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De ijsberg 



Bespreek in twee tallen: 

Wat vind ik lastig gedrag bij jongeren?



Het YES team 

• Bereidheid voor eigen processen tot 

leren

• Insluiting 

• Peer educators 

• OEN ( Open, Eerlijk & Nieuwsgierig )

• Authenticiteit & Verbinding

• Modellen & Kapstokken  

• Sandwich feedback model 



Sandwich feedback model (NLP)

Wat doet de persoon goed?  

(wees specifiek vanuit observatie) 

Wat kan beter

( wat dient verbeterd te worden) 

Algemene positieve samenvatting 



Speeddating!

Op wat voor manieren motiveer/ stimuleer ik de jongeren 

waar ik mee bezig ben?

Wat is het meest bijzondere dat u heeft 

meegmaakt met een van uw jongeren?



Kapstokken en modellen zorgen voor: 

• Teambuilding 

• Commitment 

• Groepscohesie

• Opnemen van de leerstof op een andere manier door de leerling 

• Terugkoppeling kan gebruikt worden om te blijven aanzetten tot leren 



Het voetbalveld / Afspraken & waarden
( teambuilding, commitment & interactie) 



Het persoonlijk groeimodel & het Johari venster 



5 G- model 



Rackets ( Maskers) 



Communicatie 

BELANG VAN 

LICHAAMSTAAL!

Woorden 7%

Toon & volume 38%

Lichaamstaal 55%

4 VORMEN VAN 

LUISTEREN 

Actief

Passief

Negeren 

Empatisch 

WAT MAAKT 

LUISTEREN 

MOEILIJK

Oordelen

Vergelijken 

Adviseren

GEWELDLOZE 

COMMUNICATIE

Opzoek naar 

gevoelens en 

behoeften van jezelf 

en de ander i.p.v.

Beschuldigen, 

oordelen en gelijk 

willen hebben  



De persoonlijke vlag 

KWALITEIT

UITDAGING

VALKUIL Wees bewust van jouw valkuil en 

kies ervoor jouw uitdaging te 

combineren met jouw kwaliteit 

om meer power te hebben 



YES is als een upgrade van 
Facebook 



YES is als een 
bulldozer, het haalt 
alle obstakels weg 



YES is als water in de 
woestijn 



YES is als een boot die me kwam redden 
toen ik gestrand was op een eilandje in 

de oceaan 



YES heeft mij bewust gemaakt, dus 
nu loop ik op het lichte pad en niet 

in het donker



Ik ben een leider geworden en ik 
kan ook andere mensen op het 

juiste pad brengen



Wat ik eruit heb gehaald, is dat je problemen 
niet door vechten, maar door praten beter 

en sneller kan oplossen!



YES is voor mij als een kind die in een 
donkere kamer zat en plotseling licht 

in de kamer ziet.



Ik heb gezien dat het niet te laat is en 
dat ik het wel kan en over 

mogelijkheden beschik!



www. yes.sr

FB: youth empowerment suriname/ YES


