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Samenvatting 
 

FLOOR jongerencoaching is er voor jongeren (15-30 jaar) die het lastig vinden om hun plek in te nemen in 

de maatschappij, bijvoorbeeld door een chronische aandoening of beperking. Het doel van FLOOR is dat 

jongeren meer eigen regie ervaren op hun leven en stappen zetten richting de doelen die zij voor zichzelf 

hebben geformuleerd op het gebied van deelname aan de samenleving, zoals werk, opleiding, vrije tijd en/of 

sociale relaties. Hiertoe werken vrijwillige coaches maximaal een jaar met een jongere. De vraag van de 

jongere is leidend en de coaches werken vanuit een waarderende en oplossingsgerichte benadering. In een 

coachtraject worden de stappen van Person Centered Planning gevolgd om een persoonlijk toekomstplan te 

maken. De jongere gaat het stappenplan vervolgens samen met zijn/haar netwerk uitvoeren. Door de doelen 

klein en haalbaar te maken, doet de jongere succeservaringen op. Na afloop van het coachtraject kan de 

jongere zelf verder met de toekomstplannen, zonder ondersteuning van de coach. 

 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 30 jaar die het lastig vinden om hun plek in te nemen in de 

maatschappij, bijvoorbeeld door een chronische aandoening of beperking (lichamelijk, verstandelijk of 

psychisch).  

De intermediaire doelgroep zijn de vrijwillige coaches. 

 

Doel 

Het doel is dat jongeren meer eigen regie ervaren op hun leven, hun netwerk meer betrekken en stappen 

hebben gezet richting de doelen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd om hun plek te vinden in de 

maatschappij.  

 

Aanpak 

Vrijwillige coaches trekken een jaar met de jongere op. Zij werken volgens de aanpak van Person Centered 

Planning (PCP) en met een waarderende en oplossingsgerichte benadering. De jongere en diens 

toekomstdroom staan centraal. Jongeren maken een stappenplan met SMART geformuleerde doelen en 

gaan dit samen met hun netwerk uitvoeren. Na een jaar kan de jongere zelfstandig verder. 

 

Materiaal 

• Website www.floorjongerencoaching.nl  

• Tweemaandelijkse nieuwsbrief  

• Handboek voor coaches 

• Besloten Facebookgroep voor coaches 

• Werkmap voor jongeren & coaches 

• Evaluatieformulieren voor jongeren & coaches 

• Aanmeldformulier voor jongeren 

 

Onderzoek 

Voor de procesevaluatie is gebruik gemaakt van registraties, online vragenlijsten bij 14 jongeren en 

telefonische gesprekken met 12 jongeren en 25 coaches.  

 

In de afgelopen twee jaar zijn 61 coachtrajecten gestart, drie coachtrajecten zijn voortijdig gestopt. De 

beoogde doelgroep wordt bereikt. Jongeren waarderen de coach gemiddeld met een 8,2 en geven aan dat 

ze na de coaching meer inzicht hebben in zichzelf en hun eigen doelen in het leven, dingen meer zelf 

beslissen en meer contact met mensen ervaren. Coaches ervaren dat de PCP-benadering werkt en zij 

waarderen de ondersteuning vanuit FLOOR in de vorm van handboek en training, de intervisie en de 

supervisie. Een aantal verbetersuggesties is inmiddels doorgevoerd.  

 

http://www.floorjongerencoaching.nl/
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1. Uitgebreide beschrijving 
 

1.1 Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep  

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 30 jaar die het lastig vinden om hun plek in te 

nemen in de maatschappij, bijvoorbeeld door een chronische aandoening of beperking (lichamelijk, 

verstandelijk of psychisch).  

 

Intermediaire doelgroep  

De vrijwillige coaches vormen de intermediaire doelgroep. Zij voldoen aan de opleidings- en competentie- 

eisen van FLOOR jongerencoaching (zie ’Opleiding en competenties van de uitvoerders’ op p.11). 

Doorgaans zijn coaches 30 jaar of ouder. 

 

Selectie van doelgroepen 

Uiteindelijke doelgroep 

Jongeren komen bij FLOOR terecht via patiënt- en ouderverenigingen (bijvoorbeeld Mama Vita, Balans), 

zorgprofessionals, via online routes (Google en social media) of via andere jongeren. 

Screening vindt plaats tijdens de telefonische intake en tijdens het kennismakingsgesprek met de coach. 

 

Voorwaarden voor deelname 

- De jongere vindt het lastig om zijn weg te vinden in de maatschappij en heeft een chronische 

aandoening of beperking (lichamelijke, psychische of licht verstandelijke beperking)  

- De jongere wil zelf iets veranderen in zijn/haar leven (coachen in opdracht van de ouders werkt niet) 

- De jongere is in staat om op het eigen functioneren te reflecteren 

- De jongeren heeft zelfzorg en sociale steun 

- De jongere is bereid om zijn/haar netwerk te betrekken bij de toekomstplannen. 

 

Contra-indicaties voor deelname: 
- Ernstige verstandelijke beperking 

- Zwaardere problematiek – psychisch, lichamelijk of in de levensomstandigheden (bijv. schulden, 

uithuiszetting). 

 

Bij minderjarige jongeren (onder de 18 jaar) en jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt 

toestemming van de ouders verkregen via het aanmeldformulier. 

 

Intermediaire doelgroep 

Vrijwillige coaches worden geworven via het netwerk van Stichting FLOOR jongerencoaching. Aan dit 

netwerk zijn diverse patiënt- en ouderverenigingen verbonden. Ook via coachopleidingen en social media 

worden vrijwillige coaches geworven.  

 

Coaches melden zichzelf aan bij de directeur. Als coaches aan de opleidingseisen en competenties voldoen, 

starten ze met de tweedaagse training. Soms blijkt tijdens de training alsnog dat de coach en FLOOR niet bij 

elkaar passen. In dat geval wordt gekeken naar mogelijkheden van extra scholing of er wordt afscheid 

genomen van de aspirant-coach.  

 

Betrokkenheid doelgroep  

De interventie is voortgekomen uit het project NSGK Jongerencoach (Nederlandse Stichting van het 

Gehandicapte Kind). Het idee is ontstaan vanuit de doelgroep en vervolgens in een denktank met 

jongvolwassenen met beperkingen verder uitgedacht en ontwikkeld. In 2018 is stichting FLOOR 

verzelfstandigd. In de visie en de aanpak van de interventie staan de jongeren zelf (doelgroep) en hun 

toekomstplannen steeds centraal. 
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FLOOR jongerencoaching wordt continu doorontwikkeld met input van de doelgroep. Bij de evaluatie na 

afloop van een coachtraject wordt jongeren gevraagd naar hun ervaringen en tips. Op basis hiervan wordt 

de interventie aangepast. Na afloop van het coachtraject nemen sommige jongeren de rol van ambassadeur 

op zich. Zo heeft een aantal jongeren hun verhaal gedeeld voor communicatiedoeleinden. Ook heeft een 

aantal jongeren meegedacht en meegewerkt aan de vormgeving en aanpassing van de ‘website nieuwe 

stijl’.  

1.2 Doel  

 

Hoofddoel  

Het hoofddoel van de interventie is dat jongeren na een coachtraject bij FLOOR meer eigen regie ervaren op 
hun leven en stappen hebben gezet richting de doelen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd om hun 
plek te vinden in de maatschappij.  
 

Subdoelen 

Subdoelen jongeren 
Na afloop van een coachtraject… 

(1) zijn jongeren beter in staat zelf keuzes te maken  

(2) hebben jongeren meer inzicht in hun talenten en drijfveren, en in wat ze nodig hebben om in de 

maatschappij te kunnen functioneren 

(3) hebben jongeren hun eigen (toekomst)doelen geformuleerd op het gebied van deelname aan de 

samenleving (bijvoorbeeld werk, opleiding, vrije tijd en sociale relaties) 

(4) hebben jongeren stappen gezet richting deze doelen en daarmee ervaring opgedaan in het 

deelnemen aan de maatschappij 

(5) hebben jongeren meer zelfvertrouwen gekregen 

(6) ervaren jongeren meer en beter sociaal contact 

(7) betrekken jongeren hun netwerk bij plannen of keuzes. 

 

Subdoelen intermediaire doelgroep 

Vrijwillige coaches… 

(1) werken volgens de visie en stappen van Person Centered Planning (PCP) 

(2) activeren het netwerk van de jongere 

(3) werken zoveel mogelijk in de natuurlijke omgeving van de jongere. 

1.3 Aanpak  

 

Opzet van de interventie  

FLOOR jongerencoaching kent een gefaseerde aanpak (zie ook figuur 1) die bestaat uit de volgende fases. 

 

Fase 0 Kennismaking 

Een coachproces begint met een ‘entry-fase’ waarin de coach contact maakt met de jongere en een veilige 

omgeving creëert. Daarna volgt een proces van afspraken maken: wat kan de jongere van de coach 

verwachten en andersom. Fase 0 en 1 duren samen ongeveer drie maanden. 

 

Fase 1 PCP-stappen en tegenprestatie 

In deze fase worden stappen gezet om de jongere beter te leren kennen, het bewustzijn van de jongere te 

vergroten, de dromen van de jongere te ontdekken en het netwerk te verkennen, volgens de methodiek van 

Person Centered Planning (PCP). Deze stappen fungeren als kapstok voor het maken van een 

toekomstplan. Ook wordt bepaald hoe de tegenprestatie van de jongere eruit gaat zien.  

 

Fase 2  SMART-doelen, plan realiseren en netwerk betrekken 

De doorlopen PCP-stappen en het plan voor de tegenprestatie monden uit in een zeer concreet actieplan 

voor ongeveer een half jaar. De jongere gaat het stappenplan zoveel mogelijk realiseren in samenwerking 
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met mensen uit zijn eigen omgeving. Het netwerk van de jongere wordt betrokken, op zo’n manier dat de 

jongere zich gedragen voelt en tegelijk de regie behoudt. 

 

Fase 3 Afronden 

In de laatste fase van circa drie maanden wordt de ondersteuning van de coach langzaam afgebouwd. Er 

wordt naartoe gewerkt dat de jongere samen met zijn netwerk doorwerkt aan de toekomstplannen, zonder 

verdere ondersteuning van de coach.  

 

 
Figuur 1. Opbouw coachtraject  

 

Inhoud van de interventie 

Hieronder wordt de intensiteit en kernprincipes/ kernelementen van het coachtraject geschetst. Daarna 

worden per fase de activiteiten op hoofdlijnen weergegeven. 

 

Tijdsduur en locatie  

Een coachtraject duurt maximaal een jaar, de coachgesprekken vinden gemiddeld eens per twee weken 

plaats. In het begin is de frequentie hoger (eenmaal per week) en aan het einde neemt de frequentie af. 

Coachgesprekken duren drie kwartier tot anderhalf uur, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van 

de jongere. Eventueel zijn er tussendoor korte contactmomenten bijvoorbeeld via sms. Coachgesprekken 

vinden zoveel mogelijk in de ‘normale’ omgeving plaats (bijvoorbeeld thuis, tijdens een wandeling of in een 

koffietentje) afhankelijk van wat passend is voor zowel de jongere als de coach. Door samen op stap te 

gaan, stimuleert de coach de jongere om deel te nemen aan de samenleving. 
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Person Centered Planning (PCP)  

FLOOR maakt gebruik van Persoonlijke Toekomstplanning oftewel Person Centered Planning (PCP). Bij 

PCP staat de persoon centraal, wie hij is en wat zijn droom is als het gaat om deelname aan de 

maatschappij. Denk daarbij aan werk, leren, vrije tijd en sociale relaties. PCP is een vorm van planning 

waarbij de jongere stapsgewijs eraan werkt zijn netwerk te versterken en zijn idealen te realiseren en zo deel 

te nemen aan de maatschappij. De vragen hoeven niet ‘groot’ te zijn. Het gaat erom te oefenen met plannen 

maken, die uit te voeren en het netwerk daarbij te betrekken. Dat geeft zelfvertrouwen en zo leert de jongere 

steeds meer zelf de regie te nemen.  

 

Waarderende en oplossingsgerichte benadering 

FLOOR werkt op basis van een waarderende benadering (Appreciative inquiry). Bij Appreciative inquiry ligt 

de focus op wat goed gaat, op het vergroten van krachten en voortbouwen op successen. Het gaat uit van 

het resultaat: waar willen we naartoe? FLOOR werkt met een positieve en ontwikkelingsgerichte insteek op 

basis van de principes van Appreciative inquiry. De ervaring en de werkelijkheid van de jongere staan 

centraal en vormen het uitgangspunt van de te nemen stappen. De vrijwillige coaches staan als 

medemensen naast de jongere. 

Een katalyserende coaching stijl (oplossingsgericht coachen) staat in het traject centraal. De coach moedigt 

de jongere aan om zijn eigen weg te onderzoeken en stappen te zetten op dat pad. Hierbij zijn onder andere 

open, niet-sturende vragen belangrijk. De jongere wordt uitgenodigd de kracht in zichzelf te herontdekken en 

zelf de regie te nemen. Indien behulpzaam worden ook andere coaching stijlen ingezet, zoals de 

confronterende, de empathische en de adviserende stijl. 

 

Doelen stellen 

Het stellen van doelen is belangrijk binnen FLOOR jongerencoaching. Allereerst verkent de jongere (als 

onderdeel van de PCP-stappen) zijn toekomstdroom. Vervolgens vertaalt de jongere deze droom naar 

realistische doelen (vaak drie tot vijf verschillende, elkaar aanvullende doelen) die binnen het coachtraject 

behaald kunnen worden. De coach helpt de jongere hierbij vanuit het motto ‘droom groot, plan klein’, onder 

andere door open vragen te stellen. De coach daagt de jongere uit om de doelen zo concreet en haalbaar 

mogelijk te formuleren. De doelen worden regelmatig besproken en eventueel tussentijds bijgesteld door de 

jongere, samen met de coach en/of het netwerk. 

 

Netwerk betrekken 

Tijdens de coaching wordt het netwerk van jongeren actief betrokken. Het netwerk (familie, vrienden, 

bekenden en hulpverlening) is belangrijk omdat met hulp van het netwerk de kans groter is dat jongeren hun 

toekomstdoelen kunnen realiseren. Jongeren hebben betekenisvolle relaties nodig om zich te kunnen 

ontwikkelen, veilig te voelen en te kunnen leren en oefenen. Het netwerk is een vangnet en een spiegel. 

Tijdens de coaching leren jongeren plannen en keuzes te maken in verbondenheid met hun naasten, terwijl 

zij zelf ‘in control’ blijven. Het netwerk geeft support en stuurt eventueel bij, maar neemt de regie niet over. 

Jongeren leren netwerkvaardigheden en gaan hun hun cirkel van bekenden vergroten, door nieuwe mensen 

te ontmoeten die belangrijk zijn voor hun eigen toekomstdoelen. 

Een speciale vorm van het netwerk betrekken is de ouderbetrokkenheid. Tijdens de coaching wordt veel 

aandacht besteed aan de relatie met de ouders. Ouders kunnen heel beschermend zijn en moeite hebben 

om los te laten, of juist weinig ondersteunend zijn (vervoer, afspraken, emotioneel). De coach betrekt de 

ouders om draagvlak te creëren voor het coachtraject en eventuele bedenkingen bespreekbaar te maken en 

weg te nemen. In afstemming met de jongere zijn ouders aanwezig bij coachgesprekken en/of in de 

netwerkbijeenkomsten. 
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Fase 0 Kennismaking (fase 0 en 1 samen duren ongeveer drie maanden) 

Aanmelding 

De directeur koppelt de jongere op basis van coachvraag en persoonlijkheid aan een beschikbare coach in 

de buurt. Als het van beide kanten klikt, wordt na het kennismakingsgesprek een traject gestart. De jongere 

kan er ook voor kiezen om een paar proefsessies te doen en daarna te beslissen of hij/zij verder wil voor een 

heel traject.  

 

Kennismaken 

Tijdens de kennismakingsfase leert de coach de jongere kennen. Niet via dossiers, labels of wat de ouders 

of zorgverleners zeggen, maar via verhalen van de jongere zelf, bijvoorbeeld door samen op pad te gaan of 

foto’s te kijken. De coach creëert een veilige omgeving waarin de jongere zich vrij voelt om zijn verhalen en 

wensen te delen en te onderzoeken. Met aandacht luisteren en respect hebben voor de manier waarop de 

jongere denkt en voelt, zijn daarin belangrijk.  

 

Entry maken & contracting 

‘Entry maken’, de relatie met de jongere centraal stellen, vindt plaats aan het begin maar eigenlijk gedurende 

het hele coachtraject. De coach waakt ervoor niet te snel naar het resultaat te willen, maar investeert steeds 

in de relatie. Ook ‘contracting’, het maken en evalueren van wederzijdse afspraken, komt gedurende het 

gehele coachtraject steeds terug. In deze fase wordt ook contact gelegd met de ouders (indien de jongere 

dat wil) en zo nodig wordt de entry & contracting fase ook met hen doorlopen. 

 

Samenwerken met hulpverlening 

Met eventuele hulpverleners die bij de jongere betrokken zijn wordt zorgvuldig afgestemd, met respect voor 

de privacy van de jongere. De coach inventariseert welke hulpverleners betrokken zijn en bespreekt met de 

jongere wat hij/zij prettig vindt qua communicatie. Er wordt gewaakt over een heldere rolverdeling. Het kan 

ook zijn dat tijdens het coachtraject blijkt dat er sprake is van een hulpverleningsvraag, in dat geval gaat de 

coach samen met de jongere en zijn/haar netwerk op zoek naar passende hulpverlening.  

 

Fase 1 PCP-stappen en tegenprestatie 

 

Wat is Person Centered Planning? 

Person Centered Planning (PCP) is oorspronkelijk ontwikkeld in de Verenigde Staten voor mensen met een 

verstandelijke beperking en toepasbaar voor eenieder die het lastig vindt om zijn eigen plek in de 

maatschappij te vinden.  

PCP is een methodiek die jongeren met een chronische aandoening of beperking helpt om een leven te 

creëren dat bij hen past, op een manier en in het tempo dat bij hen past.  

Het is een persoonsgerichte benadering waarin mogelijkheden en capaciteiten centraal staan, in plaats van 

labels, problemen en zorgbehoeften. Daarnaast ligt de focus op het leggen van sociale relaties (betrekken 

van netwerken) en het versterken van het gewone leven. 

Bij PCP gaat het om vier vragen: Wie ben je, Wat wil je, Hoe ga je dat organiseren en Wie kan je daarbij 

helpen. Het netwerk wordt betrokken door met regelmaat netwerkgesprekken te organiseren en het netwerk 

in te zetten bij het zetten van stappen richting de zelfgekozen doelen. 

 

PCP-stappen 

De coach doorloopt de PCP-stappen met de jongere. De stappen zijn: levensloop, talenten, 

gebruiksaanwijzing, waarden, toekomstdroom, nachtmerrie, ‘beren op de weg (belemmerende 

overtuigingen) en in kaart brengen van het netwerk. Onder gebruiksaanwijzing wordt verstaan wat wel en 

niet werkt voor de jongere. Jongeren leren hun eigen gebruiksaanwijzing kennen, ernaar handelen en erover 

communiceren als dat nodig is. In de PCP-stappen is geen vaste volgorde, maar wel een logische. De 

werkmap geeft hierbij houvast en concrete werkvormen per stap. 

 

Tegenprestatie 

Jongeren worden uitgenodigd om een tegenprestatie te doen: de coach doet iets voor hen, zij doen zelf iets 

voor een ander. Tijdens het vormgeven van de tegenprestatie start het denkproces van de jongere: hoe kan 
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ik van waarde zijn voor mijn omgeving? Hij gaat een bijdrage leveren en ervaring opdoen die past bij zijn 

eigen doelen. Voorbeelden zijn vrijwilligerswerk in de bibliotheek, een aantal weken boodschappen doen 

voor een alleenstaande moeder, een filmpje maken voor FLOOR, workshops geven op school over 

blindheid, et cetera. De omvang moet ongeveer in verhouding staan tot een bedrag van 100 euro. 

 

Fase 2  SMART-doelen, plan realiseren en netwerk betrekken (ongeveer zes maanden) 

SMART-doelen en plan realiseren 

Met behulp van werkbladen gaat de jongere zijn toekomstdroom uitwerken in kleine realistische doelen en 

een stappenplan. De coach helpt de jongere om te formuleren wat hij nodig heeft om die doelen te bereiken. 

Welke acties gaat hij ondernemen en wanneer? Wat is een logische volgorde? De jongere maakt hiervan 

een toekomstposter. Hij of zij gaat dit stappenplan zoveel mogelijk realiseren in samenwerking met mensen 

uit het eigen netwerk. Door het uitvoeren van het stappenplan doet de jongere ervaring op en werkt hij 

tegelijk aan betekenisvolle relaties. Hij doet nieuwe dingen, merkt dat iets lukt en krijgt zelfvertrouwen. 

Tussentijds worden de doelen en het stappenplan steeds geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  

 

Netwerkbijeenkomsten en supportgroep 

Een effectieve manier om het netwerk van de jongere te verkennen is een netwerkbijeenkomst te 

organiseren. Een goed moment hiervoor is wanneer de eerste opzet voor een stappenplan gereed is (fase 2) 

en aan het einde van een coachtraject (fase 3), maar het kan ook eerder of vaker. In het handboek zijn 

diverse handreikingen gegeven voor een netwerkbijeenkomst, evenals werkbladen die de jongere en coach 

samen kunnen maken ter voorbereiding hierop. Het netwerk kan ook op andere manieren betrokken worden, 

bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen bij coachgesprekken en hen te vragen om mee te denken. Dat geldt 

ook voor de ouders en voor nieuwe mensen die de jongeren ontmoet, bijvoorbeeld bij het realiseren van het 

stappenplan. De taak van de coach is het netwerk te activeren, zonder dat zij het ‘overnemen’ van de 

jongere. 

 

Fase 3 Afronden (ongeveer drie maanden) 

Regelmatig wordt samen teruggeblikt en successen worden gevierd. De coach begint vroegtijdig met het 

afbouwen van de coachgesprekken. De jongere wordt goed voorbereid en gaat bedenken hoe hij zelf verder 

kan werken aan zijn toekomstdoelen samen met het netwerk. Na een jaar stoppen de coachgesprekken 

helemaal. Eventueel kunnen jongeren na afloop een lijntje houden met FLOOR door middel van de 

jongerenevenementen en/of als ambassadeur voor FLOOR. 
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2. Uitvoering 
 

Materialen  

Materialen voor de interventie FLOOR jongerencoaching: 

• Website www.floorjongerencoaching.nl  

• Tweemaandelijkse nieuwsbrief  

• Handboek voor coaches 

• Besloten Facebookgroep voor coaches 

• Werkmap voor jongeren & coaches 

• Evaluatieformulieren voor jongeren & coaches 

• Aanmeldformulier voor jongeren. 

 

Locatie en type organisatie 

De FLOOR organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interventie. 

De organisatie bestaat uit:  

• een directeur 

• een coachcoördinator  

• drie supervisoren die de vrijwilligers tijdens het coachen ondersteunen. 

• twee communicatiemedewerkers voor de website, nieuwsbrieven en social media. 

 

Daarnaast is er een scholencoördinator voor de workshop op scholen voor VSO (voortgezet speciaal 

onderwijs), die bijdragen aan verspreiding van de visie van FLOOR. De medewerkers hebben ook een 

vrijwillige functie binnen FLOOR als coach of ambassadeur.  

 

Twee supervisoren en de communicatie medewerkers zijn jongvolwassenen met een beperking. De coach 

coördinator en de derde supervisor is moeder van een kind met een beperking. 

 

FLOOR jongerencoaching wordt in een groot deel van Nederland aangeboden. Eind 2020 is het netwerk zo 

goed als landelijk dekkend. Indien er een coachaanvraag komt uit een regio waar nog geen coach is, wordt 

een nieuwe FLOOR coach geworven. Meestal lukt dat, soms kan het even duren.  

 

Opleiding en competenties van de uitvoerders 

De vrijwillige coaches hebben minimaal een hbo werk- en denkniveau. Na het succesvol afronden van de 

tweedaagse training tekenen coaches een overeenkomst en een gedragscode en overhandigen zij een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Coaches houden hun kennis en vaardigheden up to date door middel 

van studie, intervisie en coachervaring (jaarlijks tenminste één coachtraject). 
 

Belangrijke vaardigheden van een FLOOR coach: een FLOOR coach… 

• heeft vertrouwen in het kunnen van de jongere 

• kan actief luisteren en is erop gericht te begrijpen 

• is in staat de jongere centraal te stellen in het gehele coachtraject (denkproces, richting, tempo, et 

cetera) 

• benadert de jongere positief en geeft complimenten 

• is geduldig en niet sturend 

• kan mensen in beweging brengen en verbinden 

• respecteert grenzen van de jongere en geeft zelf grenzen aan 

• gaat vertrouwelijk om met hetgeen wordt verteld, werkt transparant 

• kan een inschatting maken van zijn/haar mogelijkheden en beperkingen als coach en schakelt zo 

nodig professionele hulpverlening in. 

 

http://www.floorjongerencoaching.nl/
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De coachcoördinator is gecertificeerd coach en heeft een relevante coachtraining gevolgd die aansluit bij de 

principes van FLOOR (oplossingsgericht coachen). De coachcoördinator monitort de lopende 

coachtrajecten, fungeert als vraagbaak en organiseert super- en intervisie.   
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Kwaliteitsbewaking 

FLOOR vindt kwaliteit belangrijk en werkt hier op de volgende manieren aan. 

• Monitoring en supervisie van de coaches door een gecertificeerd coach (de coachcoördinator). 

• Intervisiegroepjes (vier tot zes coaches per regio) komen vier keer per jaar bij elkaar. 

• Eens per jaar vindt een landelijke inspiratiebijeenkomst voor coaches plaats.  

• In samenwerking met een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam is een effectonderzoek 

gestart naar de mate van zelfregie, behalen van eigen doelen en betrekken van het netwerk.  

• Door het inzetten van studentenprojecten via de Universiteit Maastricht wordt wetenschappelijke 

kennis bijgehouden.  

• Het handboek wordt regelmatig geüpdatet op basis van ontwikkelingen en praktijkervaringen. 

• Er is een nieuw eenduidig systeem voor evaluatie opgezet met één evaluatieformulier voor jongeren 

en één voor de coaches aan het einde van het traject.  

 

Ten aanzien van veiligheid en privacy wordt de kwaliteit gewaarborgd door het privacy statement.  

 

Daarnaast wordt de kwaliteit van de interventie als volgt geborgd. 

• De Verklaring Omtrent Gedrag van de coaches wordt elke twee jaar vernieuwd. 

• De gedragscode bevat omgangsregels met betrekking tot de grenzen en gevoeligheden bij de 

(veelal kwetsbare) doelgroep alsmede tucht- en sanctiebeleid bij grensoverschrijdend gedrag. 

• Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. 

• Het beleid van FLOOR om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen is opgesteld 

volgens de richtlijnen van ‘In veilige handen’ (Movisie). 

 

Randvoorwaarden  

Voor de uitvoering van de interventie gelden de volgende organisatorische randvoorwaarden. 

• Onderlinge samenwerking tussen de coaches en met de coachcoördinator: deelname intervisie, 

proactief contact onderhouden.  

• Veiligheid en kwaliteit staan voorop. Wanneer coaches te licht worden bevonden of er geen 

aansluiting is met de visie en werkwijze van FLOOR, eindigt de samenwerking; dit kan al tijdens de 

training zijn. 

• Transparante en zorgvuldige samenwerking met hulpverleners, indien aanwezig.  

• De coach kent de grenzen van zijn eigen rol en schakelt indien nodig een jobcoach of professionele 

hulpverlener in. 

 

Contextuele randvoorwaarden zijn: 

• Voldoende subsidie voor uitvoering van de coachtrajecten. 

• Draagvlak in de samenleving (in het bijzonder bij zorg- en onderwijsorganisaties) voor een 

waarderende en toekomstgerichte benadering van jongeren met een beperking. Jongeren moeten 

vanuit hun omgeving ook de ruimte krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. 

Vaak worden jongeren met een beperking nog te eenzijdig benaderd vanuit een hulp- of 

zorgperspectief. Het risico daarvan is dat zij worden onderschat, overmatig beschermd en dat veel 

beslissingen voor hen in plaats van door hen worden genomen. 

• Draagvlak in de samenleving voor de rol van vrijwilligers. Het imago van vrijwilligers laat soms te 

wensen over. Echter, vrijwilligers kunnen een belangrijke functie vervullen omdat ze meer tijd 

hebben en in een informele setting werken, in plaats van een hulpverlenerssetting. Hierdoor kan de 

begeleiding intensiever en langduriger zijn en worden jongeren meer op hun gezonde kant 

aangesproken. Dit kan een waardevolle en effectieve aanvulling zijn op de reguliere hulpverlening.  

 

Implementatie  

Training van coaches 

In de tweedaagse training komen de visie en werkwijze van FLOOR (handboek) aan bod en worden 

coachingsvaardigheden geleerd. De training wordt gegeven door de coachcoördinator en de directeur en 

omvat deels theorie en deels oefeningen. De training bestaat uit een eerste (hele) dag en vervolgens na zes 
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weken en na vier maanden een dagdeel met herhaling en verdieping. In de tussentijd doen deelnemers 

coachervaring op, bijvoorbeeld in hun omgeving (jongeren uit eigen netwerk).  

 

Werving van jongeren 

Jongeren komen bij FLOOR via mond-tot-mond reclame, social media of het netwerk van FLOOR.  

Soms worden jongeren doorverwezen door zorg- of onderwijsorganisaties (bijvoorbeeld door mbo-

zorgcoördinatoren, vso-uitstroomcoördinatoren of wachtlijstbemiddeling ggz-instellingen) maar dit is 

momenteel nog gering. FLOOR is van plan om de samenwerking met deze organisaties verder te 

verstevigen door samen pilots te ontwikkelen. Hiervoor is inmiddels subsidie verkregen.  

 

Verspreiden visie 

Om de visie verder te verspreiden geeft FLOOR ‘Durf te dromen’ workshops en andere workshops op 

gebied van toekomstplanning aan vso-scholen. Als er aanvragen zijn van zorg- of onderwijsorganisaties met 

betrekking tot het stimuleren van zelfregie van jongeren, gaat FLOOR daarop in. 

Ook de jongeren zelf dragen bij aan het verspreiden van de visie. Na afloop van een coachtraject nemen 

sommige jongeren een rol als ambassadeur van FLOOR op zich. Ook is subsidie verkregen voor het 

ontwikkelen van een FLOOR Academy waar jongeren zelf webinars en dergelijke ontwikkelen om elkaar te 

inspireren en te helpen met toekomstgericht plannen. 

 

Kosten 

Een coachtraject kost gemiddeld € 1.000 tot 1.500. Voor een coachtraject met een nieuwe coach ligt dit 

bedrag op circa € 2.500.  

Dit bedrag is inclusief alle organisatiekosten van administratie, communicatie, projectleiding, monitoring & 

evaluatie, supervisie en intervisie. Voor nieuwe coaches is dit inclusief de werving, training en binding van 

coaches. Verder is dit bedrag inclusief: 

• een onkostenvergoeding voor de coach (gemiddeld € 400 per coachtraject) 

- max. € 10 per coachafspraak en € 5 per intervisiebijeenkomst aan consumpties 

- reiskostenvergoeding a € 0,19 per km of het volledige ov-tarief 

• een budget voor de jongere van € 500, bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op het onderzoeken 

of realiseren van de ambitie (en niet voor de uren van de coach). Dit budget wordt pas vermeld als 

de coaching goed is opgestart en pas ingezet na goedkeuring van een begroting door de directeur. 

Bijvoorbeeld: tekenles voor een jongere die illustrator wil worden of een cursus 3D producer voor 

een jongere die daarmee verder wil in zijn werk.  

 

De jongere betaalt € 100 aan het einde van het coachtraject, maar als de jongere een tegenprestatie doet, 

wordt dit niet verrekend. Dit maakt de coaching toegankelijk. Jongeren kunnen de bijdrage eventueel zelf 

voldoen, wat bijdraagt aan hun zelfstandigheid. 

Coaches betalen € 100 en krijgen daarmee toegang tot de training en het traject om coach te worden. 

De overige kosten worden gedragen door subsidiegevers als FNO, VSBfonds en Nederlandse Stichting voor 

het Gehandicapte Kind. 
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3. Onderbouwing 
 

Probleem 

Het aantal jongeren in Nederland met chronische aandoeningen en beperkingen – lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking, en vaak in combinatie – wordt als volgt ingeschat.  

• In de leeftijdsgroep 15-30 jaar heeft in totaal 43% een chronische aandoening (RIVM, 2018)  

• In de bevolkingsgroep 18-44 jaar heeft 4% lichamelijke beperkingen, dit kunnen zowel motorische, 

visuele als auditieve beperkingen zijn (RIVM, 2017). 

• Naar schatting zijn er ruim 300.000 kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking 

(Nederlands Jeugdinstituut, 2019). 

• Van de jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft 11% psychische problemen (Schoemaker et al., 2019).  

 

Jongeren met een chronische aandoening of beperking zijn in hun kindertijd vaak geconfronteerd met 

overbescherming, lage verwachtingen en oplossingen die aangedragen worden door anderen. Uit onderzoek 

blijkt dat ouders van kinderen met een beperking vaker de neiging vertonen om hun kind te beschermen dan 

ouders van kinderen die geen beperking hebben (Oonk, 2010). Ook anderen vanuit de omgeving, zoals 

school, werk en hulpverlening, kunnen hier een aandeel in hebben. Zodra zich problemen voordoen, zijn 

ouders, school of hulpverlening geneigd om deze voor het kind op te lossen. In de vroege kindertijd is dit ook 

nodig. Echter, kinderen zonder beperking worden bij het opgroeien steeds vaker zelf voor uitdagingen 

geplaatst en leren om deze zelfstandig het hoofd te bieden. Voor kinderen met een beperking geldt dat de 

omgeving het vaak voor hen blijft oplossen, ook wanneer zij ouder worden. Wanneer een kind is opgegroeid 

in een omgeving die de nadruk legt op bescherming, kan dit leiden tot lagere verwachtingen voor een 

zelfstandig leven (Oonk, 2010). Als het kind de leeftijd bereikt om zelfstandig te gaan functioneren in de 

maatschappij, kunnen de onafhankelijkheid, zelfsturing, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het 

geding komen. 

 

De wereld van jongeren met een chronisch aandoening of beperking is vaak een stuk kleiner dan die van 

hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Eenzaamheid is een van de belangrijkste problemen. De helft van 

alle Nederlandse jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte in de leeftijd van 16 tot 30 jaar 

is matig tot zeer eenzaam (Trouw, 2006). Bij jongeren met een beperking is het gezonde evenwicht in de 

circle of friends vaak verstoord. Ouders staan te dichtbij en er zijn te weinig vrienden. Ook hebben zij vaak 

een kleine kring van bekenden zoals buren, klasgenoten, collega's, mensen van de sportschool of 

professionals. Voor de gemiddelde burger zijn dit ongeveer 700-1000 namen, voor iemand met een 

beperking is die cirkel veel kleiner. Vaak missen deze jongeren ook rolmodellen, jongeren die wél hun plek in 

de maatschappij hebben gevonden. 

 

Het gevolg is dat jongeren met een chronische aandoening of beperking belangrijke levenservaringen 

missen, vaak onderpresteren en/of een onrealistisch zelfbeeld hebben. Ze hebben minder kunnen oefenen 

om zich zelfstandig in de samenleving te gedragen en minder ervaring opgedaan in sociale relaties. De 

vraag naar hun eigen interesses, waarden en talenten is vaak naar de achtergrond geschoven. Dit 

belemmert deze jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling, in het nadenken over wie zij werkelijk willen zijn 

en wat zij kunnen bijdragen in de wereld. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren (10 t/m 25 jaar) met 

een chronische aandoening een lager cijfer aan hun leven geven dan jongeren zonder chronische 

aandoening (Van Hal, Tierolf, Van Rooijen & Van der Hof, 2019). Zij scoren lager op eigenwaarde en 

psychisch welbevinden. Kinderen en jongeren met een chronische aandoening moeten vaker anderen om 

hulp vragen, maar geven aan dat ze om hulp vragen lastiger vinden dan kinderen en jongeren zonder een 

chronische aandoening dit vinden. Ook geven ze aan minder zin in de toekomst te hebben en zich meer 

zorgen over hun toekomst te maken dan hun leeftijdgenoten (Van Hal et al., 2019). 
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Oorzaken 

-  

 

Aan te pakken factoren 

-  

 

Verantwoording 

De subdoelen van FLOOR luiden als volgt.  

Na afloop van een coachtraject… 

1. zijn jongeren beter in staat eigen keuzes te maken  

2. hebben jongeren meer inzicht in hun talenten en drijfveren, en wat ze nodig hebben om in de 

maatschappij te kunnen functioneren 

3. hebben jongeren hun eigen (toekomst)doelen geformuleerd op het gebied van deelname aan de 

samenleving (bijvoorbeeld werk, opleiding, vrije tijd en sociale relaties) 

4. hebben jongeren stappen gezet richting deze doelen en daarmee ervaring opgedaan in het 

deelnemen aan de maatschappij 

5. hebben jongeren meer zelfvertrouwen gekregen 

6. ervaren jongeren meer en beter sociaal contact 

7. betrekken jongeren hun netwerk bij plannen of keuzes. 

 

Op de volgende manieren draagt de interventie FLOOR bij aan het bereiken van deze subdoelen. 

  

FLOOR gebruikt Person Centered Planning (PCP) als kapstok om het coachtraject vorm te geven. Dit is een 

positieve, beeldende aanpak die de jongere en zijn toekomstdromen centraal stelt. In een aantal concrete 

stappen gaan jongeren aan de slag om hun waarden en talenten te ontdekken, hun eigen doelen te 

formuleren en stappen te zetten richting deze doelen. Er zijn aanwijzingen dat PCP effectief is in het 

verbeteren van eigen regie. Een review van 15 PCP-studies laat zien dat PCP leidt tot enige (deels 

significante) verbetering in maatschappelijke deelname, zelfstandige besluitvorming en het uiten van 

voorkeuren (Claes, Van Hove, Vandevelde, Van Loon & Schalock, 2010). Een studie uit 2011 (Croke & 

Thompson) onder 227 jongeren met een beperking geeft aanwijzingen dat PCP leidt tot een grotere kans op 

een betaalde baan, het vergroten van eigen kracht en bewustwording van eigen doelen. Dit sluit aan bij de 

subdoelen 2, 3 en 4. 

 

Het stellen van SMART doelen is een belangrijk onderdeel binnen FLOOR jongerencoaching. Door 

realistische, haalbare doelen worden jongeren uitgedaagd om daadwerkelijk stappen te zetten. Door drie tot 

vijf kleine doelen te formuleren en hier ook een stappenplan bij te maken, wordt de kans op succesvolle 

ervaringen vergroot. Tijdens het uitvoeren van het stappenplan doet de jongere ervaring op in het 

deelnemen aan de maatschappij. De jongere merkt dat iets lukt, viert de successen en krijgt daardoor 

zelfvertrouwen. Het stellen van doelen (goal setting) is een effectieve methode om de competenties en eigen 

effectiviteit van jongeren te vergroten (Latham & Locke, 2007). Het uitvoeren van activiteiten en daarmee 

opdoen van ervaringen (active learning) is een effectieve manier om dingen te leren (Kelder, Hoelscher & 

Perry, 2015). Door zo te oefenen met plannen maken én uitvoeren, wordt het zelfvertrouwen vergroot. Dit 

sluit aan bij de subdoelen 3, 4 en 5.  

 

Een belangrijk onderdeel is het betrekken van het netwerk van de jongere. Het mobiliseren van het sociale 

netwerk is een effectieve manier om sociale steun te vergroten (Valente, 2012). Binnen FLOOR leren en 

ervaren jongeren hoe zij hun sociale netwerken kunnen betrekken en onderhouden. Ze leren zichzelf te laten 

zien, hulp te vragen en nieuwe sociale relaties aan te gaan. Zo ontvangen zij niet alleen meer goedkeuring, 

aanmoediging en emotionele steun, maar ook meer informatie en praktische hulp. Het betrekken van sociale 

netwerken is een belangrijk element binnen PCP. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat PCP effectief is in 

het verbeteren van sociale netwerken en relaties tussen jongeren en hun familie (Claes et al., 2010; Croke & 

Thompson, 2011). Dit sluit aan bij de subdoelen 6 en 7. 
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FLOOR coaches werken vanuit een waarderende en oplossingsgerichte benadering. In het gehele 

coachtraject staat centraal: het opbouwen van een gelijkwaardige en respectvolle relatie met de jongere; 

actief luisteren en open vragen stellen; onderzoeken van omstandigheden, wensen, bronnen en 

mogelijkheden van de jongere en een krachtgerichte houding, gericht op het herkennen, benoemen en 

versterken van krachten. Uit de literatuur is bekend dat deze competenties van een coach/ professional 

bijdragen bij aan de eigen regie van de jongere (Meinema, 2017). Ook oplossingsgericht werken blijkt vanuit 

de literatuur effectief in het bevorderen van zelfregie (Brink, Lucassen, Middelaar & Poll, 2013). Bij 

oplossingsgericht werken staan de sterke kanten en oplossingen die de jongere zelf al in huis heeft centraal. 

Het uitgangspunt is de wens/droom van de jongere; samen wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen om 

die droom te realiseren. Langs deze weg worden jongeren uitgenodigd hun drijfveren en motivatie beter te 

leren kennen en meer grip te krijgen op eigen keuzes. Dit sluit aan bij de subdoelen 1 en 2.  

 

Coaches werken met de gezonde kant van de jongere én zoveel mogelijk in een normale, gezonde setting. 

Het uitgangspunt van FLOOR is dat de coach gesprekken en daaruit voortvloeiende activiteiten zoveel 

mogelijk in de directe, normale omgeving van de jongere plaatsvinden (in de stad, in de natuur, thuis en in 

de wijk). Het is bekend dat werken in de natuurlijke omgeving van de jongere effectief is in het bevorderen 

van eigen regie (Meinema, 2017). Dit sluit aan bij subdoel 10: ‘coaches werken zoveel mogelijk in de 

natuurlijke omgeving van de jongere’. 
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4. Onderzoek 
 

4.1 Onderzoek naar de uitvoering  

 

A. Dingler, G. en Jansen, S. (2020). Procesevaluatie FLOOR jongerencoaching 2018-2020. Dit rapport is 

opvraagbaar bij de directeur.  

 

B. Om het bereik, de waardering en uitvoering van FLOOR jongerencoaching te evalueren is gebruik 

gemaakt van de deelnameregistratie en de (geanonimiseerde) gegevens van de monitoring en supervisie 

van coaches. Daarnaast hebben 14 jongeren een online vragenlijst ingevuld en zijn telefonische gesprekken 

gevoerd met 12 jongeren en 25 coaches. 

 

C. In de afgelopen twee jaar zijn 61 coachtrajecten gestart, drie coachtrajecten zijn voortijdig gestopt. De 

beoogde doelgroep wordt bereikt. Jongeren waarderen de coach gemiddeld met een 8,2 en geven aan dat 

ze na de coaching meer inzicht hebben in zichzelf en hun eigen doelen in het leven, dingen meer zelf 

beslissen en meer contact met mensen ervaren. Coaches ervaren dat de PCP-benadering werkt en 

waarderen de ondersteuning vanuit FLOOR in de vorm van handboek en training, intervisie en supervisie. In 

de loop der tijd is op een aantal kleine punten bewust afgeweken van de oorspronkelijke PCP-aanpak, om 

de aanpak meer passend te maken voor de huidige (Nederlandse) praktijk en doelgroep. Zo vindt het 

vormen van de supportgroep iets later in het traject plaats zodat er bij de start meer tijd is om zelfkennis op 

te doen en een band op te bouwen met de coach. Een aantal suggesties ter verbetering is inmiddels 

doorgevoerd, onder andere op het gebied van privacy & veiligheid, communicatie, betrekken van het 

netwerk en het werken met SMART doelen.  

 

4.2 Onderzoek naar de behaalde effecten  

-  

4.3  Praktijkvoorbeeld 

Sofie (18) is een gevoelig, zelfbewust en lief meisje dat moeizaam leert. Ze kan weinig druk hebben 

en loopt wat achter op haar leeftijdsgenoten. Ze is al verschillende malen van school gewisseld als 

ze start op het mbo. In het eerste jaar van haar opleiding komt ze erachter dat ze niet de juiste 

opleiding heeft gekozen en wordt ze heel erg moe. Uiteindelijk blijkt dat ze de ziekte van Lyme heeft. 

Sofie stopt met haar opleiding, komt thuis te zitten en doet weinig gedurende de week. Ze zit veel op 

haar kamer en achter haar scherm. Haar zelfvertrouwen, daadkracht en sociale netwerk zijn danig 

verminderd. Wat nu? 

 

Liever geen hulpverlening 

Sofie heeft al verschillende paden doorlopen in het hulpverleningscircuit en haar diagnose is niet heel 

duidelijk. Sofie en haar moeder hebben geen goede ervaringen met hulpverleners. Het gaat niet goed met 

Sofie, maar wat is behulpzaam? Sofie en haar moeder willen geen behandeling, maar gewoon iemand die 

met Sofie meedenkt en haar stimuleert om op haar eigen manier en tempo weer in beweging te komen. 

 

Sofie maakt kennis met een vrijwillig coach van FLOOR en zij besluiten samen aan de slag te gaan om een 

toekomstplan te gaan maken. Tijdens de afspraken, die plaatsvinden in het huis van Sofie, wandelend met 

de hond en in koffietentjes krijgt Sofie al pratend en tekenend helder wie ze is, wat ze wil en hoe ze dat voor 

elkaar kan krijgen. De coach sluit aan bij haar tempo en haar manier van dingen aanpakken en het gaat echt 

over wat zij wil. Door de regelmaat van de afspraken, staat ze steeds opnieuw stil bij wie ze is en wat ze wil. 

 

Wie is Sofie? 

Sofie heeft veel kwaliteiten, maar wat haar naasten het meest teruggeven, is dat ze heel zorgzaam is. Zowel 

voor mensen als voor dieren. 



   

 
FLOOR jongerencoaching     19 

 

 

Tijdens het FLOOR-traject krijgt ze ook meer inzicht in haar ‘gebruiksaanwijzing’. Zo heeft ze meer tijd nodig 

om dingen goed te begrijpen en wil ze niet te veel dingen tegelijk. Het is belangrijk dat ze dingen goed 

voorbereidt, eventueel samen met iemand, zodat ze het overzicht houdt. Ze ontdekt dat dingen met haar 

handen doen haar rust geeft. Tijdens het traject ontdekt ze ook dat ze meer energie krijgt als ze, met mate, 

in beweging komt. 

 

Belangrijke steunpilaren voor haar zijn haar vader, haar moeder (ouders zijn gescheiden), opa en oma en 

een vriendin van haar moeder. 

 

Wat wil Sofie? 

Sofie’s droom is om in de toekomst haar eigen geld te verdienen en een eigen plek te hebben met dieren, 

groen en fijne mensen om haar heen. 

Haar doel is nu eerst om haar energie terug te vinden, een fijne vrijetijdsinvulling te zoeken (minder op haar 

scherm) en een studiekeuze te maken. Ze denkt aan een opleiding met dieren, in de zorg of als 

banketbakker. 

 

Hoe gaat ze dat organiseren? 

Na alle (PCP-)stappen doorlopen te hebben, maakt Sofie een toekomstposter. Deze poster laat zien wie ze 

is en wat ze wil. Ze bespreekt de poster met de mensen die voor haar belangrijk zijn. Zo weten mensen 

rondom haar waar ze haar mee kunnen helpen. Zo gaat haar oma met haar schilderen en gaat ze met haar 

moeder naar open dagen van scholen. Met haar coach bezoekt ze diverse organisaties in de 

gehandicapten- en ouderenzorg en een banketbakker om erachter te komen wat bij haar past. Opa neemt 

haar mee naar het asiel om te kijken of ze daar misschien zou kunnen helpen. 

 

Wat heeft Sofie bereikt? 

Sofie startte als vrijwilliger in het asiel en zo zette ze haar eerste stappen weer buiten de deur. Ze ontdekte 

dat ze het fijner vond om iets te doen dan alleen maar thuis zitten en ook hoe ze op haar energie moet 

letten. Ook ontdekte ze dat ze niet wil werken in de dierenzorg.  

 

Vandaaruit ging Sofie op zoek naar een andere weekinvulling en ze startte als vakkenvuller in de 

supermarkt. Ze vindt dit heel fijn werk, omdat haar behulpzaamheid en netheid gewaardeerd worden. Daarbij 

verdient ze nu haar eigen geld. 

 

Door het bezoeken van verschillende zorginstellingen en woonvormen en het bezoeken van open dagen 

werd ze enthousiast voor een opleiding in de zorg. Sofie heeft inmiddels een studiekeuze gemaakt en start 

op het ROC na de zomervakantie. Met haar gebruiksaanwijzing is ze het gesprek aangegaan bij de 

opleiding, zodat ze op de hoogte zijn van wat Sofie nodig heeft om prettig te studeren. Ze weet ook hoe ze 

het moet aanpakken als het haar teveel wordt of als ze hulp nodig heeft. 

 

Doordat ze actiever werd, ontdekte Sofie ook hoe belangrijk lichaamsbeweging voor haar is. Ze heeft 

inmiddels een trainingsprogramma voor zichzelf ontwikkeld. Ze houdt zich daar goed aan, omdat ze merkt 

dat het haar sterker maakt. 

 

Tegenprestatie 

Een coachee ‘betaalt’ haar coachtraject terug door met zijn/haar kwaliteiten iets te doen voor een ander. 

Sofie koos ervoor om in Coronatijd alle bewoners van een verzorgingstehuis een kaart, met een 

zelfgemaakte puzzel en lekkernij aan te bieden.  
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5. Samenvatting Werkzame elementen 

Op basis van de wetenschappelijke literatuur die wij hebben gelezen en onze praktijkervaringen komen wij 

tot de volgende werkzame elementen van FLOOR jongerencoaching. 

 

- De Person Centered Planning benadering, waarbij zowel het verkennen van jezelf (onder andere 

talenten, gebruiksaanwijzing) als het dromen over de toekomst belangrijk zijn. 

- Aansluiten bij de beleving van de jongere, versterking van het gewone leven, de vraag van de 

jongere is leidend. 

- De waarderende en oplossingsgerichte coachstijl.  

- De ‘gewone’ omgeving (thuis, in de stad) waarin de coachgesprekken plaatsvinden.  

- De tegenprestatie: jongeren doen iets voor een ander en ervaren dat ze waarde toevoegen en 

respect ontvangen. 

- SMART doelen stellen waardoor de plannen realistisch zijn en de uitvoering haalbaar. Hierdoor 

doen jongeren succeservaringen op in de maatschappij.  

- Netwerk betrekken, samen optrekken bij het uitvoeren van het stappenplan. Zo ontstaat meer 

contact en verbinding. Jongeren leren ook nieuwe mensen kennen en doen 

netwerkvaardigheden op. 
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