
Go4it! 

Investeren in toekomst van jongeren

1



• Jongeren staan onder druk en ervaren veel stress n.a.v.: 

• hoeveelheid informatie 
• tijdsbesteding aan social media (invloed 

peergroup) 
• groot aanbod 
• grote keuzevrijheid => grote verantwoordelijkheid 
• uitstelgedrag 

Vaststelling



Vaststelling
• Jongeren starten met een opleiding en weten vaak pas 

veel later wat ze écht willen 
• van de ene opleiding naar de andere 
• watervalsysteem/zittenblijven 
• van de ene job naar de andere 
• studierichtingen die niet naar jobs leiden 
• gebrek aan competenties (i.f.v. hoger onderwijs/

arbeidsmarkt): 
• zelfdiscipline (uitstelgedrag) 
• vlot en efficiënt communiceren 
• planmatig werken (inschattingsvermogen, 

tijdbeheer) 
• …….. 



Vaststelling

• Jongeren hebben geen zicht op de arbeidsmarkt: 
• eigenheid bij verschillende functies/sectoren 
• te weinig geïnformeerd over de rechten en plichten 

van de arbeidsmarkt 
• grote discrepantie tussen student/werknemer: 

• arbeidscompetenties 
• werksysteem 
• resultaatgerichte verbintenissen 
• minder groeikansen 

• gebrek aan praktijkervaringen 
• perceptie: diploma = deskundigheid 



“Om keuzeverlamming het hoofd te bieden 
is het erg belangrijk dat mensen  

terug in contact proberen te komen  
met hun intern kompas.  

Ga op zoek naar die waarden en interesses  
die volledig bij je eigen zelf aansluiten” 

Citaat van Prof. Dr. Bart Soenens UGent in De Morgen



• Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 
• Welke keuzes maak ik idealiter op vlak van: 

• Studies 
• Vrijwilligerswerk 
• Arbeidsmarkt

JONGEREN hebben nood aan: 
intern kompas



• Resultaatgericht denken en handelen 
• Planmatig werken (computational thinking) 
• Planning in draaiboek kunnen zetten én opvolgen 
• Feedback geven, nemen en vragen 
• Prioriteiten leren stellen 

JONGEREN hebben nood aan:
versterking basiscompetenties





• Praktijkgerichte oriëntatie 
• Doorverwijzing naar relevante partners 
• Zelf Determinatie Theorie: 

• Autonomie 
• Betrokkenheid 
• Competentie

JONGEREN hebben nood aan:
Duidelijk en daadkrachtig plan van aanpak



• Ouders denken vanuit eigen context 
• Onderwijs richten zich op huidige 

onderwijsbehoeften, tijdsgebrek, onvoldoende 
opgeleid om jongeren te oriënteren, te weinig 
maatschappijgericht 

• VDAB richt zich vooral op huidige arbeidsmarkt 

JONGEREN hebben nood aan:
Neutrale, objectieve ondersteuning



JONGEREN hebben nood aan een 
stevige oriëntatie om hun potentieel te 
ontgrendelen alsook te versterken én 

een intern kompas op te maken in functie 
van een sterke start op de arbeidsmarkt. 
Hiervoor is een holistische, neutrale en 

sectoroverschrijdende aanpak nodig die 
gericht is op een hedendaagse en 

toekomstige maatschappij. 
  



Go4it! schept ruimte voor jongeren om 
vrij te kunnen denken samen met een 

deskundige en neutrale 
vertrouwenspersoon.



Go4it!
Missie

Investeren in de toekomst van jongeren door hen te 
oriënteren en te versterken op vlak van 21° 
eeuwsvaardigheden.  
We vertrekken vanuit het intern kompas van het 
individu en ontgrendelen hun potentieel. 
We streven naar een momentum door positieve 
gedragsverandering tot stand te brengen en te werken 
naar een gezonde balans tussen verstand, hart en wil. 
We bieden hiervoor zowel individuele - als 
groepscoachingen aan. 



Go4it!
Visie

Onze werking baseert zich op volgende waarden: 
respect voor elk individu, veiligheid, integriteit, 
zelfredzaamheid, zelfbepaling en empowering. 
De coachingsstijl bevat volgende kenmerken: 

- Dienend 
- Empathisch 
- Efficiënt en doeltreffend 
- Professioneel 
- Relevante deskundigheid 



Go4it!
Doelgroep

Jongeren laatste jaar secundair onderwijs 
Jongeren in hoger onderwijs 
Jongeren in eerste job 

        Leeftijd: 17 t.e.m. 22 jaar 
Beheersing van de Nederlandse taal 
Geen acute psychische belemmeringen 



Go4it!
Relevante deskundigheid

Een multidisciplinair team: 
Psycho-therapie 
Loopbaancoaching 
Jeugdwerkervaring 
Ervaring met HR en organisatieontwikkeling 
Actuele kennis van sociale wetgeving, sociale 
kaart 
Wegwijs in opleidingswereld 
Wegwijs op arbeidsmarkt 
Wegwijs in tewerkstellingsmaatregelen 



Go4it!
Algemeen aanbod

Individuele trajectcoaching: 
Vertrekkend vanuit talenten/interessen 
Zoektocht naar intern kompas + opmaak PAP 
Doorverwijzing naar relevante partners  
Oriëntatie naar vrijwilligerswerk, arbeidsmarkt en 
opleiding  
Versterking competenties 

Groepssessies 
Lezingen 
Intervisie (online platforms, netwerking, live 
samenkomsten) 
Workshops (in eigen aanbod, doorverwijzing) 



Go4it!
Vrijblijvend kennismakingsgesprek

• Doel: zicht krijgen op de behoeften van de jongere en 
het aanbod dat hier het meest bij aansluit 

• Met of zonder ouders 
• Tarief: € 50 



Go4it!
Academy

▪ Individueel intakegesprek:  
▪ zicht krijgen op persoon & op eerder gezette 

stappen  
▪ concrete hulpvraag en motivatie verder 

uitdiepen 
▪ 2-daagse @ Zeeparel: zowel groepssessies als 

individuele gesprekken met focus op reflectie 
• Eigen kwaliteiten en valkuilen ontdekken 
• Bewust worden van eigen (loopbaan) waarden  
• Verbindend, open en helder communiceren 

(inclusief omgaan met feedback) 



Go4it!
Academy

• Resultaatgericht denken en handelen: (vanuit 21° 
eeuws vaardigheden, oa computational thinking, 
planning in draaiboek zetten en opvolgen, 
prioriteiten leren stellen….) 

• Doelgericht op zoek naar een geschikte opleiding, 
job of vrijwilligerswerk  

▪ Terugkeersessie @ Huis Werk&Welzijn te Nieuwrode: 
groepssessie van 3u 
• Op zoek naar groeikansen i.f.v. toekomstdromen 

▪ Individuele nazorgsessie: afwerking van persoonlijk 
actieplan 



Go4it!
Academy

• Twee-daagse: 
• Intensieve formule 
• Uitwisseling met soortgenoten 
• Kleine groepen (max. 12 dlns) 
• Verblijf in comfortabele kustwoning 
• Slaapkamers van 2 à 4 personen 
• Coronaproof 
• Volwaardige maaltijden 
• Verplaatsing zelf te regelen 
• Uitwaaien op strand 



• Na 2-daagse heeft de jongere meer zicht op zichzelf en 
tools gekregen om verder te denken. Met dit bewustzijn 
gaat de jongere gericht op zoek naar het geschikte 
toekomsttraject. Ze krijgen opdrachten mee naar huis 
ter voorbereiding van de terugkeersessie. 

• Tijdens de terugkeersessie maken de jongeren een 
actieplan (PAP) dat gericht is op: 

• Oriëntatie naar studie, werk en vrijetijd 
• Acties, gericht op versterking

Go4it!
resultaatsverwachting



Go4it!
wordt vervolgd…..

• Individuele jongerencoachingssessies om het 
actieplan op te volgen en te ondersteunen. 

• Groepssessies, enkele voorbeelden (sessies worden 
ingericht naargelang gedetecteerde behoeften) 
▪ Planmatig studeren combineren met privé 
▪ De arbeidsmarkt anno 2030, iets voor mij? (statuten, 

sectoren, verloning, doorgroeimogelijkheden, …) 
▪ Solliciteren, meer dan een sterke brief & CV  
▪ Studeren, stage of werkervaring in het buitenland 



• Beperking schoolmoeheid 
• Meer slaagkans op studie & arbeidsmarkt 
• Beter voorbereid op volwassenwereld 
• Studeren/werken met passie 
• Duurzame trajecten 
• Inperking financiële risico’s 

Go4it!
return



• Vrijblijvend kennismakingsgesprek: € 50  
• Winter Academy: € 570 

• Individueel intakegesprek: online of Huis Werk&Welzijn 
• 2-daagse aan de kust 
• Terugkeersessie: Huis Werk&Welzijn 
• Individueel nazorggesprek: online of Huis 

Werk&Welzijn 
• Optioneel: individuele coaching à € 60/uur  

Go4it!
Winter academy



• Vrije denkruimte 
• Eigen keuzes 
• Professionele dienstverlening 
• Samen met leeftijdsgenoten 
• Niet-schoolse aanpak 

Go4it!
Hoe motiveren we onze jongeren?



info@gilgeron.be


