
de Reis 

Reisvoorbereiding

Kansrijk organiseerde in 
november-december 2013 
twee brainstorms met 
jongeren uit de doelgroep 
om de problemen die zij 
ervaren zo scherp mogelijk te 
krijgen. Een werkgroep van 
7 jongeren boog zich over 
de reis. Die zou uitnodigend, 
uitdagend en resultaatgericht 
moeten zijn. Opgezet 
volgens de Kansrijk-fi losofi e 
van projectmatig creëren. 
Jongeren worden geprikkeld 
om na te denken over 
hun eigen leven en raken 
gemotiveerd om nieuwe 
wegen in te slaan. 

Reisbureau

Kansrijk fungeerde als 
reisbureau dat eerst de 
werving en selectie van 
jongeren verzorgde. 
De jongeren die in de 
reisvoorbereiding waren 
betrokken, ontpopten zich 
als ambassadeurs van de 
reis. Zij spraken jongeren 
persoonlijk aan: “wat 
heb je met deze reis te 
verliezen?!” De aanmelding 
en selectie verliep volgens de 
intakeprocedure van Kansrijk. 
Gedurende de reis zorgde 
het reisbureau ervoor dat de 
jongeren een doorlopende 
reis konden maken, gebruik 
makend van de reisgidsen die 
werden ingezet.  

Kick Off van de reis

De jongeren ondertekenden 
een intentieverklaring – 
reisverklaring – om aan 
te geven dat de reis niet 
vrijblijvend was. Op 2 juli werd 
de reis feestelijk én inhoudelijk 
afgetrapt. De jongeren waren 
er, sommigen met familie en 
vrienden en de reisgidsen 
die hen zouden begeleiden. 
Het reisgezelschap maakte 
kennis met elkaar. De gidsen 
presenteerden zich door een 
pitch te geven.  

Adventure Weekend 

Tijdens een weekend in de 
Ardennen van 11 t/m 13 juli 
werden de reizigers in het 
diepe gegooid. Hier werden 
grenzen verlegd en werd 
geïnvesteerd in het opbouwen 
van een (vertrouwens)
band. Via sport en spel 
kwamen aspecten langs die 
in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt belangrijk zijn, 
zoals samenwerken, feedback 
geven en ontvangen, 
openstellen voor anderen 
en zelfvertrouwen krijgen in 
eigen talenten.  

Reisplan

Een van de partners werd 
door reisbureau Kansrijk 
gekoppeld aan de jongeren. 
Deze organisatie bracht voor 
het adventure weekend met 
de jongeren hun competenties 
in beeld. 
Na het weekend werd met 
iedere jongere de groei 
besproken die zij hadden 
doorgemaakt. Individueel 
werd een Persoonlijke 
OntwikkelingsPlan gemaakt 
(POP). Vanuit deze plannen 
kreeg iedere jongere een 
opdracht om uit te voeren 
bij iedere workshop die hij/zij 
zou volgen.   

Reisbegeleider

Aan iedere jongere 
werd een reisbegeleider 
gekoppeld vanuit Kansrijk. 
Twee reisbegeleiders waren 
beschikbaar. In de 1 op 
1 contacten werden de 
jongeren aangemoedigd om 
door te zetten en zélf aan de 
gang te gaan. Begeleiders 
gingen mee om doorbraken 
te bereiken. Bijvoorbeeld naar 
de huisarts, of om een jongere 
ingeschreven te krijgen in 
de Basisregistratie Personen 
(BRP). Maar zonder harder 
te lopen dan de jongere 
zelf! Een belangrijk aspect 
in de gesprekken was de 
bewustwording van de eigen 
verantwoordelijkheid.   
 

Reisgidsen organiseren 
workshops en trainingen
Het reisprogramma bestond 
uit empowermenttrainingen; 
identiteit en imago, 
presentatie- en sollicitatie-
vaardigheden, budgetteren, 
computermodules, omgaan 
met verslaving en fi nanciën/
bankzaken. Een jobhunter 
kwam langszij voor een aantal 
jongeren. Met thuisloze 
jongeren werd naar duurzame 
oplossingen gezocht. 
De onderwerpen en opzet 
van de trainingen en 
workshops richtten zich op 
de grootste problemen van 
de jongeren. 

Reismijlpaal: 
Banenbeurs
Alle reizigers organiseerden 
een Banenbeurs in South 
East op 17 september 2014; 
een belangrijke mijlpaal! 
De jongeren konden het 
geleerde in praktijk brengen. 
Zij waren verantwoordelijk 
voor alle aspecten van het 
event: organisatie, fi nanciën, 
communicatie en werving. 
Tijdens deze beurs waren 
bedrijven aanwezig met 
vacatures. Er waren workshops 
over netwerken en solliciteren. 
Jongeren konden hun CV 
laten checken.  

Hindernissen op reis

Jongeren kwamen hun 
afspraken niet altijd na. 
De verschillende rollen van 
het reisbureau en de gidsen 
waren soms onduidelijk: 
wie doet wat? Bij wie kunnen 
de reizigers terecht? 
Geen jongerenhuisvesting 
(8 tot 10 jaar op de wachtlijst). 
Geen VOG kunnen krijgen 
vanwege een strafblad 
(en dus bijv. geen baan 
in de beveiliging). Geen 
uitkering kunnen krijgen, of 
arbeidsovereenkomst, want 
geen postadres. Onvoldoende 
stageplekken (bedrijven geven 
jongeren geen kans). Geen 
banen (te oud, geen ervaring). 
Geen vervoersmogelijkheden 
om op de afspraak te komen 
(geen fi ets, geld voor OV).  

Slotevent

Op 6 februari werd de 
reis afgesloten met een 
certifi caatuitreiking aan 
de reizigers.  

Kansrijk blijft beschikbaar 
voor jongeren die dat 
nodig hebben. Ook 
alle gidsen zitten in het 
netwerk van de jongeren. 
Als het project doorgaat, 
zijn de YoPro!jongern 
ervaringsdeskundigen 
voor de reis YoPro!2.0. 

Reisbestemming

De reizigers hebben zichzelf 
leren kennen gedurende 
de reis. Niet iedereen heeft 
al bereikt wat hij/zij wilde, 
maar het perspectief is er. 
Door YoPro! zijn 6 jongeren 
een opleiding gestart, 
hebben 2 jongeren een 
stageovereenkomst, doet 
1 jongere vrijwilligerswerk, 
volgen 7 jongeren een 
leerwerktraject, hebben 
5 jongeren een bijbaan 
en 6 jongeren een baan. 
Voor 5 jongeren ligt een baan 
in het verschiet. Bij de start 
van de reis waren 8 jongeren 
thuisloos. 5 van hen hebben 
nu een postadres. 

Colofon
Kansrijk Zuidoost in 
samenwerking met 7Zebra’s

februari 2015

Yo Pro!groepsreizen

De YoPro!reis leidt naar een opleiding, een stageplaats, of een (bij)baan.  
De reis zet Kansrijk Zuidoost op met de doelgroep zelf. Die opzet is een combinatie van 
groepsworkshops en individuele trajecten. Daarin worden alle facetten van het leven van 
de reizigers meegenomen om hen – via tussenstations – naar een passende bestemming 
te begeleiden. Afhankelijk van de uitgangssituatie van de reizigers, hun mogelijkheden en 
wensen schakelt reisbureau Kansrijk reisgidsen in. Deze reisgidsen versterken de reizigers 
op specifi eke onderdelen, zoals weerbaarheid, budgettering, omgaan met alcohol en drugs, 
computerkennis en sollicitatievaardigheden. Iedere reiziger kan gedurende de hele reis een 
beroep doen op een reisbegeleider van Kansrijk, die ook aanwezig is bij de workshops en 
trainingen. 
 
De YoPro!groepsreis is gestart met jongeren in Zuidoost van 19 tot en met 27 jaar.  
Zij verkeren in een kwetsbare positie door (een combinatie van) problemen op school, 
(voortijdig) schoolverlaten zonder startkwalifi catie, werkloosheid, schulden, dakloosheid, 
verslaving, psychosociale problemen (worsteling met eigen gevoelens, de problematische 
thuissituatie en met de relatie met anderen) en soms een strafblad. Maar zij hebben geen 
indicatie voor behandeling. De jongeren hebben onvoldoende bagage om zelfstandig de reis 
te maken naar een opleiding, werkervaringsplaats en een baan. Hun zelfbeeld is doorgaans 
negatief.  

Reizigers

25 jongeren uit Zuidoost maakten de volledige reis. 17 mannen en 8 vrouwen. Zij waren 
gemotiveerd om hun leven weer op de rails te krijgen. Maar wisten niet hoe. Hun problemen 
maakten hen kwetsbaar. Hun gevoel van eigenwaarde was gering. 

Reisverkenning

Kansrijk was gemotiveerd om van betekenis te zijn voor deze groep jongeren. Op basis 
van signalen van jongeren, ouders en samenwerkingspartners nam zij het initiatief om bij 
het stadsdeel in juni 2014 een projectvoorstel in te dienen voor YoPro! Het project werd 
gehonoreerd en opgenomen in het Programma Zuidoost aan de slag! 

Verkeersleider

Kansrijk zag erop toe dat de reis inhoudelijk en fi nancieel in samenhang werd geregeld. 
Het team fungeerde als spin in het web – coördinator – die het overzicht hield op de reis. 
Zij volgende de voortgang en nam beslissingen op het moment dat zich obstakels 
aandienden. 

Reisblog

Gedurende de reis deelden de reizigers hun ervaringen met elkaar via een groepsapp.  
Via Facebook stonden de reizigers in verbinding met een grote groep belangstellenden. 
Via dit kanaal brachten zij verslag uit van de banenbeurs op 17 september 2014 die zij van 
begin tot het eind organiseerden en begeleidden. Hierop werd ook een Youtube fi lmpje 
geplaatst, waarin deelnemers vertellen wat de reis hen tot dusver heeft gebracht. 
In een 2e fi lmpje maakten jongeren de balans op van hun reis.  
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YOPRO! IS EEN REIS NAAR JEZELF
HET VERHAAL VAN JONGEREN DIE DEELNAMEN 

YOPRO! IS EEN REIS NAAR JEZELF

YoPro! is een mooie reis, die ieder 
zelf moet ervaren. Het is moeilijk 
uit te leggen dat je jezelf leert 
kennen en anderen. 
Persoonlijke ontwikkeling staat 
bovenaan. YoPro! is een reis voor 
jongeren, door jongeren. Je wordt 
geholpen door het zelf te doen.

Als je mij vroeger zou roepen, zou ik het niet gehoord hebben, 

want ik zat in mezelf, in mijn hoofd. Nu voel ik mij vrij man, 

beweeg ik als een astronaut in de ruimte. En dat is OK.

Alles werd voor mij geregeld door mijn ouders, ik werd   

beschermd. Nu ben ik alleen aan de top en dat is heftig.  

Het voelt heel koud, zoals de bergbeklimmer op de foto. 

Maar het is goed om uit m’n comfortzone te komen.

WIJ DEDEN MEE AAN YOPRO! 
OMDAT WE NIETS TE VERLIEZEN HADDEN. 

We wilden gewoon de gok wagen, waarom niet?! 
Terugkijkend roept YoPro! de emotie op van gezelligheid, 

liefde, een helpende hand, maatschappelijk werk en verrassing. 
YoPro! jongeren zijn jongeren die niet verdwaald zijn, maar wel 
begeleiding nodig hebben om een positie te bereiken. 

Ik zat in mijn eigen ruimte, deed wat ik moest doen. 

Nu ben ik aan het roeien in een team. Ik krijg hulp 

en dat voelt goed.

DE HELE OPBOUW VAN YOPRO! IS OK. 
MET EEN KICK OFF, EEN SURVIVALWEEKEND, 
ZODAT JE ELKAAR LEERT KENNEN EN VERTROUWEN. 

In de Ardennen waren we echt op elkaar aangewezen. Het was 
doodeng om een muur te beklimmen, terwijl iemand die je 

niet kende je vasthield. Helemaal als je hoogtevrees hebt! Hier 
verlegden we echt onze grenzen. Van tevoren had trouwens 
niet iedereen zin om mee te gaan. Sommigen zaten zwaar in 
de weerstand. Achteraf waren die blij dat ze toch mee waren 
gegaan. Als je niet uit je comfortzone komt, kom je immers 
nergens. 

Ik was een hulpeloos eendje, dat niet wist wat ‘ie moest doen. 

Nu is er een helpende hand en zit ik niet meer met grote 

vraagtekens.

DE KANS DIE YOPRO! ONS HEEFT GEBODEN IS DAT 
WE INZICHT HEBBEN GEKREGEN IN WIE WE ZIJN, 
WAT WE KUNNEN EN WAT WE WILLEN. 

De trainingen zetten ons aan het denken. Wat is eigenlijk 
mijn droom? Waar zie ik mezelf over 10 jaar? We zien nu de 

kansen. En weten ook beter wat er mogelijk is in Zuidoost, wie 
ons kan helpen. De Banenbeurs kunnen we op ons CV zetten. 
Overigens leverde die Banenbeurs eerst verwarring en frustratie 
op. Zo’n beurs zou toch voor óns moeten zijn en nu moesten 
wíj alles regelen. Uiteindelijk hebben we twee weken keihard en 
met veel stress gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Achteraf 
besef je dan dat de les was om niet alleen dingen voor jezelf te 
doen, maar ook voor anderen. Wij kregen de kans om anderen 
een kans te geven. 

Ik was erg met mezelf bezig. Nu help ik anderen met 

wat ik zelf heb geleerd. het stokje gaat over. Het cadeau 

van het leven: ik leer – ik leer anderen. Het is geweldig 

en ook een verrassing dat andere mensen naar je luisteren.

HET IS GOED DAT DE GROEP BREED IS SAMEN-
GESTELD. 

Zo ziet de samenleving er ook uit. Mensen met een hele 
andere achtergrond, met veel en weinig levenservaring, 

met uiteenlopende problemen. Je komt er dan achter dat de 
verschillen niet zo groot zijn als je denkt. Het is een rijke ervaring 
om op te trekken met mensen die je normaal niet ontmoet. Leuk 
en leerzaam. We hebben van elkaar geleerd. Het is wel belangrijk 
dat we allemaal uit deze omgeving komen. 

Voor YoPro! keek ik om me heen en wist ik niet wat ik wilde. 

Nu ben ik aan het bloeien en groeien met als eerste stap 

mijn propedeuse halen en dan m’n diploma.

ZEKERHEID IS HEEL BELANGRIJK OM ZELFVERZEKERD 
TE WORDEN EN JEZELF TE ONTPLOOIEN. 

Het begint met huisje, boompje, beestje. Een vaste baan en 
een autootje voor de deur. YoPro! brengt je niet meteen een 

huis of een baan, maar er wordt wel aan gewerkt. Zes maanden 
is dan wel een lange tijd. Zeker als je intussen uit de prullenbak 
moet eten. Als je geen plek hebt om te slapen en moet 
overleven, wat moet je dan doen? 
Als je thuis woont en naar school gaat, stage loopt of werkt, ligt 
dat anders. Maar voor diegenen zonder huis, opleiding en een 
baan is het de vraag wat ze de rest van de week moeten doen. 
Er zijn wachttijden en regels die in de weg staan, soms ook 
nieuwe regels. Belangrijk is om aan het begin goed uit te leggen 
wat jongeren kunnen verwachten.

Ik was een onwetend kuiken dat door het doolhof liep. 

Ik wist niet waar ik moest zijn. Nu ga ik weer naar school. 

Zo lang ik leef, blijf ik leren, op weg naar de top.

OP DEZE REIS NAAR JEZELF BEN JE SOMS OOK ZÉLF 
DE BELANGRIJKSTE HINDERNIS. 

Het is de kunst om er positief in te zitten en kritisch naar jezelf 
te blijven kijken. Als je boos blijft, doet niemand iets voor 

je. Het zou mooi zijn als instellingen een keertje 24/7 met ons 
optrekken. En méér zien dan de buitenkant, de kaft van 
het boek. 
Over persoonlijke hindernissen gesproken: de discipline om op 
tijd te komen, ontbrak nogal eens. Terwijl het in deze tijd niet 
getolereerd wordt om je niet aan afspraken te houden. Daar 
werd wat te makkelijk mee omgegaan. Er werden wel meer 
afspraken gemaakt, waarop niet duidelijk werd gestuurd. 
Dat zou strakker kunnen.

Lange tijd deed ik wat mij gezegd werd als een schaap in 

de kudde. Het was een soort poppenkast. Ik raakte in mezelf 

gekeerd, voelde me eenzaam. Door alle hulp sta ik nu mijn

eigen mannetje en zie ik een ander perspectief, kom ik zelf 

naar voren. 

DE BEGELEIDERS LIETEN ONS NIET LOS. 

Ook al waren wij soms niet gemotiveerd en werden zij 
afgesnauwd. Zij hadden niet de attitude van ‘zoek het 

maar uit’. Zij hebben ons laten ervaren dat het vooral gaat om 
wíe we zijn, niet om wat we precies doen en waar we staan. 
We hebben er veel aan gehad om onszelf te presenteren, kregen 
gouden tips over een goed gesprek voeren en plankenkoorts 
overwinnen. Ook op het praktische vlak zijn we op veel manieren 
ondersteund. Zo kregen we goede, duidelijke tips over fi nanciën. 
Door te weten hoe het zit, hoeven we ons niet bang te laten 
maken door instanties. De variatie aan trainers is leuk. Het was 
wel een heel vol programma! Na de Banenbeurs kwam er een 
beetje de klad in. 

Ik was het eendje dat moeite had om het hoofd boven water 

te houden. Toen ik over YoPro! hoorde was ik verwachtingsvol – 

ik wist niet waar het me zou brengen. Na de teambuilding 

kwamen de helpers en nu heb ik het gevoel ‘we made it’. 

YOPRO! ZIT IN DE RUGTAS. 

Het zou mooi zijn als andere jongeren de kans krijgen om 
YoPro! te ervaren. Het is de vraag of wij ambassadeur 

kunnen zijn, want waar staan wij nu helemaal?! Maar we zullen 
jongeren die niet weten welke richting ze uit moeten zeker 
aansporen er gewoon aan te beginnen en te zien wat YoPro! 
hen brengt. Voor ons was het een mooie ervaring, de kans om 
uit te vinden wie we zijn, wat onze identiteit is. Van daaruit kun 
je verder. Als we elkaar nu tegenkomen, dan is het leuk om te 
horen waar de ander mee bezig is. 

We zijn blij voor elkaar. 

Van nieuwsgierig over het hek kijken, probeer ik 

sociaal en zakelijk te bloeien, want dat maakt me blij. 

Ik loop nu de trap op en weet niet op welke trede ik sta. 

Iedere dag leer ik iets nieuws.
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