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Urgentie Scenario
EENZAAMHEID

CRIMINALITEIT

Afhankelijk van de persoonlijkheidskenmerken van de

In 2017 stonden ruim 55 duizend jongeren geregistreerd

jongere kan deze persoon, die wel of niet veel mensen

als verdachte van een misdrijf. Dit komt neer op 1,8

om zich heen heeft, sociale eenzaamheid of emotionele

procent van alle jongeren van 12 tot 25 jaar oud. Dit

eenzaamheid ervaren.

aandeel was het hoogst bij jongens van 18 en 19 jaar.

Langdurige eenzaamheid kan een negatieve impact op

De politie registreert een persoon als verdachte van een

iemands leven hebben en is tevens een maatschappelijk

misdrijf als er een redelijk vermoeden van schuld aan

probleem, aangezien dit kan leiden tot

dat misdrijf bestaat. De gegevens over 2010 tot en met

gezondheidsproblemen, groot armoede risico en in

2017 komen uit de ‘Basisvoorziening Informatie’ (BVI)

extreme gevallen tot (erge vormen van) criminaliteit.

van de politie.
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Transformatief Proces
AUTODIDACT EDUCATIE
Wij gaan samen op zoek naar de betekenis en

GEZOND LICHAAM EN
WERKHOUDING

antwoord op ieders individuele behoeftes van : Hoe

Naast de educatie vinden wij het belangrijk dat de

leren wij 'kritisch denken', 'creatief denken',

jongeren in beweging blijven. Sporten is goed voor

'probleemoplossen', 'ict-basisvaardigheden',

lichaam en geest. Aanvullend aan het feit dat sporten

'informatievaardigheden', 'computational thinking' ,

gezond is, kunnen we tijdens het sporten aan het

'mediawijsheid', en gaan ons bekwamen in verschillende

omgaan met emoties werken.

vakgebieden binnen het domein Computer Science,

Ook werken met de handen, met name in de natuur,

volgens de methodes van Ondernemend Leren

vinden wij belangrijk naast de educatie en het sporten.
Door het blootstellen aan andere prikkels in de natuur
wordt het gedrag van de jongeren positief beïnvloed.
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Wat is de eerste stap?
ONDERNEMEND LEREN

WERKGROEPEN

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig,

Groepen van tussen 5 tot 10 jongeren komen tijdens

mensen die zich niet afwachtend opstellen.

diverse dagdelen bij elkaar in het Groninger Forum en

Bij de leermethode gaan wij uit van onderwijsinnovatie,

vormen samen met onze begeleiders een werkgroep,

gedragen door de jongeren en de coaches, om

die door middel van Collegiale Ondersteuning en

ondernemend leren vorm te geven. Jongeren en

onderling respect, elkaar helpt om verschillende

coaches vertrekken daarbij vanuit hun passies en

vakgebieden binnen het domein Computer Science aan

ontwikkelen hun talenten. Ze hebben eigenaarschap van

te leren en in te zetten voor de realisatie van projecten.

hun eigen leren en onderwijs, mits ze deze vrijheid

Enkele aan te leren vakgebieden zijn o.a.

ondernemend oppakken. Hierdoor ontwikkelen deze

Programmeren in verschillende code talen, Grafisch

jongeren zich tot verantwoordelijk en ondernemend

Vormgeven, Kunstmatige Intelligentie, Ethical Hacking,

wereldburger.

Blockchain, Business Intelligence etc etc etc
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Wat is de tweede stap?
SPORT

HAND IN HET ZAND

Sporten is goed voor lichaam en geest. Aanvullend aan

Ook werken met de handen, met name in de natuur,

het feit dat sporten gezond is, kunnen we tijdens het

vinden wij belangrijk naast de educatie en het sporten.

sporten aan het omgaan met emoties werken. Doordat

Voorbeelden hoe een natuurlijke omgeving kan

de jongeren moe worden, worden ze uitgedaagd,

bijdragen aan het positief beïnvloeden van het gedrag

waardoor hun emoties los komen. Zo leren de jongeren

van de jongeren: - herstel van stress; - het kan

bewust worden van hun emotie en leren zij hiermee

aanzetten tot sociaal contact; - het kan bijdragen aan

omgaan.

een optimale ontwikkeling van kinderen; - het kan
persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen; - en
het kan stimuleren tot bewegen
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Zorgaanbod (SKJ)
ZORGAANBOD

AMBULANT

Tijdens de educatie, het sporten en het werken kan er

Individuele begeleiding basis

individuele begeleiding geboden worden wanneer nodig.

Individuele begeleiding specialistisch

Daarnaast kunnen we gezinsbegeleiding aanbieden.

Gezinsbegeleiding basis

Hierdoor bieden we een compleet pakket aan zorg voor

Gezinsbegeleiding specialistisch

de jongeren en de ouders/verzorgers. De educatie, het

Gezinsbegeleiding laagfrequent

sporten en het werken zijn een vorm van dagbesteding,

Groepsbegeleiding basis

zo kunnen ook jongeren die om welke reden dan ook

Groepsbegeleiding specialistisch

niet meer naar school kunnen, hulp krijgen om weer
onderwijs klaar te worden.
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DOELEN STELLEN EN
BEWAKEN !

80%
Het stellen van doelen houdt in dat er een
actieplan of Persoonlijk Tranformatie Plan en/of
Zorgplan wordt ontwikkeld om een persoon of
groep te motiveren en te begeleiden
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ONS KEUS
Bij doelen die als moeilijk te bereiken worden
beschouwd, kiezen wij ervoor om de prestaties van
de deelnemers te verbeteren, door de nadruk te
leggen op aandacht naar wat er wordt
gecommuniceerd door de jongere.

ONS INZET
Samen met de deelnemer een (leer)doel specifieker
maken door dit te kwantificeren of op te sommen
(het moet meetbaar zijn), net zoals bij de individuele
behoeften van de jongeren.

PERSISTENTIE
Door bepaalde taken te definiëren die moeten
worden voltooid en worden opgevolgd.

Blijvend
vooruit
bewegen
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STAP VOOR STAP
Mensen presteren beter wanneer ze zich inzetten voor
het bereiken van bepaalde doelen. Door een goed begrip
van het effect van het stellen van doelen op individuele
prestaties, kunnen wij doelgerichtheid bij de deelnemers
gebruiken om hiervan te profiteren en hen te helpen
succesvoller te worden in hun eigen leven.
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Belangrijkste
factoren

VERWACHTE RESULTATEN
De verwachte resultaten worden behaald en kunnen
voortvloeien uit hun niveau van participatie in het werk om
het doel en aangewezen uitkomsten te bereiken.

Naast wat wij vanuit Stichting EIF
inbrengen, wordt het niveau van

ZELF EFFICIËNTIE

betrokkenheid bij de deelnemer beïnvloed

De zelfbeloning van het bereiken van een doel, is meestal

door externe factoren.

een van de belangrijkste sleutels die ervoor zorgen dat
mensen zich inzetten en bereiken.

Er dient aandachtig te worden gelet
hierop door alle betrokken partijen

INZET
Er wordt een cultuur en omgeving gecreëerd waarin de
deelnemers zich gezamenlijk inzetten om zowel elk
individueel doel als het gemeenschappelijk doel te
bereiken.
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Doel ontwikkeling
Jongeren moeten veilig en gezond kunnen opgroeien.

Andere doelen waaraan gewerkt wordt zijn:

Ons doel is om kwetsbare jongeren met opvoed- en

- vergroten van de zelfredzaamheid;

opgroeiproblemen zoveel mogelijk volwaardig te laten

- vergroten van de sociale vaardigheden

participeren in de maatschappij en zorgen dat zij in hun

- Ontlasting van de ouders/verzorgers;

kracht komen te staan. Hierbij vinden wij het ook

- vergroten van de weerbaarheid;

belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) hierin betrokken

- Het leren uiten van emoties;

worden, zodat zij ook handvatten krijgen in de omgang

- Het leren omgaan met emoties;

met de jeugdigen en zelf ook weer in hun kracht komen.
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Vooruitgang is het vermogen om
complexe dingen voor jezelf
eenvoudig te maken
ECLIPSE INCUBATORS FOUNDATION
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DANK U !
WWW.INCUBATORSFOUNDATION.COM

