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INSPIRATIEBOEK OVER 100% TALENT!
Alles wat je aandacht geeft groeit, en dat geldt ook voor talenten. Aandacht voedt het talent zelf, maar ook de motivatie om dat talent 
nog verder te ontwikkelen. 100% Talent is geen methode of trucje, maar een zienswijze op hoe mensen te verleiden zijn om het beste van 
zichzelf te geven. Veel sociaal werkers zijn opgeleid in het denken vanuit de behoeftepiramide van Maslov, waarbij ‘zelfontplooiing’ op 
het hoogste niveau ligt, als een behoefte waar pas in geïnvesteerd wordt als andere behoeften bevredigd zijn. 100% Talent is een totale 
vernieuwing in ons denken: draai de piramide om en begin met zelfontplooiing!

Voor wie?
Dit inspiratieboek is bedoeld voor iedereen die 
het werken met jongeren wil verbeteren, in het 
bijzonder het werken met jongeren wiens over-
gang naar volwassenheid gepaard gaat met hin-
dernissen zoals dak- en thuisloosheid. Vermoed 
je dat er binnen jouw organisatie positiever en 
effectiever met jongeren gewerkt kan worden? 
Ben je nieuwsgierig naar wat innovatie kan be-
tekenen voor de jongeren met wie je werkt? Kun 
je na alle veranderingen en bezuinigingen wel 
wat nieuwe inspiratie en energie gebruiken? Dan 
is dit inspiratieboek echt iets voor jou.

We hopen met dit boek ook onderzoekers, be-
leidsmakers en medewerkers van gemeenten – 
die sinds januari 2015 een nog grotere verant-
woordelijkheid dragen voor jongeren – inzicht 
te geven in de innovatieve werkwijze van 100% 
Talent, en de kansen die dat biedt.

Wat heeft dit  
inspiratieboek  
te bieden?
De werkwijze 100% Talent is gericht op talenten 
ontwikkelen in plaats van ondersteuning bieden 
bij problemen. Het gaat erom jongeren door aan-
dacht voor hun talenten kansen te bieden om op 
te bloeien, in plaats van uitsluitend te ‘overleven’. 
Aan de basis ervan ligt de benadering Advanta-
ged Thinking. In dit inspiratieboek maken we een 
reis langs vier bestemmingen:

Om iets te veranderen, zullen we aan de slag 
moeten. Door te experimenteren met de werk-
wijze ontdek je wat het beste werkt, en hoe dat 
voor elkaar te krijgen is. In dit inspiratieboek 
bieden we toelichting op de werkwijze, en al-
lerlei ervaringsoefeningen en voorbeelden uit 
de praktijk. We hopen je daarmee te inspireren 
om in ons werkveld te gaan experimenteren met 
100% Talent.

Hoe kwam dit 
inspiratieboek 
tot stand?
De Foyer Federation uit Groot-Brittannië heeft 
de 100% Talent-werkwijze in de praktijk ont-
wikkeld, en daar veel successen mee geboekt. 
Zij hebben hun ervaringen met ons gedeeld, en 
wij hebben hun ideeën vervolgens doorgegeven 
aan mensen in de sector in Nederland, en zijn 
op zoek gegaan naar tips en sprankelende ver-
halen. Voor de inhoud van dit inspiratieboek zijn 
we dus dank verschuldigd aan de Foyer Fede-
ration in Engeland en alle enthousiastelingen in  

Nederland! Achter in dit boek staat een lijstje 
met mensen aan wie alle lof toekomt. De pu-
blicaties die ons inspireerden vind je in de bron-
nenlijst. 

Wat hoopt 
Movisie met dit 
inspiratieboek te 
bereiken?
Movisie heeft de afgelopen jaren veel projec-
ten gedaan in het jeugdveld. Op het gebied van 
krachtgerichte aanpakken in de opvang bijvoor-
beeld. Of van slimme aanpakken die betrokken-
heid van jongeren stimuleren. 100% Talent is zo’n 
slimme krachtgerichte en participatieve aanpak, 
die in Engeland zijn vruchten afwerpt. Movisie 
wil de sector prikkelen én op weg helpen om ook 
in Nederland met 100% Talent te experimente-
ren. Doen wat werkt – daar gaat het immers 
om in de zorg voor jongeren. Dit inspiratieboek 
vormt daarin een schakel. 
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Jongeren voor wie de overgang naar volwassen-
heid gepaard gaat met hindernissen zoals dak- 
en thuisloosheid, vormen een groep die aan-
dacht vraagt van gemeenten en organisaties in 
zorg en welzijn. Bij deze groep kan een geslaag-
de inzet nu leiden tot een besparing van jaren-
lange maatschappelijke kosten1. Deze jongeren 
zitten op het snijvlak van de decentralisaties in 
het sociale domein. Ze zitten ook in hun over-
gang naar volwassenheid. De Foyer Federation 
in Groot-Brittannië ziet deze transitie naar vol-
wassenheid als een belangrijke periode, en geeft 
daar sinds zijn oprichting in 1992 blijk van.

Dat jongeren hun talenten kennen en ontwik-
kelen is hard nodig om in de rest van hun leven 
vooruit te komen. De uitdaging is om de onder-
steuning van deze jongeren integraal vorm te 
geven: in onderwijs, training, werk, wonen en 
persoonlijke ontwikkeling samen. Dat is voor de 
Foyer Federation hét uitgangspunt. De Federa-
tion werkt als koepelorganisatie van de Foyers  
 
in Groot-Brittannië met Open Talent – in Neder-
land 100% Talent genoemd – dat radicaal ge-
richt is op het investeren in de talenten die jonge 
mensen hebben, in plaats van alsmaar bezig te 
zijn met het oplossen van hun problemen. Door 
talent te koesteren kun je jongeren helpen om 
volwaardige en zelfstandige burgers te worden, 
die positief bijdragen aan onze maatschappij. 

Wat zijn Foyers?
Foyers is het Engelse woord voor opvang van 
jongeren die met dak- of thuisloosheid te ma-
ken hebben. Het concept foyers des jeunes tra-
vailleurs is in de jaren ’90 vanuit Frankrijk naar 
Groot-Brittannië geïmporteerd. Doel van zowel 
de Franse als de Britse foyers is om jongeren 
met meer dan alleen een vraag naar huisvesting 
een perspectief te bieden. De Foyer Federation 
is de koepelorganisatie van de Britse Foyers. 
Foyers voldoen aan drie basisvoorwaarden:

1. De jongeren die er wonen zijn tussen de 
 16 en 25 jaar.
2. De werkwijze is holistisch: in de Foyers 
 worden onderwijs, training, werk, wonen 
 en persoonlijke ontwikkeling waaronder 
 socialisatie samengebracht. 
3. Het verblijf in een Foyer is niet onvoor-
 waardelijk: iedere jongere die een beroep 
 doet op een Foyer gaat een formele verbin
 tenis aan – niet alleen met de Foyer, maar 
 vooral ook met zichzelf. De voor-wat-hoo-
 rt-watdeal. 

Om hun ambities met de jongeren te 
realiseren, bouwt de Foyer Federati-
on aan een bloeiend netwerk dat zich 
bezighoudt met het ontdekken, coa-
chen en promoten van talenten van jon-
geren. Dat netwerk bestaat uit jongeren, 
de professionals die bij de Foyers werken, 
financiers met wie de Foyers partnerships 
sluiten, de lokale gemeenschap en beleid-
smakers bij overheden. De Foyer Federation 
is aanjager en ondersteunt de Foyers 
met alles wat nodig is om met 100% 
Talent te implementeren. 
 

MAAK KENNIS MET 
DE FOYER FEDERATION 

1 De besparingen van maatschappelijke kosten door het inzetten van interventies worden veelal in kaart 
gebracht met Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA). Zie bijvoorbeeld de MKBA’s van twee tra-
jecten van ROC Eindhoven, die positief rendement laten zien. 

Veel jongeren ervaren problemen 
bij de overgang naar volwassenheid. 
Dat toont het onvermogen in onze 

samenleving aan om talent te benutten. 
Volwassen worden heeft zo iets 

weggekregen van topsport en lijkt 
meer af te hangen van iemands sociale 

basis dan van individueel kunnen.

Federation

The
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Colin Falconer
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Veel van onze jeugdvoorzieningen 
gaan - net als de ouders in de 
strip op deze pagina - uit van 
wat jongeren niet kunnen of 
hebben. Dergelijke voorzieningen 
zijn er veelal op gericht dat deze 
jongeren ‘zichzelf kunnen redden’. 
Door hen in ons taalgebruik aan 
te duiden met ‘zwerfjongeren’, 
‘zorgverlaters’ of ‘tienerouders’, 
reduceren we de jongeren tot 
afhankelijke probleemgevallen. 

De basis van deze aanpak wordt Disadvantaged 
Thinking genoemd, en 100% Talent ruilt dat be-
wust in voor Advantaged Thinking. Daarbij is het 
uitgangspunt het geloof dat iedereen een talent 
heeft. 

Advantaged Thinking is de 
positieve ouder die in jongeren 
gelooft. 100% Talent is ons 
initiatief voor het opbouwen 
van een bloeiend netwerk 
van Foyers die gericht zijn op 
het signaleren, coachen en 
bevorderen van de talenten van 
jongeren.  
Quote: Colin Falconer

We hebben allemaal – ondanks gestuntel en 
valpartijen – leren lopen, daarbij aangemoedigd 
door de mensen om ons heen. Precies dezelfde 
ambitie moeten we hebben voor jongeren die op 
hun weg naar volwassenheid moeilijkheden te-
genkomen. We moeten allereerst scout zijn en 
hun talent signaleren, het talent vervolgens als 
coach helpen bouwen en voeden, en ons ten 
slotte als promotor inzetten om het talent te be-
vorderen. 

In deze eerste reisbestemming laten we zien dat 
de zaken die nu niet altijd goed gaan in de zorg 
en ondersteuning van jongeren een motor zijn 
om te veranderen. En hoe Advantaged Thinking 
van deze kansen tot verandering echte innovatie 
maakt. 

Talent ontdekken doe 
je met een Advantaged 
Thinking-bril
De ouders in de strip zien niet dat hun kindje het 
talent heeft om te leren lopen, omdat zij alleen 
het kruipen en vallen zien. Zij doen aan disadvan-
taged thinking en geloven (bewust of onbewust) 
inderdaad dat sommige mensen geen talent 
hebben. 

In ons werk doen we vaak hetzelfde: we om-
schrijven jongeren op basis van de problemen 
die ze hebben, en zorgen voor voorzieningen die 
uitgaan van een beperkt potentieel. We zijn bezig 
met overleven, met stabiliseren, het halen van 
een startkwalificatie, het beperken van risico’s 
en het leren omgaan met problemen en tekort-
komingen zoals psychische aandoeningen. We 
richten ons veelal op het voorkomen van schade, 
en niet op groei. 

Advantaged Thinking draait om 
het opbouwen van bloeiende 
levens door op slimme wijze te 
investeren in talent.

Bestemming 1
WAKKER SCHUDDEN MET 
ADVANTAGED THINKING
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Je bent hartstikke goed in kruipen. Dus hou het daar maar bij.

Wij zorgen er wel voor dat je kunt blijven kruipen...

Ik zou graag willen lopen net als mijn vrienden...

©The Foyer Federation 
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100% Talent bouwt voort op het uitgangspunt 
dat jongeren door hun talent te koesteren vol-
waardige en zelfstandige burgers worden die 
aan de maatschappij bijdragen. Ook in Nederland 
wordt talentontwikkeling gezien als een middel 
om tot succesvolle sociale participatie en actief 
burgerschap te komen (Van Hoorik, 2011). Maar 
wat is dan talent? En waarom is talent zo’n goed 
middel? 

100% Talent vraagt diegenen die 
met jongeren werken om talent 
in de breedst mogelijke zin te 
beschouwen; het is geen elitair 
woord. Talent kan elke positieve 
eigenschap of bekwaamheid 
zijn.

Wat is talent?
Bij talent is het belangrijk om verder te denken 
dan goed kunnen zingen of schilderen. De voor-
kant van dit inspiratieboek laat een hele rij met 
talenten zien. Jongeren kunnen bijvoorbeeld ex-
pressief zijn, vindingrijk, innemend of durvend. 
Ieder van ons is ergens goed in. Bovendien heeft 
de ontwikkeling van talent meer te maken met 

trainen dan met aanleg (Rikers, 2009). Simon & 
Chase stelden in 1973 al de tien-jaarregel vast: 
talent is een kwestie van gemiddeld zo’n tien 
jaar ofwel 10.000 uren trainen.

Waarom is talent zo’n 
goed middel?
100% Talent is geworteld in de positieve psycho-
logie. Grondlegger van het denken in mogelijk-
heden in plaats van beperkingen is psycholoog 
Martin Seligman. Zijn positieve psychologie biedt 
een verklaring voor het gegeven dat mensen die 
zich concentreren op hun sterke kanten tot bloei 
komen en gelukkig zijn. Onderzoek laat een posi-
tief effect zien van talentontwikkeling op jonge-
ren, wat voortkomt uit het vormende effect. Het 
uitdagen om tot een betere prestatie te komen 
– jezelf verbeteren – door persoonlijke doelen te 
bereiken of vaardigheden te ontwikkelen, leidt 
tot toenemend zelfvertrouwen en bewustzijn 
van vooruitgang en tot minder negatieve ge-
voelens. Daarmee is talentontwikkeling in hoge 
mate karaktervormend (Rikers, 2009; Verhoe-
ven, 2010; Cohen de Lara 2010, in Studulski, 
2010). 

MEER WETENDenken we stiekem dat er niet meer in zit? Dat kan, want zoals Johan Cruijff al zei: 
“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Om bij jongeren talent te ontdekken moet 
je een Advantaged Thinking-bril opzetten. Advantaged Thinking gaat om het zien van 
mogelijkheden, het herkennen van kwaliteiten en het stimuleren van jongeren om uit 
hen te halen wat erin zit. In Advantaged Thinking zijn de behoeften, tekortkomingen en 
zwaktes van de jongeren met en voor wie we werken er wel degelijk, maar ze krijgen 
een andere focus omdat ze verbonden worden aan doelen, mogelijkheden en sterktes. 
Advantaged Thinking gaat ervan uit dat jongeren door positieve actie te ondernemen 
effectiever kunnen omgaan met de moeilijkheden die ze tegenkomen. Bekijk het You-
Tube-filmpje waarin innovatie directeur van de Foyer Federation Colin Falconer je vanaf 
het TEDx-podium vertelt hoe Advantaged Thinking jongeren laat bloeien. 

TEDX film Colin Falconer

  

  BEKIJK DE FILM >

INSPIRATIEBOEK
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Van overleven naar 
opbloeien met het coachen 
van talent

Jongeren in ons land voor wie de overgang naar volwas-
senheid gepaard gaat met hindernissen zoals dak- en 
thuisloosheid, bieden we met onze voorzieningen veelal 
een tijdelijke schuilplaats aan. Er is daarbij vaak nauwe-
lijks aandacht voor scholing en persoonlijke ontwikke-
ling. Het is belangrijk dat deze jongeren meer krijgen dan 
een tijdelijke verblijfplaats waarin ze kunnen bijkomen. 
Ze hebben middelen nodig en goede coaching om de 
juiste vaardigheden te ontwikkelen. Het is onze taak om 
er samen met deze jonge mensen – die veel potentieel 
hebben maar ook met moeilijkheden te maken hebben 
– voor te zorgen dat hun talenten tot bloei komen. 

Durven we ambities te hebben 
voor deze jongeren? Zij 
moeten de overschakeling van 
overleving naar succes maken 
en wij kunnen hen helpen.

De vier taartpunten in de rechtse figuur laten ons zien 
hoe de focus van het werken met jongeren eruit kan 
zien, en ook hoe die kan verschuiven. Ondersteuning 
van jongeren die vooral gericht is op overleven, zal voor-
al chaotisch zijn; van de ene crisis naar de andere. Van 
een vangnet bieden is sprake wanneer omgaan met de 
moeilijkheden centraal staat. Om met jongeren aan de 
slag te kunnen met bouwen, is het nodig de jongere aan 
te moedigen om uit zijn comfortzone te komen. Bloeien 
staat ten slotte voor verder komen. Onderstaande tabel 
laat zien hoe de levens van onze jongeren er binnen de 
vier benaderingen uit kunnen zien. 

COPE BUILD

THRIVESURVIVE

BLOEIEN

BOUWEN

OMGAAN MET 
MOEILIJKHEDEN

OVERLEVEN

Vooruitvliegen – gericht op beïnvloeding en loving – aanzetten tot verandering door Advantaged Thinking
Jongeren kunnen als bloeiend worden beschouwd wanneer ze zelfstandig leven en de controle hebben over hun 
gezondheid en welzijn. Bloeiende voorzieningen zijn innovatief, ondernemend en hebben sterke banden binnen 
hun gemeenschap. Ze geven blijk van visionair leiderschap en bieden gezondheidsactiviteiten die op de lange 
termijn duurzaam zijn.  

Zich vooruit wagen – beginnen positief te zijn en risico’s te nemen – zich laten leiden door de behoefte aan 
verandering – voornamelijk Advantaged Thinking
Jongeren in de bouwfase leven semi-zelfstandig en zijn bezig keuzes te maken omtrent hun gezondheid en 
welzijn. Voorzieningen die gericht zijn op bouwen proberen nieuwe benaderingen uit, zijn bereid risico’s te nemen, 
ontwikkelen samenwerkingsverbanden en toekomstige strategieën en bieden gezondheidsactiviteiten die 
kunnen worden volgehouden op de middellange termijn. 

Beperkt in ambitie – voorzichtig doen met een meer negatieve dan positieve benadering – zich niet laten 
leiden door de behoefte aan verandering – voornamelijk Disadvantaged Thinking
Jongeren die omgaan met moeilijkheden zijn nog semi-afhankelijk van anderen en hebben weinig keuze omtrent 
en controle over hun gezondheid en welzijn. Voorzieningen voor het omgaan met moeilijkheden zijn naar binnen 
gericht en reactief en bieden enkel gezondheidsactiviteiten die kunnen worden volgehouden op de korte termijn.

Vastgelopen in verdediging – gericht op problemen – niet proberen positief te zijn of risico’s te nemen – zich 
niet bewust van de behoefte aan verandering – verloren in Disadvantaged Thinking
Jongeren die aan het overleven zijn, zijn voor hun gezondheid en welzijn afhankelijk van anderen en geven geen 
blijk van enige keuze omtrent of controle over deze gebieden. Een overlevingsvoorziening is verwikkeld in crisis-
management en beschouwt duurzaamheid op een ‘dag tot dag’ basis. 

I WANT TO THRIVE NOT JUST SURVIVE

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

©The Foyer Federation 



De status quo in jeugdvoorzieningen neigt op 
dit moment vooral naar overleven en omgaan 
met moeilijkheden. In de psychologie spreekt 
men van selffulfilling prophecy: als je focust 
op overleven en omgaan met, dan is dat ook 
waar het bij blijft. Selffulfilling prophecy is een 
zichzelf waarmakende voorspelling: negatieve 
voorspellingen over de toekomst pakken door 
hun focus op het negatieve ook daadwerkelijk 
slecht uit. 

Waar we met jongeren naartoe willen, is 
bouwen aan talenten én bloeien. De overgang 
van omgaan met moeilijkheden naar bouwen is 
daarin belangrijk, en is precies de verschuiving 
waar we in onze coaching mee bezig moeten 
zijn om jongeren echt verder te helpen. We 
coachen hen in het proces van overleven en 
omgaan met naar bouwen en bloeien. Talent is 
daarin het middel.

We willen jongerenvoor-
zieningen aanmoedigen om 
meer dan slechts gemiddeld 
of goed te zijn; we willen dat 
ze bloeiende voorzieningen 
zijn die de jongeren met wie 
ze werken in staat stellen om 
bloeiende individuen te zijn.
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We leven anno 2015 in een netwerk-
samenleving waarin de meritocratie als 
bestuursvorm overheerst. Daarin is een 
politieke elite aan de macht op basis 
van individuele verdiensten: een optel-
som van diploma’s, ervaring en allerlei 
professionaliseringsacties. 

In toenemende mate gaat het niet meer om wat 
je in aanleg hebt, maar om wat je met die aanleg 
doet. De maatschappij verandert ondertussen 
ook. Het belang van informatie- en communi-
catietechnologie stijgt: we zijn een netwerk-
samenleving (Sennet, 2006). Dit type samen-
leving maakt ons vrij en vraagt tegelijkertijd dat 
we onszelf handhaven, vrije keuzes aangaan – 
die overigens ook risico’s inhouden – en dat we 
omgaan met tijdelijkheid en twijfelachtigheid 
(Van Hoorik, 2011). Naast kennis en ervaring zijn 
sociaal kapitaal (Ehlen, 2010) en een sterke ei-
gen identiteit (Sennet, 2006) van groot belang. 
Met sociaal kapitaal wordt het vermogen be-
doeld om verbindingen met anderen aan te gaan, 
gebaseerd op respect, waardering, gedeelde op-
vattingen en wederkerigheid. Of die verbinding 
mogelijk is, staat of valt met een sterke identiteit 
als innerlijke zekerheid. 

We moeten onze focus op het 
creëren van een positief begin 
van volwassenheid terugwinnen.

Kortom: om mee te komen in de netwerksamen-
leving is levenslang en levensbreed leren belan-
grijk. Kennis veroudert snel, en daarnaast gaat 
het erom opgenomen te zijn in sociale netwerk-
en. Levenslang leren omvat alle activiteiten die 
iemand in zijn leven onderneemt om kennis, 
vaardigheden en competenties te verwerven. 
Levensbreed wordt toegevoegd om te benad-
rukken dat leren niet alleen nodig is in functie 
van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, maar 
ook van belang is voor persoonlijke ontwikkeling, 
actief burgerschap en sociale integratie. 

Leven is niet louter in leven zijn, 
maar ook goed eraan toe zijn.
Marcus Valerius Martialis

Het mag duidelijk zijn dat het opvangen en sta-
biliseren van jongeren niet de voorbereiding is 
die ze nodig hebben om te functioneren in onze 
samenleving. Deze jongeren hebben geen vang-
net nodig, maar een trampoline! 

MEER WETEN

INSPIRATIEBOEK
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Promoten van talenten 
door positieve verhalen 
te vertellen

      GA OP ONDERZOEK UIT

Koffiereclames promoten de positieve opbreng-
sten van de koffie, omdat ze weten dat men-
sen dingen kopen die passen bij hun passies en 
overtuigingen. De jongeren met wie wij werken 
worden in beeld gebracht als zielige afhankelijke 
mensen. In onze promotie gebruiken we vooral 
de problemen van jongeren, omdat we weten 
dat deze problemen zorgen voor emotionele 
binding. Die binding ontstaat nu en dan zeker. 
Maar het zorgt niet voor echte oplossingen voor 
de jongeren om wie het gaat. 

Geestelijke gezondheid is 
iets waarover we allemaal 
beschikken; het probleem is 
hoe we ertegen aankijken.
Foyer Federation

In onze samenleving ‘verkopen’ we onze jon-
geren met een verhaal waarin geen echte op-
lossing voorkomt behalve nog meer zorg en 
ondersteuning. Advantaged Thinking nodigt uit 
om op een andere manier naar deze jongeren te 
kijken, en over andersoortige oplossingen na te 
denken. Wat als je hun de middelen geeft die ze 
nodig hebben – een laptop, een telefoon – en de 
kans om vaardigheden te ontwikkelen die bij hen 
passen? Advantaged Thinking wijst op de meer-
waarde van deze jongeren voor onze samenle-
ving, voor de mensen om de jongeren heen. 

      AAN DE SLAG 

De tekening rechts is gemaakt door een jongere 
in Groot-Brittannië die samen met professionals 
en andere jongeren de 100% Talent-aanpak aan 
het verkennen is. Voor haar representeert dit 
plaatje de Advantaged Thinking straat, en wat je 
op die straat zoal tegenkomt.

Wat voor Advantaged Thinking verhaal zou jij 
willen vertellen over de jonge mensen met wie 
je werkt? 

Maak een advertentie die eenzelfde positiviteit 
uitstraalt als de koffie-reclames. Denk na over 
de kenmerken van de jongeren met wie je werkt, 
en van jouw eigen organisatie die je wilt promo-
ten. Ga op zoek naar een beeld waarin je dat idee 
vangt en bedenk bijvoorbeeld een motto. 

P.10INSPIRATIEBOEK
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Just 40p a day
could give Mark a
warm, safe room

Sponsor a room now



In de eerste bestemming van onze 
100% Talent-reis heb je gelezen hoe 
Advantaged Thinking van kansen tot 
verandering echte innovatie maakt. 
De basis wordt gevormd door het 
ontdekken, coachen en promoten 
van talent, omdat de jongeren met 
wie we werken daardoor kunnen 
opbloeien. 

Om talent te ontdekken, te coachen en te promoten 
zijn vijf randvoorwaarden van belang. Deze randvoor-
waarden worden de vijf gebieden van 100% Talent 
genoemd. Je kijkt naar de plaatsen waar jongeren 
verblijven of actief worden, en bekijkt hoe jij en je col-
lega’s met de jongeren omgaan (mensen). Ook bekijk 
je hoe jullie de talenten en de ervaringskennis van de 
jongeren kunnen inzetten (kansen), hoe de afspraken 
met de jongere echte overeenkomsten kunnen wor-
den. Tot slot bekijk je het gezamenlijk kwartiermaken 
in de buitenwereld (campagne).

Bestemming 2
DE VIJF GEBIEDEN VAN 
100% TALENT VERKENNEN
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1. Plaatsen
waar de

jongeren zijn 

2. Mensen 
die jongeren 

betrekken

4. Overeenkomst 
die van een overeen-
stemming een echte
verbintenis maakt 

3. Kansen
die inzet van talenten 

mogelijk maken

5. Campagne 
die de talenten van 
jongeren promoot

Om te schetsen hoe het inzetten op de vijf 
gebieden van 100% Talent eruit kán zien, 
gebruiken we de Step-by-Step Foyer uit Groot-
Brittannië ter illustratie. Ter opwarming alvast 
enkele van hun veelgebruikte en inspirerende 
zinnen.
 
• Bij ons draait alles om het opnieuw 
 uitvinden van jezelf. 

• Het gaat om het nemen van risico’s en 
 gewoon die stap zetten. 

• Wij OMARMEN verandering. 

• Werken als een Advantaged Thinker      
 is het meest logische om te doen, het is 
 precies jouw drijfveer als professional 
 om dit werk te doen. 

• Ik veranderde van een werknemer die 
 anderen opving, in een coach.

Medewerkers Foyer
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Jongeren hebben plaatsen nodig waar zij 
hun talenten kunnen ontwikkelen. Die 
plaatsen voldoen aan de volgende drie 
voorwaarden:

• Ze inspireren en stimuleren door hun ontwerp  
 en faciliteiten;
• Ze beschermen en bevorderen veiligheid en 
 welzijn;
• Ze kweken een gemeenschaps- en verbonden-
 heidsgevoel.

Hoe heeft Step by Step Foyer dat 
aangepakt?
De missie van Step by Step Foyer is de jongeren die 
bij hen binnenkomen onafhankelijk te laten wor-
den. In hun ogen kan dat alleen in stappen. Daarom 
hebben zij hun voorziening fysiek verdeeld in twee 
verdiepingen: step 1 en step 2. In step 1 hebben alle 
jongeren een eigen kamer en badkamer, ze verblij-
ven daar maximaal een half jaar. In dat halve jaar 
staat integreren en socialisatie centraal: huishou-
delijke dingen leren zoals koken en schoonmaken. Al 
deze dingen doen ze in een groep zodat socialisatie 
plaatsvindt: er is veel aandacht voor samenleven. 

Onze organisatie heeft 
zich ontwikkeld door 
het implementeren van 
Advantaged Thinking. Heel 
concreet hebben we de 
bewegwijzering in het gebouw 
aangepast zodat die positiever 
is, we documenteren 
talentgericht in plaats van 
probleemgericht en we 
gebruiken andere taal. Door 
anders te communiceren met 
onze jongeren hebben we 
toegewerkt naar een meer 
talentgerichte omgeving voor 
ons allemaal.  
Medewerker Foyer

Deze eerste stap hebben veel jongeren nodig, zo 
zegt Step by Step Foyer, maar is niet altijd aanwezig. 
Step 2 kent meer vrijheden en is daardoor voor de 
jongeren interessant om naar door te groeien.

In beide steps zijn er duidelijke regels, de jongeren 
geven aan dat ze die prettig vinden. Zo hebben ze er 
zelf voor gezorgd dat er een afvinklijst bij de leiding 
kwam om na te gaan of iedereen zijn taak doet in het 
koken en het huishouden. In de fysieke ruimtes heeft 
Step by Step Foyer veel wandborden hangen zoals 
op de foto links. Deze borden zijn gevuld met helde-
re en positief geformuleerde informatie over wat de 
Foyer biedt aan en vraagt van de jongeren.

           TEST JEZELF

De beste manier om de vijf gebieden van 100% Ta-
lent te onderzoeken, is door ze allereerst te betrek-
ken op jezelf: welke plaatsen inspireren jou en waar 
komt dat door?

      AAN DE SLAG 

Vraag de jongeren met wie je werkt foto’s te maken 
van de plekken die zij fijn en inspirerend vinden. Denk 
dan aan plekken binnen, maar ook buiten het pand. 
De foto’s kunnen gebruikt worden als opstapje om te 
praten over wat er volgens hen beter kan. 

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

1. Plaatsen
waar de

jongeren zijn 
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2. Mensen 
die jongeren 

betrekken

Jongeren hebben andere mensen 
nodig die hen aanmoedigen om hun 
talenten te ontwikkelen. Deze mensen 
beschikken over de volgende drie 
competenties:  

•  Empoweren, coachen en raadgeven
• communiceren over en navigeren van de reis 
 die voor de boeg ligt
• bouwen een positief netwerk op en jongeren
 daarmee verbinden 

Hoe heeft Step by Step 
Foyer dat aangepakt?  

De foto aan de rechterkant laat zien hoe de 
begeleiders van Step by Step Foyer zich aan de 
jongeren presenteren; op een wandbord met een 
korte alinea over wie ze zijn, waar ze vandaan 
komen en waarom ze bij Step by Step Foyer 
werken. Daaronder volgt een alinea met hun 
talenten. Kelly Giles schrijft bijvoorbeeld “Ik zou 
mezelf beschrijven als een creatief persoon. Ik 
geniet van schilderen, tekenen, zingen, dansen 
en het schrijven van poëzie.” Ruth Smeet zegt: 
“Ik geniet van kunst en ambacht en ik houd van 
tuinieren. Ik verbouw zelfs mijn eigen groenten.” 

Dit bord is voortgekomen uit het verandertraject 
dat de CEO van Step by Step heeft geïnitieerd. 
Wat ze hebben gedaan? Ze hebben Advantaged 
Thinking als zienswijze geïmplementeerd, 

waardoor ze een cultuurverandering doormaken 
die bij de jongeren zorgt voor een verschuiving van 
participatie naar self generation. 

Hoe hebben ze dat aangepakt? In het kort zijn 
ze gestart met een inspiratiedag met de staff 
onder begeleiding van de Foyer Federation. Op de 
inspiratiedag heeft het team kennisgemaakt met 
Advantaged Thinking en zo ontstond een groep die 
klaar was om vol energie en enthousiasme verder 

te gaan. De volgende stap was een tweedaagse 
training gericht op coaching. Belangrijk is dat de 
hele organisatie hieraan meedeed: begeleiders, 
receptionisten maar ook de mensen die zich 
bezighouden met funding. Dat moet ook echt 
als je een cultuurverandering wilt: juist ook de 
receptionisten en het funding-team betrekken, 
want zij gaan naar buiten. De acties uit de 
inspiratiedag en de tweedaagse training hebben 
bijvoorbeeld geresulteerd in de wandborden. 

         TEST JEZELF 

De beste manier om de vijf gebieden van 100% 
Talent te onderzoeken, is door ze allereerst te 
betrekken op jezelf: welke mensen maken jouw 
successen mogelijk en op welke manier?

      AAN DE SLAG

Vraag de jongeren met wie je werkt wie hen de afge-
lopen jaren verder heeft geholpen, en hoe dan. 

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken
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Jongeren hebben een netwerk nodig van 
kansen en mogelijkheden om hun talent 
te ontdekken, te coachen en te promoten. 
Deze kansen voldoen aan de volgende 
drie kenmerken:

• Ze signaleren en stimuleren kwaliteiten
• Ze ontwikkelen potentieel
• Ze bieden echte ervaring

Hoe heeft Step by Step 
Foyer dat aangepakt? 

Voor alle jongeren bij Step by Step is er een 
uitgebreid weekprogramma, waar zij samen 
met jongeren en bedrijven uit de omgeving, 
non-profitorganisaties, sociaal ondernemers en 
financiers aan deelnemen. 

Het gaat onder meer om life skills sessions waarin 
het groeien van zelfvertrouwen centraal staat. Als 
dat zelfvertrouwen groeit, worden de jongeren 
onafhankelijker. De LGBT-groepssessie is een 
initiatief van de jongeren zelf, net als de Mochtails 
en de Breakfast 50p waarin leiding en jongeren 
eens per week de kans hebben om informeel bij 
te praten. 

Bij het organiseren van kansen en mogelijkheden 
is maatwerk heel belangrijk, samen met 
samenwerkingsverbanden tussen de jongeren en 
‘echte’ bedrijven, non-profitorganisaties, sociaal 
ondernemers en financiers.

 
Door deze samenwerkings-
verbanden ontwikkelen 
wij zinvolle activiteiten die 
bij de levens en interesses 
van jongeren passen, wat 
leidt tot een duidelijkere 
carrièrerichting en een hogere 
arbeidsparticipatiegraad.
Medewerker Foyer

           TEST JEZELF

De beste manier om de vijf gebieden van 100% 
Talent te onderzoeken, is door ze allereerst te 
betrekken op jezelf: Welke kansen gebruik jij om 
aan je talent te bouwen en hoe doe je dat?

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

3. Kansen
die inzet van 

talenten mogelijk 
maken
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‘Overeenkomst’ staat voor afspraken 
over talentontwikkeling tussen een 
jongere en de mensen die met hen (gaan) 
werken en in hun talent investeren. De 
overeenkomst wordt ook wel het hart van 
de 100% Talent-aanpak genoemd.

De kern van de Foyer 
benadering is de 
overeenkomst, het contract 
tussen de jongeren en 
de voorziening waar de 
jongeren ontwikkelingen 
in zijn of haar persoonlijke 
en sociale kapitaal, 
veerkracht en inzetbaarheid 
‘ruilt’ voor een op maat 
gemaakt, gepersonaliseerd 
voorzieningen- en 
ondersteuningspakket.
Medewerker Foyer

In de overeenkomst is het belangrijk dat jongeren 
worden uitgedaagd om een band met de Foyer 
aan te gaan; om meer te worden dan de passieve 
ontvanger van ondersteuning. Het gaat om een 
voor-wat-hoort-wat-deal. De overeenkomst vol-
doet aan drie voorwaarden:

• Het brengt persoonlijke doelstellingen en 
 eigen keuzes verder
• Het zet aan tot het ontwikkelen van leren 
 reflecteren als een gewoonte
• Het geeft toegang  tot waardering en tot rechten, 
 maar brengt ook verantwoordelijkheden

   BEKIJK DE FILM >

Hoe heeft Step by Step 
Foyer dat aangepakt? 

De professionals van de Step by Step Foyer heb-
ben wekelijks een Foyer-meeting waarin alle jon-
geren besproken worden. 100% Talent is een vast 
agendapunt, en in het bespreken van de jongeren 
speelt de overeenkomst een centrale rol. Bij Step 
by Step worden jongeren niet zomaar wegge-
stuurd. Agressief gedrag bijvoorbeeld zal geen re-
den zijn om iemand weg te sturen. Maar een ge-
brek aan commitment is dat wel. Wie zich niet aan 
de overeenkomst houdt, kan vertrekken.

In de coaching van de jongeren speelt die over-
eenkomst dan ook een centrale rol: de leiding 
checkt continu of de jongeren nog ‘zin’ hebben in 
de coaching. Door die continue afstemming hou-
den ze de jongeren scherp op het voor-wat-hoort-
wat-principe. 

       TEST JEZELF 

De beste manier om de vijf gebieden van 100% 
Talent te onderzoeken, is door ze allereerst te be-
trekken op jezelf: Hoe zou je jouw bijdrage aan de 
samenleving omschrijven – wat zijn voor jou de 
belangrijkste bestanddelen van de overeenkomst?

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

4. Overeenkomst 
die van een overeen-
stemming een echte
verbintenis maakt 
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De jongeren met wie we werken 
hebben kwartiermakers nodig die korte 
metten maken met het Disadvantaged 
Thinking door te focussen op talent 
als middel waarmee jonge mensen 
hun mogelijkheden kunnen benutten. 
Kwartiermaken betekent dat je naar 
buiten gaat, en campagne voert. Zo’n 
campagne voldoet aan drie voorwaarden: 

• laat zien dat alle jongeren talenten hebben die de 
 moeite waard zijn om in te investeren
• betwist Disadvantaged Thinking
• richt zijn pijlen  op sociale vraagstukken en 
 beleidskwesties die beperken wat jongeren 
 kunnen bereiken

Hoe heeft Step by Step 
Foyer dat aangepakt? 

De grootste moeilijkheid waar Step by Step Foyer 
tegenaan loopt, is dat het systeem nog klassiek 
is. Zo zouden ze hun intakes graag aanpassen 
met andere indicatoren dan de huidige. Ze 
denken aan tien indicatoren waarbij de jongere 
aan zelfbeoordeling doet, gecombineerd met 
beoordeling door de leiding. Een andere manier die 
recht doet aan Advantaged Thinking. 

De foto aan de linkerkant is een heel concrete 
manier om bouwsteen 7 (‘Uitdagen’) van het 100% 
Talent-DNA dichtbij te houden, ook in de waan 
van de dag: het is een projector die inspirerende 
quotes op de muur projecteert. Alle medewerkers 
en jongeren hebben quotes aangedragen die zij 
inspirerend vinden. 

       TEST JEZELF

De beste manier om de vijf gebieden van 100% 
Talent te onderzoeken, is door ze allereerst te 
betrekken op jezelf: Waarover en hoe zou jij 
campagne voeren als bijdrage aan het positiever 
investeren in jonge mensen?

You were born to win, 
but to be a winner, you 

must plan to win, 
prepare to win, and 

expect to win

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

5. Campagne 
die de talenten van 
jongeren promoot

THERE ARE ONLY TWO  
OPTIONS: MAKE PROGRESS 

OR MAKE EXCUSES

IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT



Bestemming 3
BOUWEN AAN HET 
100% TALENT-DNA
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Als je je het Advantaged Thinking – de positieve manier van 
denken en doen – eigen wilt maken, zul je moeten bouwen 
aan je eigen100% Talent-DNA. 100% Talent is te zien als het 
DNA van het positief investeren in alle jonge mensen. DNA 
is wat ons als menselijke wezens definieert, met onze eigen 
unieke individuele kenmerken. 100% Talent werkt op dezelf-
de wijze als DNA: het zit binnenin ons en maakt dat we doen 
wat we doen. De manier waarop we denken, bepaalt de ma-
nier waarop we handelen. Reis verder langs de zeven bouw-
stenen van het 100% Talent-DNA. 

Zeven bouwstenen maken van jou  
een Advantaged Thinker 

Het 100% Talent-DNA bestaat uit zeven bouwstenen. Deze zeven bouwstenen laten 
zien wat denken en doen volgens het 100% Talent-gedachtegoed inhoudt, en bieden jou 
als professional de mogelijkheid om te experimenteren, te leren en je te ontwikkelen tot 
Advantaged Thinker. 

BOUWSTEEN

BOUWSTEEN

BOUWSTEEN

BOUWSTEEN

BOUWSTEEN

BOUWSTEEN

BOUWSTEEN #1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

PRATEN 

BEGRIJPEN

WERKEN

INVESTEREN

GELOVEN

BETREKKEN 

UITDAGEN
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De eerste bouwsteen van het 
100% Talent-DNA gaat over de 
taal die we gebruiken. We praten 
over voorzieningen die er zijn voor 
‘zwerfjongeren’– maar we vergeten 
daarbij dat zwerfjongeren niet 
bestaan. Wie er wel zijn? Jongeren die 
dak- en thuisloosheid doormaken. 

Dakloosheid is een 
ervaring in plaats van 
een manier van zijn. We 
plakken op voorhand 
etiketten van negativiteit 
op, zoals ‘dakloze 
jongeman’ in plaats van 
‘een jonge man die geen 
huis heeft’. Begin het 
gesprek niet met risico’s, 
maar met waardevolle 
eigenschappen.
Medewerker Foyer

Soms is het nodig om de jongeren met wie 
we werken te beschrijven aan de hand van 
hun ervaringen en op basis van stereotypen. 
Waar we op kunnen letten, is meer positieve  
typeringen te gebruiken dan negatieve: laten we 
méér praten over de mogelijkheden en kwaliteiten 
van jongeren dan over hun problemen en uit-
dagingen. Het gaat erom een balans te vinden 
waarbij positieve taal en positieve beelden een 
hogere ratio hebben dan de negatieve.

Bedrijven met een ratio 
voor uitdrukkingen van 
positief naar negatief die 
hoger is dan 2.9:1, floreren.
Martin Seligman in zijn boek Flourish (2011)

Kun je herkennen wanneer jij de jonge mensen 
met wie je werkt negatief labelt en stereoty-
peert? Welke positief-negatief-ratio zie je terug 
als je de website van jouw voorziening bekijkt? 
Tel de positieve en de negatieve woorden en 
beelden. Op welke ratio kom je uit? 2-1, 3-1 of 
iets anders? Met een tool als www.wordle.net 
kun je zichtbaar maken hoe de sleutelwoorden 
van jouw website er bij elkaar uitzien.

         TEST JEZELF  

Probeer je altijd positieve in plaats van negatie-
ve taal en stereotypen te gebruiken als je praat 
over de jonge mensen met wie je werkt?

Talent is de smaakmaker 
van al onze gesprekken 
– niet alleen tijdens 
ondersteuningsbijeen-
komsten, maar ook in de 
gangen, bij de receptie, 
tijdens audities voor 
plekken bij de ‘Foyer’, in 
groepssessies en tijdens 
bewonersbijeenkomsten. 
Het personeel hanteert 
een andere aanpak en 
dientengevolge zijn 
bewoners zich bewuster 
van zichzelf en hun 
talenten en hebben ze 
hier een positiever gevoel 
over... Er is een veel blijere 
en positievere sfeer die 
het overwinnen van 
uitdagingen gemakkelijker 
maakt.
Medewerker Foyer

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

PRATEN • POSITIEVE TAAL GEBRUIKEN

BOUWSTEEN #1

NO 
TAGGING
PLEASE



P.19INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

PRATEN • POSITIEVE TAAL GEBRUIKEN

BOUWSTEEN #1

Waarom positieve 
taal gebruiken?
‘Omdat mensen met psychische pro-
blemen een eigen verhaal hebben, dat 
iedereen moet horen. Negatieve taal 
en vooroordelen verhogen de drempels 
om hulp te zoeken. En bizar, maar waar: 
mensen geven aan vaak meer last te 
hebben van vooroordelen dan van hun 
psychische problematiek.’

Durf te dromen, durf te 
doen, durf te falen

Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk. 
Dat zijn de meest voorkomende en hardnekkige 
vooroordelen over mensen met een psychische 
aandoening. Wat helpt is stigma’s voorkomen en 
mensen goed informeren. Mijn motto daarin: durf 
te dromen, durf te doen, durf te falen. Maak din-
gen bespreekbaar, loop er niet voor weg en wees 
niet bang om iets verkeerds te zeggen. Zeg liever 
iets dan niets! 

Destigmatiseringscampagne 
GGZ Friesland

Mensen prikkelen en aan het denken zetten, dat 
doen we met de destigmatiseringscampagne 
waarin mensen met psychische problemen een 
grote rol spelen. Zij vertellen hun verhaal. De cam-
pagne bestaat uit drie grote maatschappelijke ac-
ties: 

1. Een ludieke film van één minuut over mensen 
die hun label - denk aan ADHD, eetstoornis, 
autisme en depressie - lostrekken en laten 
zien wij zij wél zijn: ondernemer, student, opa, 
jongere met ambitie. 

2. De publieksacademie: een maandelijks te-
rugkerende avond in samenwerking met de 
Leeuwarder Courant en uitgever NDS. Sa-
men met een panel van twee hulpverleners, 
een cliënt, en het publiek dat bestaat uit 350 
personen, bespreken we thema’s als angst-
stoornissen, rouw, ADHD en psychoses. 
Compleet met alle symptomen, oorzaken 
en gevolgen. Kijkers kunnen vragen aan het 
panel via twitter stellen (#publieksacademie). 

3. De huis-aan-huiskrant van GGZ Friesland – 
Breinpower – is voor het eerst in de week 
van Blue Monday verspreid, en besteedt 
viermaal per jaar op een laagdrempelige ma-
nier aandacht aan psychische problemen. In 
korte portretten delen cliënten hun verhaal, 
en ook is schaatser Jan Ykema geïnterviewd 
over zijn psychische problemen. 

Weinig campagnebudget in 
sociale sector is geen reden 
om het niet te doen

In de zorg is er weinig geld voor campagnes als 
deze. Logisch, want dat moet naar de cliëntzorg 
gaan. Met deze campagne weten we met  een 
klein budget toch veel voor elkaar te krijgen en 
aandacht te vragen voor dit belangrijke thema. 

Dit dankzij samenwerking met mediapartners en 
adverteerders. 

Mijn ouders snapten nooit 
wat een psychose is

Wat de campagne oplevert? Eén van onze 
cliënten zei daarover tegen de presentatrice van 
de Publieksacademie: “Mevrouw, wat mooi dat 
ik u tref. Bedankt voor  deze avond. Mijn ouders 
snapten nooit wat een psychose is , maar door 
de Publiekscademie  begrijpen ze me veel beter. 
Ik heb zelfs gisteren sinds lange tijd weer bij mijn 
vader gegeten. Het kan weer.” Precies de reden 
waarom we deze campagne voeren!

Naam:  Louwra Weisfelt
Werkt als:  manager Marketing  Communicatie en Innovatie bij GGZ Friesland

Louwra vertelt
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      TEST JEZELF 

Ga jij altijd op zoek naar de krachten en potenties 
van mensen, in plaats van te focussen op hun 
zwakheden en beperkingen?

De tweede bouwsteen vraagt van ons 
dat we weten waar we over praten. 
Dat je weet met wie je werkt; hoeveel 
talent daarin zit. Moeilijkheden en be-
hoeften mogen worden meegenomen, 
maar het moet in balans zijn. 

Als we jonge mensen willen laten bloeien, moe-
ten we beginnen met actief informatie te verza-
melen over hun talenten. We weten in onze sec-
tor heel goed wat jongeren niet kunnen, maar 
het is hoog tijd om ieder jong mens te bekijken 
door een Advantaged Thinking-lens . Hoe kun 
je talent het beste herkennen of scouten? De 
eenvoudigste manier is om daar bij jongeren zelf 
naar te informeren. 

Om te begrijpen waar iemand voor in beweging 
komt, zoekt een Advantaged Thinker continu 
naar een balans tussen kennis over het nega-
tieve en het positieve. Een Advantaged Thinker 
die iemand leert kennen zoekt feitelijk eerst 
naar positieve informatie over hem of haar. 
Hij zal niet beginnen met het negatieve. Door  
allereerst vragen te stellen over positieve din-
gen, wordt de aard van het gesprek direct an-
ders. Positief en verwachtingsvol zijn zou geen 
‘extra’ moeten zijn, maar de basis van ieder ge-
sprek. Een Advantaged Thinker wil dat iemand 
focust op wie hij of zij echt is, en niet op hoe hij 
of zij beschreven wordt. 

         TEST JEZELF

Beschik je over een beoordelings- en dataset 
om aan te tonen dat je begrijpt wie je mensen 
zijn op basis van wat ze kunnen – zowel voordat 
je met ze werkt als daarna? Wat zou de perfecte 
dataset bevatten en hoe kun je deze verzamelen 
en verspreiden?

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

BEGRIJPEN • WETEN MET WIE JE WERKT

BOUWSTEEN #2
     AAN DE SLAG 

Pak de intakes of eerste gesprekken die je met jongeren voert 
vanaf nu anders aan:

1. Start met het positieve en zorg dat je het verhaal van deze jongeren op pa-
pier krijgt waarin talenten en kwaliteiten in balans zijn met de moeilijkheden die 
deze jongeren ervaren. Laat jongeren zichzelf voorstellen zoals zij dat zelf willen. 
It’s a powerful way of saying, ‘we want to value and understand you based on 
what you can do and want to do. Let’s begin with that, and then look at some of 
the barriers and challenges’.

2. In jullie teamoverleg worden vast en zeker de casussen besproken van 
jongeren die nieuw zijn, en veelal gebeurt dat volgens het rijtje: naam, geslacht, 
leeftijd, achtergrond en problematiek. Draai dat eens om en zorg dat je over 
‘jouw’ cliënt het verhaal dat je hebt opgeschreven deelt met je team. Over wie 
het gaat, en waar deze persoon warm voor loopt. Bespreek ten slotte de moei-
lijkheden die deze jongere tegenkomt. 



BEGRIJPEN • WETEN MET WIE JE WERKT
Naam:  Fokje Brouwer
Werkt als:  sociaal pedagogisch medewerker bij Campus Diep

Fokje vertelt BOUWSTEEN #2
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Waarom jongeren 
begrijpen? 
‘Door heel goed naar jongeren te luiste-
ren en ze niet te veroordelen ontdek je 
samen met jongeren talenten waarvan 
ik en ook zij zelf het bestaan nog niet 
wisten. Daar loop ik warm voor!’

Ga naast jongeren staan om 
ze écht te begrijpen

Mijn tip voor professionals die jongeren beter wil-
len begrijpen op basis van hun talenten? Ga van-
uit je betrokkenheid eens naast jongeren staan, 
en zie van daaruit hoe jongeren zich ontplooien. 
Als je naast jongeren gaat staan, kun je je steentje 
bijdragen aan groei!

Talentenbank bij  
Campusdiep

Jongeren die zich aanmelden bij Campus Diep 
vragen we als begeleiders naar hun talenten. Die 
noteren we en we maken er gebruik van in de 
periode dat een jongere in een woonvoorziening 
van Campus Diep woont. Zo zijn er jongeren die 
goed koken en die het andere jongeren kunnen 
leren. Ze knippen de haren van andere jongeren 
of ze repareren huishoudelijke apparaten, zoals 
wasmachines. De Talentenbank valt onder het 
reguliere aanbod van de woonbegeleiding binnen 
Campus Diep, dat gefinancierd wordt door de ge-
meente. 

Keten van woon-leer-
werkvoorzieningen 

Campus Diep vraagt om wat toelichting: het is 
een keten van woon-leer-werkvoorzieningen 
in de stad Groningen die op elkaar afgestemde 
begeleiding en ondersteuning biedt aan 18 tot 
27-jarigen die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen 
te worden. Campus Diep geeft jongeren kansen 
om met een flinke steun in de rug constructief aan 
hun toekomst te werken. 

Vrijblijvendheid als  
struikelblok

Wat soms lastig is, is dat de Talentenbank vrij-
blijvend is voor jongeren. We bevragen hen, maar 
niks is verplicht. Jongeren zijn door die vrijblijvend-
heid niet altijd gemotiveerd om hun talenten te 
onderzoeken en activiteiten te ondernemen die 
passen bij het inzetten van die talenten. Voor be-
geleiders geldt dat als het te druk is, de werkwijze 
van de Talentenbank naar de achtergrond ver-
dwijnt omdat we er niet aan toe komen. 
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    TEST JEZELF 

Wanneer je met jongeren werkt, probeer je je 
dan te richten op het ontwikkelen van oplos-
singen en waardevolle eigenschappen in plaats 
van het ondersteunen bij problemen en tekort-
komingen?

De derde bouwsteen van het 100% 
Talent-DNA vraagt van ons dat 
we nadenken over hoe we met 
jongeren werken. Gebruiken we 
de meest geschikte vormen van 
ontwikkelingsstimulering, leren en 
coaching van dit moment? Kijken we 
ook buiten onze sector om te zien 
welke expertise daar beschikbaar is? 
Kennen we onze eigen vaardigheden? 

De ‘life coaching’ sessies 
hielpen me de kleine 
blokkades te herkennen 
bij het verwezenlijken van 
mijn uiteindelijke doel 
en hielpen mij begrijpen 
waarop ik me eerst moest 
concentreren.
Jongere Samantha Jeffs, Weston Foyer bewoonster

In de basis heb je als professional drie taken, 
namelijk: het ontdekken van talent, het coachen 
van talent en het promoten van talent. In plaats 
van te zorgen voor, gaat het dus ook over losla-
ten. En over positieve risico’s nemen, zoals jon-
geren een potje geld geven dat ze zelf mogen in-
vesteren in hun talent. Eigenlijk gaat het om een 
verschuiving van ondersteunen naar coachen. 
Het is een kwestie van focussen: doe jij je werk 
om jongeren te helpen om iets te bereiken, of wil 
je hen alleen helpen om minder erg te falen?

Ik vind dat ‘life coaching’ 
echt helpt. Het helpt je te 
weten wat je nastreeft. Het 
heeft me geholpen mijn 
vertrouwen te vergroten 
om mee te doen.
Jongere Gemma Rawlins, Weston Foyer bewoonster

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

WERKEN • COACHEN IN PLAATS VAN ONDERSTEUNEN

BOUWSTEEN #3



1. Verantwoordelijkheid
Coachen betekent een verschuiving, weg van het idee dat de professional moet 
zorgen voor het oplossen van de problemen van de jongere. Onze jongeren hebben 
dat nodig, omdat een belangrijk onderdeel van de transitie naar volwassenheid juist 
het besef is dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden. Door life coaching leg je 
die verantwoordelijkheid letterlijk in de handen van de jongere, zodat die de eigenaar 
wordt van eigen successen en mislukkingen. Mislukking is in deze zin niet negatief 
bedoeld: het betekent dat een jongere kan leren van de consequenties van het eigen 
handelen.

3. Empowerment
De tools die je voor life coaching nodig hebt zijn overzichtelijk: vragen stellen, luisteren, 
observeren en reflecteren. Met een mix van deze tools stel je jongeren in staat om 
met hun eigen oplossingen te komen. De oplossing die voor hen op dat moment het 
beste is, niet de oplossing die jou het beste lijkt. Als jij met een oplossing komt, en 
het gaat fout, ligt de verantwoordelijkheid bij jou. De jongere leert er weinig van, en 
zal bovendien niet nog eens naar je luisteren. Coaching gaat over het realiseren van 
doelen maar ook over het onderzoeken van de mogelijke routes naar dat doel.

2. Overtuiging & inzet
Als coach moet je oprecht geloven dat jongeren in staat zijn om vooruit te komen in 
hun leven. Het is jouw taak om ook henzelf daarin te doen geloven. Grote kans dat 
je te maken hebt met jongeren die niet per se laten zien dat ze zin hebben om zich 
in te zetten, maar onthoud dan: everyone has potential, it just needs to be unlocked. 
Belangrijk om in je coaching mee te nemen is dat vooruitgang en succes voor ieder 
individu anders is. Een jongen die de eerste drie keer van een training niet komt 
opdagen, maar de vierde keer wel komt, laat zien dat zijn inzet groter is geworden.

4. Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid is een kernprincipe van coaching. Gelijkwaardigheid in ons werk kan 
lastig zijn, gezien de klassieke ongelijkwaardigheid tussen professionals en jongeren. 
Het belangrijkst om in je achterhoofd te houden, is dat je geen expert, adviseur of 
ouder bent. Jouw rol is om de jongeren op zo’n manier te coachen dat ze hun eigen 
doelen en ambities realiseren, en de weg bewandelen van overleven en omgaan met 
moeilijkheden naar opbloeien. Gelijkwaardig samenwerken laat de jongere zien dat je 
écht vertrouwen hebt in diens vermogen om vooruit te komen.
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100% Talent werkt met life coaching, wat bestaat uit vier elementen: 
verantwoordelijkheid, overtuiging & inzet, empowerment en gelijkwaardigheid. 
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BOUWSTEEN #3



100% Talent draait om het 
ontdekken, coachen en promoten 
van talent met als doel dat 
jongeren kunnen bloeien 
en kunnen bijdragen aan de 
samenleving. Dit paradigma 
van talentontwikkeling wordt 
empowerment genoemd 
(Van Hoorik, 2011) en komt 
uit de hoek van de sociaal 
constructivistische leertheorie.

Empowerment als kader
Empowerment is geen methodiek, maar een 
denk- en handelingskader dat onze manier 
van kijken, denken en handelen op een spec-
ifieke manier inkleurt. Empowerment is uitd-
agend omdat het geen tovermiddel is dat pask-
lare antwoorden en procedures aanreikt. Het 
geeft, net als 100% Talent, een kader waarbij 
de toepassing in concrete situaties steeds op 
 
 

 maat moet worden ingevuld (Van Regenmortel, 
2009). Empowerment benadrukt het versterk-
en en verbinden van mensen, organisaties en 
groepen. De aandacht ligt op de krachten van de 
betrokkenen en op hun ervaringsdeskundigheid 
(Van Regenmortel, 2009). Op individueel niveau 
heeft empowerment betrekking op het verst-
erken en vergroten van sociale vaardigheden en 
handelingsrepertoire. Om dat te bereiken is het 
belangrijk dat de jongere zich bewust wordt van 
zijn eigen identiteit, die zich tijdens de adoles-
centie sterk ontwikkelt. 

Opbouw van identiteit
In de opbouw van identiteit spelen emoties een 
cruciale rol. Identiteitsontwikkeling vindt mees-
tal plaats als gevolg van een crisis. Het is een 
leerproces, dat start met een ervaring die ge-
koppeld is aan een emotie. Zo’n crisis zal alleen 
resulteren in identiteitsleren als de jongere de 
kans krijgt om met mensen die hij vertrouwt op 
zoek te gaan naar de betekenis van zijn of haar 
ervaring. Een positieve identiteit kan worden 
opgebouwd door het ontwikkelen van talenten 
(Pennings et al., 2009). Naast identiteitsleren 
hebben onze jongeren drie dingen nodig (Van 
Hoorik, 2011):

1. Versterking van hun eigen kracht.
2. Intensieve coaching die, naast inhoudelijke 
en pedagogische kwaliteit, getypeerd wordt 

door het vermogen om een zorgzame relatie tot 
stand te brengen met vertrouwen, aandacht, 
empathie, beschikbaarheid, bevestiging, respect, 
rechtschapenheid en deugdzaamheid.
3. Een steunend netwerk dat helpt om sociale 
verbindingen op te bouwen. 

De paradox van 
empowerment
Het zal niet verrassen: empowerment is geen 
deficitmodel maar een proactief model. Em-
powerment gaat uit van groei en verander-
ing. Het proces verloopt niet lineair en is voor 
iedere jongere en in elke context anders (Van 
Regenmortel, 2009). Essentieel is dat empow-
erment niet aan anderen kan worden gegeven 
of opgelegd. Je kunt anderen niet ‘empoweren’. 
Dit wordt de paradox van empowerment ge-
noemd. Bij empowerment ligt de essentie veel 
meer in het mogelijk maken en toerusten (Spi-
erts, 1999). En daar is een gelijkwaardige relat-
ie voor nodig. Empowerment staat dan ook op 
gespannen voet met hiërarchie, het betekent 
met andere woorden een verschuiving in de 
relatie tussen professional en jongere. Daarbij 
wordt het accent verlegd naar partnerschap: 
betrokkenheid, gelijkwaardigheid, verbinding en 
wederkerigheid. 

Andere rol 
voor de professional
Deze verschuiving van ‘macht’ gecombineerd 
met de opvatting dat leren een actief proces is, 
vraagt om een andere rol van de professional. 
Die moet een goed evenwicht zien te vinden 
tussen zaken uit handen nemen, en zelf laten 
ervaren. Dat verschilt van het oude paradig-
ma waarin leren opgevat wordt als een passief 
proces waarin de professional de bepalende 
factor is. Leren is – net als opvoeden – ontwik-
kelingsstimulering: jongeren bijstaan in het be-
treden van de volgende ontwikkelingszone op 
allerlei gebieden (Van Oenen & Van Westering, 
2010). Ontwikkeling is een kwestie van steeds 
groeien naar volgende fasen, als tussenstadia 
met opvolgende ontwikkelingsdoelen. Telkens 
bewegen naar een fase die nog net buiten het 
bereik ligt. Daarbij verandert ook de intensite-
it van de coaching: van veel ondersteuning tot 
steeds meer op eigen kracht. Professionals 
geven de jongeren in dit proces de gelegenheid 
om voldoende tussenstapjes te maken, op ver-
schillende manieren te oefenen, uit te proberen 
en in het echt te doen, en verschillende manier-
en van leren. Als beloning voor het benaderen 
van de volgende ontwikkelingszone geldt de 
prestatie op zich. Zeker als die positief beoor-
deeld wordt. 

MEER WETEN
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100% Talent in het licht van empowerment en de sociaal constructivistische leertheorie 
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WERKEN • COACHEN IN PLAATS VAN ONDERSTEUNEN
Naam:  Kelly Boskma & Marijke Boomsma
Werken als:  oprichters en begeleiders van Beeworkz

Kelly en Marijke vertellen

Waarom jongeren 
coachen? 
‘Omdat ik in dit traject heb geleerd over 
mezelf dat ik goed ben in klanten te 
woord staan, en creatief in het werken 
met bloemen. Het werken vond ik eerst 
eng, ik had niet gedacht dat ik dat zou 
durven. Door het gewoon te doen, heb 
ik meer zelfvertrouwen en weet beter 
waar mijn kwaliteiten liggen’

Werktrajecten met EVC

Kelly & Marijke: Beeworkz is een gecertificeerd 
leerbedrijf waarin jongeren aan het eind van het 
traject een ervaringsleercertificaat (EVC) kunnen 
behalen. Wij bieden trajecten aan in de detail-
handel en horeca, gefinancierd vanuit gemeente, 
UWV en het PGB. Aan onderaannemerschap doen 
we ook: we zijn altijd op zoek naar samenwerking 
met lokale ondernemers met als doel kansen te 
scheppen. Zo gaan we de bedrijfskantine runnen 
voor een ondernemer, waarbij een ervaren hore-

camedewerker samenwerkt met jongeren. 

Waarom jongeren 
coachen? 
‘Omdat ze er daarmee zelf achter 
komen dat ze ergens talent voor 
hebben! En ook wij leren en groeien 
voortdurend, omdat zowel wij als de 
jongeren elkaars voorbeeld en spiegel 
zijn.’ 

Practice what you preach

Kelly & Marijke: Het leukst aan talentgericht 
werken met een jongere als Ivanna is als zij zelf 
iets ontdekt wat zij goed kan of wat zij leuk vindt. 
Ze komt er dan achter dat ze talent heeft! Dat 
geeft zelfvertrouwen en een beter gevoel over 
zichzelf. Lastig is dat wij zien wat ze goed kan, 
maar dat ondernemers en lokale bedrijven nog 
angstig zijn om iemand aan te nemen met een 
stempel. Daarom hebben we veel tijd genomen 
om na te denken over onze missie en visie. Op het 
moment dat je daarin gelooft en er volledig achter  

 

staat, komt het ook over bij anderen. Die missie 
en visie laten we doorwerken in de coaching van 
onze jongeren: practice what you preach. 
Ivanna: het leukst aan mijn werktraject vind ik dat 
we met zijn allen de winkel runnen en het werk 
doen. Soms is het wel zo dat we met veel mensen 
zijn en de een werkt harder dan de ander. Dat vind 
ik wel eens lastig. 

Werktrajecten en 
arbeidsmatige 
dagbesteding richting 
ervaringsleercertificaat 

Kelly & Marijke: Wij hebben Beeworkz samen op-
gericht, na jarenlang in de kinder -en jeugdpsychi-
atrie te hebben gewerkt als ambulant begeleider.
We bieden werktrajecten en arbeidsmatige dag-
besteding binnen reguliere bedrijven in de bran-
ches detailhandel en horeca. We doen een appèl  
op de gezonde kant van de jongeren waar we 
mee werken. Ze krijgen gerichte werkbegeleiding  
maar leren ondertussen ook over relaties, gezond 
leven, vrienden maken en noem maar op. Onze 
jongeren werken met een taakplan met duidelijke 
doelen die we ook regelmatig evalueren. 

Vraaggericht werken  
mét kaders

Ivanna: Kelly en Marijke werken echt samen met 
ons. Ze spreken ons gelijk aan als iets niet goed 
gaat en vertellen dan hoe het wel kan. Ook zijn 
ze altijd in de buurt als we hulp nodig hebben en 
kunnen we hen vragen stellen. Ik vind dat heel 
prettig werken. Eigenlijk zijn we gewoon collega’s 
van elkaar. 
Kelly & Marijke: De basis is dat we starten met 
het verhaal van de jongere als medewerker. Wat 
wil iemand ontwikkelen en wat wil iemand berei-
ken. Vanuit dit uitgangspunt bieden we duidelijke 
kaders waarbinnen iedereen zijn of haar eigen 
traject kan lopen, om zo een klimaat te scheppen 
waarbinnen ieder het best kan leren. Niet zorgen 
voor, maar zorgen dat!

 

Naam:  Ivanna
Volgt een werktraject bij Beeworkz

Ivanna vertelt

Beeworkz: de eigen winkel. 
Hoe werkt dat?
Beeworkz heeft ook een eigen winkel die gerund 
wordt door jongeren. Kelly of Marijke is altijd 
aanwezig op de werkvloer, maar de jongeren 
zelf doen het werk. Ze openen de winkel, 
maken schoon en spreken klanten aan. En in 
het horecadeel bakken ze de heerlijkste taarten, 
verzorgen de lunches, soep en broodjes en 
serveren die uit.
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     TEST JEZELF  
Zet je je middelen (geld, tijd et cetera) in om 
mensen te laten opbloeien, of alleen om hen te 
helpen omgaan met hun problemen?

Waar stoppen we in onze sector onze 
middelen en tijd in? In omgaan met 
moeilijkheden (coping) en overleven 
(survive)? Of ook in opbouwen 
(build) en opbloeien (thrive)? Onze 
jongeren hebben beide nodig, maar 
wel in balans. Het gaat niet om wat je 
wegsnijdt, maar om wat je investeert. 
Het gaat erom iets anders te doen 
in plaats van hetzelfde te doen met 
minder geld. 

De vierde bouwsteen van het 100% Talent-DNA 
vraagt van ons na te denken over waar we onze 
tijd en middelen op inzetten als we willen dat 
jongeren opbloeien en hun steentje aan de sa-
menleving bijdragen. Onze verantwoordelijkheid 
ligt in het maken van de juiste investeringsbe-
slissingen. De strenge controller denkt in termen 
van bezuinigingen. De investeerder die zich richt 
op bloei is meer geïnteresseerd in het percen-
tage dat na de bezuiniging overblijft en vraagt 
zich af waar dat het beste aan te besteden is. 
Slim investeren zorgt ervoor dat de financiering 
die wel aanwezig is gebruikt wordt om jongeren 
in staat te stellen hun toekomst te bouwen, in 
plaats van met de moeilijkheden in het heden 
te dealen. De programma’s die we gebruiken in 
ons werk met jongeren moeten gaan over het 
vinden van de juiste investering die zorgt voor 
persoonlijk rendement bij de jongere door actief 
burgerschap. 

Het opbouwen van een 
bloeiend leven is niet 
hetzelfde als iemand 
helpen omgaan met een 
ongezond leven.
Martin Seligman

We kunnen op twee manieren in mensen inves-
teren. We kunnen investeren in het omgaan met 
moeilijkheden (coping) en in overleven (survi-
ving), of we kunnen investeren in het uitbouwen 
van sterktes en in opbloeien. Hoezeer beide ma-
nieren van investeren ook vereist kunnen zijn, 
het is het laatste dat dient te bepalen hoeveel er 
van het eerste nodig is en voor hoe lang. 
Een Advantaged Thinker geeft zijn middelen 
– geld, tijd, kansen – uit om jongeren te laten 
groeien en bloeien op de lange termijn, in plaats 
van hen alleen te ondersteunen om op de korte 
termijn beter te copen. Een intelligente inves-
teerder zoekt altijd naar manieren om het ver-
schil te maken.

        TEST JEZELF 

Wat voor investeerder ben jij? Welke investe-
ringsrisico’s durf je te nemen om verschillende 
mogelijkheden uit te proberen? Hoeveel werktijd 
besteed je aan het ondersteunen bij problemen, 
in plaats van aan ruimte maken voor oplossin-
gen? Bereken je de investering die je in iemand 
doet, en het effect dat dat heeft? Zijn de kosten 
van de investeringen in verhouding met hun ef-
fect?

INSPIRATIEBOEK
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INVESTEREN • GELD EN TIJD IN DE JUISTE DINGEN STOPPEN
Naam:  Charlotte Schippers
Werkt als:  Projectleider van Talentenreizen

Charlotte vertelt
Naam:  Melvin Strijk
Werkt als:  Ervaringsdeskundige 
en is zelf ook Talentreiziger geweest

Melvin vertelt

Waarom investe-
ren in jongeren? 
‘Als je tijd, ruimte en respect investeert 
in talenten kun je richting geven aan 
dat talent en gaan bouwen. Kijken wat 
haalbaar is, en hoe je het aanpakt om je 
talent te ontwikkelen’

Talentenreis met 
persoonlijk budget en 
coaching

Tijdens de Talentenreis gaan jongeren in zes 
maanden met een persoonlijk budget en een 
reisagent, op zoek naar hun talenten. Doel is jon-
geren in beweging te brengen, zonder dat daar-
bij een bepaald (loopbaan-)doel wordt gesteld. 
Iedere Talentreiziger maakt met de reisagent 
een plan om met het budget talent te ontwikke-
len. Dat plan is van de jongeren zelf en versterkt 
zo het gevoel van eigenwaarde. Financiering 
van de Talentreizen komt  van het Skanfonds. 
Daarnaast investeren de reisagent, de projectlei-
ding en deelnemende organisaties die jongeren 
doorverwijzen tijd in Talentreizen. 

Waarom 
investeren in 
jongeren? 
‘Het leukst vind ik de trots en verbazing 
van jongeren én hun begeleiders als ze 
bezig zijn met het ontwikkelen van hun 
talent. Door het consequent investeren 
in talenten van jongeren worden 
onverwachte sterke en volwassen 
kanten van jongeren zichtbaar’

Positiviteit, tijd en aandacht 
investeren in jongeren

Melvin: Ik investeer in positiviteit bij jongeren. Zelf 
heb ik veel meegemaakt en die ervaring zet ik in in 
het begeleiden van jongeren. Zelf ben ik ook Ta-
lentreiziger en heb daar geleerd dat ik naast een 
hoger doel – een eigen bedrijf opzetten – ook 
tussendoelen nodig heb. Ik weet nu beter waar 
ik naar toe wil. En daar horen eigenlijk meerdere 
doelen bij, dat geeft veel energie. 

Charlotte: ik geef jongeren tijd en aandacht aan 
mijn keukentafel. Daarbij ga ik uit van wat alle-
maal wel kan en niet van beperkingen. Verder 
investeer ik soms in jongeren door het weghalen  
 

 
van belemmeringen om actief te zijn, bijvoorbeeld 
door reisgeld. Dat doe ik omdat ik het belangrijk 
vind dat jongeren ook fysiek reizen. Zo vergroten 
ze hun wereld en doen ze nieuwe ervaringen op. 
Ik koester de onvoorspelbaarheid van jongeren, 
want zij zijn ons maatschappelijk kapitaal.

Talentreizigers over wat 
hun reis hen heeft  
gebracht…

• ‘De kans om erachter te komen welk vak ik 
wil leren, dé opleiding waarmee ik verder wil’ 
(Jack).

• ‘Veel zelfvertrouwen en dat maakt veel din-
gen makkelijker , waaronder school. En dat 
alleen door iets nieuws te durven doen als 
een fotoshoot en shoppen met een wild-
vreemde adviseur in Amsterdam! Dat was 
een geweldige ervaring’ (Marylou).

• ‘Geloven dat het mogelijk is om de visagie 
opleiding te gaan doen waar ik van droom. Ik 
ben ook opener geworden’ (Wianda).

• ‘De kans om nieuwe mensen te leren kennen 
waar ik vanaf het begin goed mee kon sa-
menwerken. Ik heb gesprekken gehad - die ik 
anders nooit had durven voeren - over mijn 
droom om naar Afrika te gaan en ben erach-
ter gekomen dat ik ook hier in Nederland al 
aan mijn droom kan werken’ (Amber).

Ga voor gelijkheid en 
plezier!

Melvin: Ik adviseer begeleiders om ervoor te zor-
gen dat het contact met een jongere op gelijke 
voet is. Als dat niet zo is, heeft investeren in talent 
geen zin en levert de begeleiding niets op.

Charlotte: Ik wil iedereen die met jongeren werkt 
aanraden het plezier op te zoeken. Want als je 
vrolijk bent, is alles binnen bereik. Laat je niet 
belemmeren door wat dan ook. Probeer ruim en 
royaal te denken. Dromen is leuk, zelfs als een 
droom niet helemaal uitkomt.

Talentenreis: het traject

De Talentenreis start met een inspiratiedag 
waarop alle Talentreizigers en begeleiders elkaar 
leren kennen en dromen en wensen uitwisselen. 
Halverwege de reis is er een tussenbijeenkomst 
waar reizigers elkaar vertellen over de voortgang 
van hun reis en plannen maken voor de 
eindpresentatie. Deze heeft een feestelijk karakter 
met muziek en gezamenlijk eten. Alle reizigers 
vertellen over hun reis, compleet met tegenslagen 
en successen. Drie maanden na de Talentenreis 
vraagt de projectleiding aan de reizigers naar hun 
huidige situatie en op welke manier de Talentenreis 
daarin nog een rol speelt.
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          TEST JEZELF

Houd je altijd net zo vast aan een ideaal voor  
iemands toekomst als wanneer het jezelf en je  
familie zou betreffen?

De vijfde bouwsteen van het 
100% Talent-DNA gaat over onze 
overtuigingen en ambities. Zijn de 
resultaten waar we met jongeren 
naartoe werken dezelfde als die we 
voor onszelf en onze familie wensen? 
Zoals ouders dat doen: geloven dat 
je kind gaat lopen, al lijkt het op dit 
moment nog nergens op (zie de strip 
bij Bestemming 1). In onze sector is 
het gemakkelijk om je geloof kwijt te 
raken. Terwijl je dat geloof zo hard 
nodig hebt om niet alleen jezelf, maar 
ook beleidsmakers en financiers mee 
te krijgen. Als je daarin overtuigend 
wilt zijn, moet je het hebben over 
mogelijkheden. Zorg ervoor dat iedereen 
gaat geloven in jouw 100% Talent-stip 
op de horizon. 

       SCHUD JEZELF WAKKER

Kijk naar de resultaten die jouw voorziening be-
reikt en promoot. In hoeverre passen deze bij jouw 
aspiraties als een goede ouder? In welke opzichten 
zou je het beter willen doen?

Identificeer de processen die het personeel in staat 
stellen om een positieve visie vast te houden. Zijn 
er bepaalde gebruiken die deze visie bedreigen 
door te veel te concentreren op het negatieve?

We moeten ‘ouderlijk den-
ken’ ontwikkelen – waarbij 
een ouder zich aandachtig 
richt op dat wat zijn of haar 
kind kan doen en zal worden.

        TEST JEZELF

Welke uitdagingen en problemen er ook ontstaan, 
een advantaged thinking-ouder zal altijd blijven 
geloven in zijn kind als een individu met een posi-
tieve toekomst in het verschiet. Voorzieningen die 
met mensen werken volgens Advantaged Thinking 
zouden dezelfde ambities moeten hebben als de 
positieve ouder. En ze zouden no matter what aan 
die visie op een positieve toekomst moeten vast-

houden, ook als een jongere daar op dat specifieke 
moment ver van verwijderd is. Die positieve visie 
moet bij de jongeren zelf groeien, en het is onze 
verantwoordelijkheid om daarin te coachen en de 
verantwoordelijkheid voor geloof in de eigen toe-
komst bij de jongeren zelf neer te leggen. Op die 
manier gaan zij er zelf in geloven en het na leven. 

Dit betekent niet dat voorzieningen surrogaatou-
ders zijn. Het gaat erom dat je als professional hoge 
verwachtingen hebt, met de vastberadenheid die 
ook een positieve ouder heeft, om te vechten voor 
wat mogelijk is. Professionals moeten daarbij de 
juiste processen volgen om de positieve toekomst 
steeds voor ogen te houden. 

De concentratie van 
Advantaged Thinking op 
het ontwikkelen van de 
talenten van jongeren 
heeft ons in staat gesteld 
om hun eigenwaarde en 
algemene zelfvertrouwen 
te verbeteren, evenals hun 
veerkracht in termen van 
geestelijke gezondheid.
Medewerker Foyer

INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

GELOVEN – GROTE AMBITIES MET JONGEREN HEBBEN

BOUWSTEEN #5

Just because something 
isn’t happening for 
you right now doesn’t 
mean that it will never 
happen



P.29INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken

BOUWSTEEN #5

GELOVEN • GROTE AMBITIES MET JONGEREN HEBBEN
Naam:  Erna Roelfsema
Werkt als:  Navigator bij MEE Drenthe

Erna vertelt

Waarom geloven 
in jongeren? 
‘Als je gelooft in hun talenten 
en mogelijkheden, dan zie je dat 
ze zich positief ontwikkelen en 
zelfvertrouwen krijgen. Wow!’ 

Iedere jongere wil graag 
vooruit

Ik geloof erin dat iedere jongere tot zijn recht kan 
komen,  als er maar een goede match is tussen 
de jongere en de kansen die we hen bieden. Als 
dit hapert,  moeten we  samen onderzoeken wat 
de oorzaak is én wat hieraan gedaan kan worden. 
Ik hoor jongeren écht, en ik zie hun talenten. Ge-
loven in jongeren brengt hen toekomstperspectief 
en het brengt mij inspiratie, werkplezier, een mooi 
netwerk en veel persoonlijke ontwikkeling. 

Navigator als 
richtingaanwijzer tot 27 jaar

Ik werk met jongeren als één van de navigatoren 
van MEE Drenthe. Navigator is een samenwerk-
ingsverband tussen onder andere gemeenten, 
UWV, en scholen in het speciaal onderwijs , dat 
jongeren uit het speciaal onderwijs en  prakti-
jkonderwijs helpt met de stap naar werk. De re-
gie ligt bij de jongere en ik denk als navigator mee 
over een plan voor de toekomst. Daarnaast zorg 
ik voor afstemming tussen alle instanties en per-
sonen die bij de jongere betrokken zijn door con-
tact via telefoon, e-mail en gesprekken. Ik ben 
betrokken tot 27 jaar, als rode draad in de vaak 

chaotische fase vol veranderingen richting vol-
wassenheid. Ik kijk mee op school en werk, maar 
ook op het gebied van wonen, financiën, relatie 
met ouders en vrienden en gezondheid. Ik zit veel 
op scholen, om de lijnen kort te houden met do-
centen en jongeren. Maar ook op de werkplek heb 
ik veel gesprekken met bijvoorbeeld de jobcoach, 
de stagebegeleider en de ouders. 

De financiering voor Navigator komt van MEE, de 
scholen die deelnemen, de gemeenten, Provincie 
en het UWV. Daarbij opgeteld worden de pro-
grammamiddelen van de jongeren die komen uit 
Individuele Reïntergratieovereenkomsten, het Eu-
ropees Sociaal Fonds en Re-integratiemiddelen.

Een jongere geef je nooit op!

Ik heb collega’s die vragen wanneer ik het opgeef 
met een jongere. Mijn antwoord? Nooit. Een jon-
gere heeft een heel leven voor zich. Dat wil niet 
zeggen dat ik altijd weet hoe het allemaal moet 
en dat het lukt met iedere jongere, maar ik weet 
wel dat het geloven in een jongere essentieel is 
in mijn werk. Als de omgeving in een jongere bli-
jft geloven, zal die uiteindelijk ook weer in zichzelf 
geloven. En dan wordt het zoeken naar oplossin-
gen voor moeilijkheden die jongeren tegenkomen 
ook steeds makkelijker.

Verplaats je in jongeren en 
neem ze serieus

Mijn tips voor professionals die dit ook onder de 
knie willen krijgen? Houd voor ogen dat wanneer 
je in de mogelijkheden van de jongeren gelooft, je 
hen de mogelijkheid geeft om weer in zichzelf te 
gaan geloven. Vergeet niet dat jij er bent voor de 
jongere en dat het jouw taak is om door de ogen 
van de jongere naar de wereld te kijken, je in hem 
te verplaatsen en in zijn potentie te geloven. An-
deren worden hierdoor gestimuleerd om ook in de 
jongere te gaan geloven. 



       TEST JEZELF  

Laat je de personen met wie je werkt altijd hun 
eigen ervaringen gebruiken om hun eigen oplos-
singen te ontwikkelen? 

De zesde bouwsteen vraagt ons 
om jongeren meer bij de aanpak 
te betrekken, zodat zij hun 
problematische ervaringen kunnen 
omzetten in oplossingen. Het gaat 
erom vraaggericht te werken. Net 
zoals bij succesvolle producten de 
ervaringen van gebruikers als basis 
voor het ontwerp gebruikt zijn. 
Doelgerichte betrokkenheid betekent 
samenwerken met de jongeren in de 
voorzieningen. Zij bepalen samen met 
jou waar in geïnvesteerd gaat worden, 
en hoe succes er in jullie voorziening 
uitziet. Jullie onderzoeken samen 
jullie overtuigingen. In de dynamiek 
van innovatie gaat betrokkenheid 
van de jongeren wel wat verder dan 
behoeftenonderzoeken, bewoners-
overleggen en casestudies. 

Voorzieningen die uitgaan van Disadvantaged 
Thinking zien hun cliënten als consumenten 
met een probleem dat opgelost moet worden. 

De meest succesvolle 
bedrijven zien klanten niet 
slechts als personen aan 
wie een dienst moet worden 
geleverd. Ze betrekken hen 
in de ontwikkeling van het 
bedrijf. De klantervaring 
– zowel goed als slecht – 
zal altijd het antwoord 
bevatten voor de volgende 
innovatie. Jongeren kennen 
jongeren. 

Werken volgens Advantaged Thinking betekent 
mensen zien als een kans. Professionals 
die op deze manier werken, geloven dat de 
problematische ervaringen die de jongere 
heeft opgedaan diezelfde jongere een set aan 
inzichten en kwaliteiten hebben meegegeven 
die een positieve toekomst mogelijk maken. 
Daarom is de inbreng van jongeren essentieel: 
zowel voor het creëren van de oplossingen 
in hun leven, als voor het ondersteunen van 
anderen (door hun eigen expertise in te zetten).

        GA OP ONDERZOEK UIT

Identificeer de processen waarin je mensen 
moet betrekken (en herkennen) om hen: 

• hun eigen oplossingen te laten creëren; 
• het totale voorzieningenaanbod te laten creeren 
• hun kennis te laten gebruiken om anderen te
 helpen

Ik denk dat het personeel 
niet eens de helft van 
de ideeën had kunnen 
bedenken die de jongeren 
zelf hebben bedacht. 
Jillian Hartland, CHADD Professional Foyer

Het kost nu en dan best wat moeite om de 
jongeren met wie we werken betrokken te 
krijgen en te houden. Theorieën over leren 
kunnen ons helpen om de situatie zo in te 
richten dat hun weerstand weggenomen 
wordt. De volgende drie uitgangspunten 
zijn daar belangrijk bij:

1. Betrek op individueel niveau de persoonlijke 
kenmerken, leefsituatie en persoonlijke ervaringen van 
de jongeren bij het leren. Bouw dus voort op wat ze al 
weten en kunnen (De Rick et al., 2006).

2.Laat de jongeren in een sociale context leren. Leren 
is voor een groot deel individueel gedrag, maar vindt 
plaats in interactie met een sociale context. Die sociale 
omgeving is een belangrijke factor die bepaalt of een 
jongere aan het leren gaat of niet (Van Oenen & Van 
Westering, 2010).

3.Hanteer een nieuwe blik op leren! Onze jongeren 
zijn veelal niet leermoe, maar wel schoolmoe. Leren 
moeten we veel meer zien als een actief en dialogisch 
proces, waarbij we de deficitbenadering (uitgaan van 
tekortkomingen) los moeten laten, en inruilen voor de 
competentiebenadering (Knowles, 1975).
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BETREKKEN • ALTIJD SAMEN WERKEN

Waarom jongeren 
betrekken? 
‘Met een verleden als dak en thuisloze 
is het niet altijd even makkelijk om 
de grote wereld in te treden. Het 
delen van ervaringen met andere 
jongeren die in deze situatie hebben 
gezeten is belangrijk. De unieke kans 
om een nachtopvang in zelfbeheer 
op te zetten wilden wij daarom 100% 
benutten. Het geeft ons de kans om 
zelf veranderingen te brengen.’

Meerwaarde van 
nachtopvang in zelfbeheer

Wij, jongeren van Vovend-J, hebben met onze er-
varing en achtergrond een goede aansluiting met 
de doelgroep. Wij weten precies hoe het is om op 
straat te leven en te moeten knokken, maar we 
willen jongeren vooral laten zien dat ze niet alleen 
zijn. Want dat gevoel hadden wij toen wel. Daar-
bij krijgen we ook de mogelijkheid om te leren van 
deze ervaring en een betere kans op een leuke 
baan in de toekomst

Jongeren doen intake, koken 
en zorgen voor ontspannen 
sfeer 

Vovend-J bestaat uit een groep van vier jongeren 
die ervaring hebben met dak- en thuisloosheid en 
die samen een nachtopvang in zelfbeheer hebben 
opgezet. De nachtopvang heeft vooralsnog drie 
bedden voor jongeren die dak- en thuisloos zijn 
tot 23 jaar. Ieder heeft een eigen kamer en er is 
een gezamenlijke keuken, badkamer en huiska-
mer die knus is ingericht. Jongeren kunnen hier 
maximaal zeven nachten verblijven, maar er is 
bij uitzondering wel maatwerk mogelijk. De jon-
geren worden opgevangen door de jongeren van  

Vovend-J en er wordt samen met hen gekookt en 
gegeten. Op deze manier proberen de jongeren 
van Vovend-J een ontspannende sfeer te creëren. 
De jongeren nemen zelf een intake af en sturen 
dit als registratie door naar de Centrale Toegang. 
De jongeren die in de opvang logeren moeten een 
eigen bijdrage van € 5 betalen voor elke nacht, 
maar mogen dit ook inwisselen voor een dagdeel 
werken bij een leer/werkbedrijf of de Activering 
van Kwintes

Totstandkoming Vovend-J

Na een succesvolle afronding van het gemeen-
te Paja-Project, waarin ex-dak en thuisloze jon-
geren hun eigen instelling keurden werd ons de 
kans geboden om samen met Kwintes en hun 
ondersteuning een nachtopvang in zelfbeheer op 
te zetten. Deze unieke kans wilden wij 100% be-

nutten. Om ervaring op te doen zijn wij op werk-
bezoek geweest bij JES (Je eigen stek) in Amster-
dam. Hier wonen zestien volwassen ex-dak- en 
thuislozen en samen doen ze alles in zelfbeheer. 
We hebben een plan van aanpak gemaakt over 
de opzet en inrichting van de nachtopvang en 
in kaart gebracht  wat onze visie is. Daarnaast 
krijgen we een op maat gemaakt trainingspro-
gramma met ondersteuning van de Hogeschool 
van Amsterdam en stichting Eropaf. We hebben 
samenwerkingsafspraken gemaakt met een in-
loophuis voor jongeren die dak- en thuisloos zijn 
van Kwintes en met begeleid wonen om te komen 
tot een sluitende ketenzorg. Ook is er gedacht aan 
dagbesteding en zijn we een ochtend mee gaan 
lopen met een leer/werkbedrijf van Kwintes. Een 
ochtend houthakken en takken sjouwen. En on-
dertussen netwerken natuurlijk!

  BEKIJK DE FILM >

Naam:    De jongeren van Vovend-J
Richtten een nachtopvang in zelfbeheer op en runnen die ook

DE JONGEREN VAN VOVEND-J VERTELLEN



    TEST JEZELF 

Houd je altijd de oren open voor Advantaged 
Thinking en Disadvantaged Thinking van ande-
ren en reageer je hier altijd op?

De zevende bouwsteen vraagt ons 
om onszelf en anderen uit te blijven 
dagen om echt op andere manieren 
te denken en te werken. Daarbij gaat 
het erom te pleiten voor een wereld 
waar ieder persoon het recht heeft 
om gezien te worden als iemand van 
waarde in de samenleving, en niet 
alleen als een probleem dat opgelost 
moet worden. Het betekent dat je 
zelf veranderleider wordt en dat je 
veranderleiders om je heen creëert 
die denken, handelen en voelen 
buiten het bereik van Disadvantaged 
Thinking om. 

Dat vraagt om alertheid en behendigheid. 
Als je op een feestje staat waar iemand 
over zwerfjongeren praat, ben jij degene die 
aankaart dat een negatief label deze jongeren 
niet verder gaat helpen. Je voert intern en 
extern campagne voor Advantaged Thinking. 

Moed, behendigheid en 
leiderschap zijn vereist als 
je een Advantaged Thinker 
wilt zijn. Het betekent 
dat je handelt op de rand 
van het creëren van de 
toekomst. Dat je een pad 
baant dat wellicht nog niet 
is gedefinieerd. 

100% Talent promoten betekent dat je opstaat 
om de status quo te veranderen, terwijl anderen 
het misschien prima vinden om het bij het oude 
te houden. Het betekent dat je altijd klaarstaat 
om anders te denken, als een innovator. Je daagt 
het Disadvantaged Thinking uit door er Advan-
taged Thinking tegenover te stellen. Die houding 
zal ons niet altijd populair maken. Wees prag-
matisch, en begeef je met Advantaged Thinking 
in het Disadvantaged speelveld van financiers 
en beleidsmakers. Vooral tegenover financiers 
en beleidsmakers worden jongeren nog veelal 

gepresenteerd op basis van hun tekortkomin-
gen en problemen. Labels en stereotypen ma-
ken het praten daarover gemakkelijker. Maar er 
is geen regel en geen financier of beleidsmaker 
die zegt dat we mensen niet kunnen begrijpen 
op basis van hun kwaliteiten en mogelijkheden.            

      TEST JEZELF  

Hoeveel moed, behendigheid en leiderschap 
bezit jij om een toonvoorbeeld voor Advantaged 
Thinking te zijn?

We hebben het bedrijfsleven 
en meer vrijwilligers erbij 
betrokken.

We hebben toegang 
kunnen krijgen tot nieuwe 
financiering door ons 
uitdagender op te stellen en 
meer naar buiten te denken. 
Medewerker Foyer
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ARE 
YOU UP 
FOR THE 
CHALLENGE
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UITDAGEN • DE 100% TALENT-WERKWIJZE PROMOTEN
Naam:  Marleen van der Kolk
Werkt als: programmamanager Van de Straat - Stichting Zwerfjongeren Nederland

Marleen vertelt

Waarom de 
omgeving 
van jongeren 
uitdagen? 
‘Als jongeren hun ervaringen en 
behoeften delen, zorgt dat voor 
bewustwording bij professionals, 
beleidsmakers en politici. We dagen 
samen met jongeren onze omgeving 
uit om met lef de regels te ‘overtreden’. 
Met die centrale rol zijn jongeren blij: ze 
worden eindelijk serieus genomen’. 

Wees een vrijdenker 

Hoe je het uitdagen van je omgeving onder de knie 
kunt krijgen? Maak je los van bestaande structu-
ren en wetgeving. Wees een vrijdenker met lef en 
doorzettingsvermogen. Bij jongeren die met dak- 
en thuisloosheid te maken hebben, zijn veel ver-
schillende partijen betrokken. Wet -en regelgeving 
zijn in die complexiteit vaak een rem op de bereid-
heid om vernieuwend aan de slag te gaan. Wij da-
gen dus uit om die regels te ‘overtreden’. Daarnaast 
moet je een lange adem hebben en tevreden zijn 
met een start op kleine schaal om vervolgens van-
uit succes ervoor te zorgen dat anderen de aanpak 
gaan overnemen. 

Agenderen, campagne 
voeren, in gesprek zijn maar 
vooral jongeren centraal

Hoe wij onze werkwijze promoten? We hebben 
allereerst een uitgebreid netwerk van landelijke 
en regionale samenwerkingspartners. Daar zitten 
jongeren en professionals in. We zijn dagelijks in 
gesprek met beslissers en uitvoerders. Via sociale 
media en onze website agenderen we allerlei the-
ma’s die voor jongeren belangrijk zijn, en waarin 
zij zelf daarin een essentiële rol spelen. Een voor-

beeld daarvan is dit filmpje. Daarnaast voeren we 
campagnes richting politici en beleidsmakers en 
leveren we bijdragen 

Van de straat richt zich op 
structurele oplossingen

Van de Straat wil een betere toekomst voor jon-
geren die dak- en thuisloosheid doormaken, met 
een aanpak gericht op structurele oplossingen. 
De verbinding tussen verschillende domeinen zo-
als zorg, jeugdhulp, onderwijs, wonen, inkomen, 
schuldhulpverlening en werk is belangrijk, samen 
met het versterken van het sociale netwerk. We 
willen een aanpak die beter aansluit bij de per-
soonlijke ontwikkeling en behoeften van jongeren 
en waarin jongeren zelf een belangrijke rol spelen. 
We ondersteunen pilots die hiermee aan de slag 
gaan, zoals:

• Verbetering overgang jeugdzorg 18-/18+ 
(met Rotterdam en Leeuwarden)

• Proefveld Onderwijs op maat in regio Noord 
Nederland

• Voorkomen van schulden door ziektekosten-
verzekering (steden nog te bepalen)

Van de Straat, een samenwerking tussen de Fe-
deratie Opvang, Kamers met Kansen en Stichting 
Zwerfjongeren Nederland en meerjarig gefinan-
cierd door het Skanfonds, ondersteunt deze pi-
lots.



De zeven bouwstenen van het 100% 
Talent-DNA zijn in het voorgaande aan 
bod gekomen. Als je de bouwstenen 
betrekt op je eigen handelen als pro-
fessional ben je vast en zeker in staat 
om aspecten te ontdekken die meer of 
minder ‘advantaged’ zijn. 

Waarschijnlijk zul je ook aspecten signaleren die 
wellicht zelfs ‘disadvantaged’ zijn, dat is geen 
probleem. Een van de belangrijkste kwaliteiten 
van de Advantaged Thinker is namelijk dat die in 
staat is om het negatieve naar het positieve om 
te denken. En over dat wat al goed gaat heeft de 
Advantaged Thinker ideeën over hoe dat te ver-
groten en door te ontwikkelen is. 

De figuren op deze pagina laat zien hoe omden-
ken en doorontwikkelen in zijn werk gaan. Het 
is een eenvoudig proces waarbij de de figuur 
rechts geldt voor de aspecten in jouw handelen 
die disadvantaged zijn, en de figuur onder voor 
advantaged handelen. 

AAN DE SLAG 
A. Je hebt kennisgemaakt met de zeven 
bouwstenen. Met welke twee bouwstenen zou 
jij aan het experimenteren willen? Een goede 
graadmeter is: bij welke bouwstenen kreeg je 
direct ideeën? Kies er twee en neem die mee 
naar de volgende stap. 

B. Focus je op de twee bouwstenen die je 
gekozen hebt, neem het Advantaged Thin-
king-perspectief in en beantwoord onderstaan-
de drie vragen:

 1. Waar zie jij in jouw eigen handelen 
  dingen die oké gaan, maar beter 
  kunnen?
 2. Waar zie jij in jouw eigen handelen de
  belangrijkste uitdagingen?
 3. Waar zie jij in jouw eigen handelen de 
  belangrijkste krachten?

De antwoorden op deze vragen vormen de 
input voor het stroomschema in de figuur 
probleemgericht naar talentgericht. 

Met je belangrijkste uitdagingen (2) start je links 
bovenin; wat is eigenlijk de uitdaging? Vervol-
gens benoem je de kern of essentie van deze 
uitdaging is, en waarom het belangrijk is. Ten 
slotte ga je voor jezelf na wat je kunt ontwikke-
len om het anders te doen. 
Het resultaat is: ‘FLIP IT!’.

Met je belangrijkste krachten (3) en de dingen 
die nu oké gaan maar beter kunnen (1), start 
je linksonder in de figuur. Over welke kracht 
hebben we het eigenlijk? Vervolgens omschrijf je 
wat de oorzaak is van deze kracht, en waarom 
het belangrijk is. Ten slotte ga je voor jezelf na 
wat je door kunt doorontwikkelen om de kracht 
nog sterker te maken.  
Het resultaat is ‘EVOLVE!’
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OMDENKEN NAAR ADVANTAGED THINKING

What’s the clue?

What’s at stake here

What can we develop

THE 
ISSUE

FLIP IT!

THE 
CHALLENGE

What’s the clue?
What’s at stake here What can we develop

THE 
POSITIVE

THE 
OPPORTUNITIES

EVOLVE!

Flip it! Maar hoe dan?

Evolve! Maar hoe dan? 



Op deze laatste reisbestemming 
blikken we vooruit naar 2020. 
Waarom 2020? Omdat het nu 
2015 is, het jaar waarin gemeen-
ten verantwoordelijk werden 
voor jongeren die moeilijkheden 
tegenkomen. En omdat een inno-
vatieve werkwijze als 100% Talent 
vraagt om een blik op de toe-
komst. Met het jaar 2020 duiden 
we de toekomst aan.

Blik vooruit: 
hoe nu verder?
Het is 2015 en de overheid is bezig met decen-
traliseren: meer beslissingen en macht gaan over 
naar regio’s en gemeenten. Dat is spannend, 
maar biedt ook mogelijkheden. Denk eens aan 
regio’s die gratis OV aanbieden aan jongeren, of 
gemeenten die jongeren zeggenschap geven 
over de subsidiepot voor de voorzieningen die 
voor henzelf bedoeld zijn. 

De kans bestaat dat de beleidsmakers waar jij 
mee werkt niet zelf met deze plannen komen. Ga 
er dus op uit, promoot de talenten van de jonge-
ren met wie je werkt en wees kwartiermaker. Kijk 
ook over de grenzen van onze eigen sector heen, 
en ga het gesprek aan met de zorg, het onder-
wijs en het bedrijfsleven. Koester zelf alle energie, 
creativiteit en passie die jongeren hebben, en laat 
zien dat de jonge mensen in onze samenleving 
een grote rijkdom vormen. 

 

Samen pionieren!
Dit inspiratieboek is een eerste stap in het intro-
duceren van 100% Talent in Nederland. De vol-
gende stap is samen verkennen op welke manier 
deze holistische aanpak past in ons Nederlandse 
systeem. We gaan in een groep van enthousiaste 
professionals en met jongeren op zoek naar ant-
woorden op vragen als: welke manier van finan-
cieren maakt mogelijk dat we onderwijs, werk, 
wonen en persoonlijke ontwikkeling samen kun-
nen brengen om jongeren  te laten bloeien? En 
hoe kan de verantwoording die professionals en 
organisaties moeten afleggen richting die finan-
ciering een talengerichte manier van werken faci-
literen? Wil je mee pionieren? Laat het ons weten!

Advantaged 
Thinking als proces
Nu je aan het einde van je reis zul je wel gemerkt 
hebben dat Advantaged Thinking geen in steen  
gebeiteld plan is, maar een proces dat zich steeds 
ontwikkelt. Om jezelf te ontwikkelen en scherp te  

houden is het nodig om de zeven bouwstenen 
van het 100% Talent-DNA zo nu en door te ne-
men. Welke aspecten van je disadvantaged han-
delen kun je omdenken, en op welke advantaged 
aspecten kun je het doorontwikkelprincipe losla-
ten? 

Als je even niet goed meer weet hoe je verder 
kunt gaan in je eigen Advantaged Thinking-pro-
ces, kun je aan de hand van de volgende zeven 
vragen nieuwe ideeën krijgen en verder denken 
dan je zelf voor mogelijk houdt.

Bestemming 4
VOLLE KRACHT 
VOORUIT NAAR 2020
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 GA OP ONDERZOEK UIT
Vragen om Advantaged Thinking nieuw leven in te blazen

1. Wat wil je bereiken als Advantaged Thinker?

2. Wat zijn de beste Advantaged Thinking gebieden binnen
 jouw voorzieningen die je zou moeten promoten?

3. Wat zijn de belangrijkste Disadvantaged Thinking 
 gebieden binnen jouw voorzieningen die je zou kunnen
 aanpakken?

4. Wat voor Disadvantaged Thinking van buitenaf ga je in 
 twijfel trekken en beïnvloeden?

5. Welke positieve stakeholders zou je kunnen betrekken 
 om Advantaged Thinking te ondersteunen?

6. Hoe kun je mensen betrekken om Advantaged Thinking 
 te ontwikkelen en promoten?

7. Hoe ga je dit alles doen – wie is erbij betrokken – 
 wanneer zullen de dingen gaan gebeuren?

Bij de Foyer Federation creëren 
we een nieuwe beweging van 
Advantaged Thinking denkers en 
doeners die de uitdaging om te 
veranderen aan willen gaan. Niet 
alleen ten gunste van jongeren, 
maar ten behoeve van alle 
leeftijden en fases waarop 100% 
Talent kan worden toegepast. We 
hopen dat veel andere pioniers zich 
zullen voegen bij het avontuur dat 
in het verschiet ligt!
Foyer Federation

 

P.36INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken



 
Bronnen die we raadpleegden
Chase, W.G. & Simon, H.A. (1973), ‘Perception in Chess’. In: Cognitive Psychology 4, p. 55-81.

Cohen de Lara, H. (2010). ‘De rol van ouders bij talentontwikkeling’. In: Sardes Speciale Editie. Nummer 10, 
p. 15-17. Zie http://www.cohendelara.com/pdf/talenten.pdf   

Ehlen, C.(2010). Duurzame onderwijsinnovatie: organische co-creatie met sociaal kapitaal. In: Journal of 
Social Interventions: Theory and Practice- 2010- Volume 19, issue 2.

Foyer Federation http://foyer.net. 

Hoorik, van (2011). (Hoe) werkt talentontwikkeling bij “risicojongeren”? Bouwstenen voor nader onderzoek. 
Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning. A guide for learners and teachers. Englewood Cliffs: Prentice 
Hall/Cambridge.

Mallett, S., James, S., McTiernan, N. & Buick, J. (2014). Education First Youth Foyer Practice Framework. 
Melbourne: Hanover Welfare Services and Brotherhood of St. Laurence. 

Meijers, F., Kuijpers, M. & Winters, A. (2010). Leren kiezen / kiezen leren. Een literatuurstudie. 
’s-Hertogenbosch / Utrecht: ECBO. 

Oenen, S. van & Westering, Y. van, e.a. (2010). Een solide basis voor positief jeugdbeleid. Visiedocument 
1.0. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 

Pennings, H. et al. (2009). Building bridges, breaking borders. Urban culture and Youth. Amsterdam: SWP. 

Regenmortel, T. van (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusieve en moderne zorg. 
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 2009, volume 19 (4), pp. 22-42. 

Rick, K. de, Vanhoren, I., Kamp, H. op den & Nicaise, I. (2006) Het lerend individu in de kennismaatschappij. 
’s Hertogenbosch: CINOP.

Rikers, R. (2009). Van dubbeltje tot kwartje. Oratie. Rotterdam: EUR. 

Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. In: American 
Psychologist. 55 (1) pp. 5-14. 

Seligman, M.E.P. (2011). Flourish. New York: Free Press.

Sennet, R. (2006), The Culture of the New Capitalism. New Haven: Yale University Press.

Spierts, M. (1999). De verspreiding van empowerment (The spread of empowerment). In: Tijdschrift voor de 
sociale sector, 53, (11), pp. 37-39. 

Studulski, F. (2010). “Spreek liever niet van talenten!” In: Sardes Speciale Editie, nummer 10, november. 

Verhoeven, C.E. (2010). Bekend met talent? Een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van KNHS 
bondscoaches en regiotrainers aan talent, talentherkenning en talentontwikkeling in de paardensport. 
Utrecht: Universiteit van Utrecht. 

Chase, W.G. & Simon, H.A. (1973). Perception in Chess. In: Cognitive Psychology, 4, 55-61. 

ZonMw (2012). Meer willen, weten, durven, doen in de zorg voor jeugd. Inspiratieboek. Rijswijk: Quantes 
Artoos. 

Enthousiastelingen die  
een bijdrage leverden
Colin Falconer Foyer Federation
Dave Pendle Foyer Federation
Amanda Dubarry Step-by-Step Foyer
Luke O’Neill  Step-by-Step Foyer
Kelly Giles  Step-by-Step Foyer
Carl Fry  Step-by-Step Foyer
Young people of  
Step-by-Step Foyer
Charlotte Schippers  Campus Diep
Marleen van der Kolk  Stichting Zwerf-
 jongeren Nederland
Rina Roelfs  Federatie Opvang
Hilleke Linthorst  Kwintes
Cato van Oosterwijk  ondernemer
Klaas Burger  ondernemer
Erna Roelfsema  MEE Drenthe
Ivanne Timmermans Beeworkz
Kelly Boskma  Beeworkz
Marijke Boomsma  Beeworkz
Fokje Brouwer  Het Kopland & Campus Diep
Melvin Strijk  Talentreiziger
Jack  Talentreiziger
Marylou  Talentreiziger
Wianda  Talentreiziger
Louwra Weisfelt  GGZ Friesland
Ester Mijnheer  GGZ Friesland
Jongeren van Vovend-J  Kwintes

P.37INSPIRATIEBOEK
Voor professionals die met talentvolle jongeren werken



Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van 100% Talent door Movisie 
te volgen op Facebook en Twitter. Abonneer je 
via www.movisie.nl op de Movisie Mail zodat je 
de laatste ontwikkelingen in je mailbox vindt. 

In Groningen wordt al geëxperimenteerd met 
100% Talent. Die ontwikkelingen volg je via 
opentalenten.nl. Wil je deelnemen aan de Open 
Talent beweging die de Foyer Federation in 
Engeland en in het buitenland uitrolt? 

Meld je aan voor hun nieuwsbrief en volg ze op 
Facebook en Twitter. 

Wil jij op een positieve manier werken 
met jongeren? Meer uitgaan van talent 
in plaats van problemen? Maar vind je 
het moeilijk om dat in de praktijk van 
alledag ook echt te doen? Het 100% 
Talent Inspiratieboek biedt inspiratie, 
mooie voorbeelden en handvatten 
waarmee je in jouw eigen organisatie 
kunt experimenteren met talentgericht 
werken.
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