes op basis van waarden die belang-

rijk voor hem zijn. Op elk leefgebied kan de jongere vijf 

waarden aankruisen die voor hem het meest belangrijk zijn. 

Het biedt de gelegenheid voor jou als begeleider om de jon-

gere beter te leren kennen. De jongere krijgt inzicht in zijn 

eigen waarden en hoe die doorwerken in zijn leven. Je kunt 

naar aanleiding van deze waardenlijst verder ingaan op het 

gedrag dat past bij deze waarden, de voor- en nadelen die 

passen bij deze waarden en hoe de jongere de waarden 

vertaalt naar normen in zijn leven.

Opdracht

Bij elk thema wordt de jongere uitgedaagd om op speelse 

wijze aan de slag te gaan met de opdracht. Het doel van de 

meeste opdrachten is om te werken aan zelfinzicht. 

Vragen

Bij elk thema horen vragen. Niet teveel, maar een paar  

om de jongere aan het denken te zetten. Het past bij  

dit onderdeel om goed door te vragen op de antwoorden.

Ik zou graag…

Hier kan de jongere aankruisen wat hij graag zou willen. 

Dit onderdeel helpt bij het stellen van doelen. Wat is voor 

de jongere het belangrijkst? Hoe verhoudt dat zich tot zijn 

waarden? Wat is als eerste belangrijk om aan te werken? 

Als de jongere geneigd is om alles aan te kruisen, kun je 

hier een maximum aan stellen door bijvoorbeeld maximaal 

3 doelen te kiezen.

WWW

Bij sommige thema’s staat er aan het einde een internettip. 

Deze websites zijn gericht op jongeren en geschikt om meer 

over het thema te weten te komen. Het helpt de jongere 

om zelfstandig naar informatie te zoeken op betrouwbare 

sites. Ondersteun zo nodig de jongere bij het veilig leren ter 

surfen op internet.

Wat betekenen de verschillende kopjes?

Elk thema heeft een vaste opzet met verschillende kopjes. 

Hieronder leggen we kort uit hoe je deze kunt gebruiken in een 

begeleidingsgesprek.


