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Samenvatting
De titel van dit afstudeerproject is ‘De helden reis’. Deze verwijst naar de ontdekkingsreis die
deelnemers maken gedurende het helden-traject van de JHA. Een reis die meestal begint bij
de vraag: Wie ben ik en welke studie en/of baan past bij mij? Om hier een helder antwoord
op te krijgen, doorlopen deelnemers de drie fasen van het helden-traject waarin zij
onderzoek doen naar hun interne- en omgevingsfactoren (ook wel binnen- en buitenstroom
genoemd) en deze op elkaar gaan afstemmen. Gedurende de reis, het helden-traject,
worden deelnemers gestimuleerd om naar zichzelf en de wereld om zich heen te kijken.
Zij krijgen daarin concrete opdrachten/handvaten aangereikt en worden op deze wijze door
de JHA-coaches geconfronteerd met wat er in de opleidings- en beroepspraktijk en
samenleving gevraagd wordt aan kennis, houding en vaardigheid. In deze ontdekkingsreis
gaat het echter niet alleen om het halen van de finish maar ook om de reis, het proces op
zich. Om deze reis zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de waarden, wensen en
behoeften van deelnemers, is het van belang om te weten hoe die reis voor deelnemers
eruitziet en welke werkzame- en belemmerende factoren een rol spelen binnen hun
ontwikkelings- en keuzeproces.
Binnen de JHA werd geconstateerd dat voornamelijk de tweede en derde fase op inhoudelijk
vlak nog niet voldoende aansluiten bij het ontwikkelings- en keuzeproces van de
deelnemers. Dit praktijkprobleem kan leiden tot stagnatie in het proces van deelnemers, wat
weer ten kosten kan gaan van het verstevigen van de studie- en loopbaankeuze.
Vanuit de behoefte en wens van de JHA om de tweede en derde fase van het helden-traject
op duurzame wijze te verbeteren is een praktijkonderzoek gestart.
De onderzoeksvraag luid: Wat is er binnen de tweede en derde fase van het helden-traject
nodig om het nog beter aan te laten sluiten op het ontwikkelings- en keuzeproces van de
deelnemers?
De deelvragen die daaruit voortvloeien zijn:
1. Hoe is het huidige helden traject opgebouwd en vormgegeven?
2. Wat zijn de gedachten achter het I en O-concept en de bijbehorende fasen?
3. Wat zijn de werkzame factoren binnen de verschillende fasen van het helden traject?
4. Wat zijn de belemmerende factoren binnen de verschillende fasen van het helden
traject?
Middels een documenten- en literatuuronderzoek, het bevragen van huidige deelnemers en
de JHA-teamleden zijn onderzoeksresultaten verkregen. De conclusies die daaruit zijn
getrokken vormen het antwoord op de deelvragen en hoofdvraag. Op basis daarvan is een
aanbeveling voor een innovatief ontwerp gedaan. Het innovatief ontwerp wat in dit verslag
beschreven en verantwoord zal worden, is het resultaat van het onderzoek en draagt bij aan
het de verbetering van de tweede en derde fase van het helden-traject. Het innovatief
product draagt bij aan het zichtbaar maken van de rode draad van de route binnen het
helden-traject. Daarnaast biedt het deelnemers concrete handvatten om binnen het hun
ontwikkelings- en keuzeproces de nodige verdieping te creëren en de koppelingen te kunnen
maken tussen opgedane en nieuwe kennis. Voor de JHA-coaches biedt het innovatief
product concrete handvatten en nieuwe mogelijkheden voor binnen de coaching van
deelnemers.
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Voorwoord
Al op jonge leeftijd begon mijn eigen ontdekkingsreis binnen een land wat voor mij destijds
nog geheel onbekend was. Ik kwam namelijk als Duitssprekend meisje terecht op de vrije
school in Nijmegen waar ik omringd was door allemaal Nederlandssprekende kinderen.
Hoewel dit in eerste instantie door mij als een ware cultuurshock werd ervaren, wist ik mijn
plek in de Nederlandse cultuur snel te vinden. Doordat ik letterlijk ben opgegroeid in twee
verschillende culturen ben ik met een andere blik naar de wereld gaan kijken. Mede door
mijn eigen (culturele)reis is het interesse in mensen uit verschillende (sub)culturen ontstaan.
Maar ook het verhaal over de reis die mensen doormaken gedurende hun ontwikkeling, is
iets waar ik altijd al nieuwsgierig naar ben geweest. Om deze reden was het voor mij ook
duidelijk dat ik een sociale studie wilde gaan doen. Na het behalen van mijn mbo-diploma
ben ik doorgestroomd naar de studie SPH op de HAN, waar ik na het behalen van mijn
propedeuse toch de switch maakte naar CMV. Hier voelde ik mij gelukkig vanaf het begin
helemaal op mijn plek.
Nu vier jaar later, is het einde in zicht en kijk ik terug op een hele leerzame en leuke tijd bij
CMV. Een van de hoogtepunten was mijn stage in Bali, waar ik samen met Balinese
jongeren workshops heb opgezet om een bijdrage te leveren aan hun persoonlijke- en
educatieve ontwikkeling. Door deze bijzondere ervaring werd ik mij er nog bewuster van dat
mijn ambitie uit gaat naar het begeleiden en ondersteunen van jongeren bij hun
ontwikkelingsproces. Eenmaal terug in Nederland ben ik in september 2018 gestart met het
afstuderen binnen de JHA. Helaas moest ik na een paar maanden noodgedwongen stoppen
doordat ik in een burn-out terecht kwam. Na een jaar van rust en structuur heb ik in
september 2019 een nieuwe poging gewaagd om mijn studie binnen de JHA af te kunnen
ronden. Ik kreeg daar de ruimte, vrijheid en ondersteuning die ik nodig had om weer kleine
stappen te zetten in de juiste richting. Daardoor groeide het vertrouwen in mijn eigen kunnen
als sociaal professional en heb ik met veel plezier en betrokkenheid mijn afstudeerproject
vorm kunnen geven. De ontdekkingsreis die ik zelf heb doorgemaakt gedurende mijn burnout tussenjaar, vormden als het ware de drijfveer voor het onderzoeksthema. Ik wilde er
namelijk achter komen wat voor de deelnemers van de JHA binnen hun ontwikkelings- en
keuzeproces wel werkt en niet werkt. Om vervolgens middels een innovatief product een
duurzame bijdrage te kunnen leveren aan het verstevigen van hun studie- en
loopbaankeuze. Zodat zij net zoals ik ook het pad vinden wat voor hen is bestemd.
Dit verslag is in eerste instantie geschreven voor de JHA, zodat zij met behulp van de
onderzoeksresultaten en het innovatief product het helden-traject op duurzame wijze kunnen
verbeteren. Daarnaast is het mijn afstudeerverslag waarop ik beoordeeld zal worden.
Mijn dankbetuiging gaat uit naar de JHA, bestaande uit Rogier van Aanholt, Geert Vaarwerk,
Marieke van Baars, Mick Berkenhagen, Kim Gebbing en Camar Fransico, die mij in het
afgelopen jaar veel ondersteuning, vertrouwen en mogelijkheden hebben geboden bij mijn
ontwikkeling als beginnende professional. Daarnaast wil ik mijn partner Roel Bos bedanken
voor zijn support in tijden dat het even moeizaam verliep en voor zijn hulp bij het bewerken
van het innovatief product. Ook wil ik mijn schoonvader Hans Bos bedanken voor zijn
fotografeer skills. Tenslotte wil ik nog alle docenten en studenten vanuit CMV bedanken, zij
hebben ondanks de bizarre corona-tijden hun uiterste best gedaan om samen tot een goede
afsluiting te komen van CMV.
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Lijst met afkortingen en begrippen
(Alfabetische volgorde)

Hbo
HAN
JHA
KSA
Mbo
Vsv’ers
WO

Hoger Beroeps Onderwijs
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jonge Helden Academie
Kunstzinnig en Sportieve Activiteiten
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Vroegtijdige schoolverlaters
Wetenschappelijk Onderwijs

Challenges

Uitdagingen aangaan middels het uitlokken van nieuwe activiteiten

Energizers

Zijn activiteiten die bijdragen aan het losmaken van nieuwe energie

Medehelden

Hiermee worden de andere deelnemers van het helden-traject bedoeld

Mind-map
.

Een diagram wat opgebouwd is uit begrippen die zijn geordend in de
vorm van een boomstructuur

Road-map

Letterlijk vertaald van het Engels naar het Nederlands: routekaart

Skills

Letterlijk vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands: vaardigheden
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1. Inleiding
De organisatie waar het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden is Stichting Jonge Helden
Academie te Nijmegen.
1.1 Organisatiebeschrijving
Stichting Jonge Helden Academie (JHA) richt zich op de doelgroep jongeren (16 t/m 26 jaar)
die vastlopen in het maken van een duurzame studie- en loopbaankeuze.
De JHA biedt jongeren een ontmoetings- en leerplek waar zij in aanvulling op eventuele
andere onderwijs- en/of werkactiviteiten zowel individueel als gezamenlijk ondersteuning
krijgen bij diverse leervragen om zich optimaal te kunnen voorbereiden op vervolgstappen
met betrekking tot werken en leren. Hier kunnen de jongeren op maat, in eigen tempo (mede
door flexibele in- en uitstroom) en onder professionele begeleiding werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling en actief onderzoeken wat voor hen de passende vervolgstap in
hun loopbaan is. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld onderzoek doen naar: een passende
opleiding, passende (bij)baan, een eigen onderneming of een droomreis (Van Aanholt,
Vaarwerk & Van Baars, 2017). Het JHA-team bestaat uit de drie oprichters: Rogier van
Aanholt, Marieke van Baars en Geert Vaarwerk, coach Mick Berkenhagen, en de drie
ambassadeurs: Kim Gebbing, Camar Francisco en Alisa Mein. Wanneer binnen het
onderzoeksverslag en innovatie verslag gesproken wordt over de JHA-teamleden wordt
daarmee het hele team bedoeld. En wanneer gesproken wordt over de JHA-coaches dan
worden daarmee Rogier van Aanholt en Mick Berkenhagen en de ambassadeurs bedoeld.
Visie
Jonge mensen die hun krachten kennen zijn inspirerende en motiverende leiders doordat zij
hun talenten kunnen benutten, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en
zich met plezier bezighouden met de ontwikkeling van zichzelf en de samenleving (Van
Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017).
Missie
De JHA creëert samen met en voor jonge mensen bewust tijd en ruimte om te ontdekken wie
zij zijn en wat zij willen. Jonge mensen worden hierbij uitgedaagd op zowel intellectueel als
emotioneel gebied. Door vanuit het individu, samen met medehelden en onder professionele
begeleiding samen bezig te zijn met zichzelf en diverse leef-, leer- en werkwerelden ontstaat
er kruisbestuiving. Dit verstevigt het keuzeproces van de jongere, voor in het nu en voor in
de toekomst (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017).
1.2 Maatschappelijke context
We leven in een maatschappij waarin veel mogelijkheden zijn op het gebied van opleidingen
en/of werk. Alles draait om een leven lang leren in hoog tempo. Daarbij kenmerkt zich onze
maatschappij in de laatste jaren door een sterke individualisering, waardoor het
gemeenschappelijke steeds meer verdwijnt. De sociale kaart van Nederland wordt hierdoor
steeds complexer en vergt ingewikkelde sociale vaardigheden door de huidige
groepsverscheidenheid (Van der Vlerk, 2005). Er komt steeds meer verantwoordelijkheid bij
de burgers zelf te liggen, waardoor het aantal burgers wat niet meer mee komt in deze
huidige samenleving aanzienlijk aan het groeien is. Ook de jonge generatie heeft te kampen
met deze ontwikkelingen en ervaart veel prestatiedruk vanuit de samenleving. Het valt voor
deze jonge generatie dan ook niet mee om in deze tijden een bewuste en duurzame
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studie- en loopbaankeuze te maken. Landelijke uitvalcijfers in het mbo, hbo en wo laten zien
dat er een stijgende lijn is in het aantal vsv’ers (zie hiervoor onderzoeksverslag deelvraag 1
in bijlage 7). Ook blijkt uit onderzoek met 650 jongeren (Moerman, 2 mei 2016) dat 30% spijt
heeft van de gemaakte studiekeuze. Dit heeft zowel persoonlijke als financiële gevolgen voor
jongeren. Er wordt regelmatig gezegd dat een verkeerde studiekeuze leidt tot studie-uitval,
maar dat hoeft niet per definitie de primaire reden te zijn. ‘’Studie-uitval kan verschillende
redenen hebben als ‘moeite met onderwijs’, ‘persoonlijke omstandigheden’ en ‘studie is te
zwaar’’ (Van der Burg, 2017). Ander onderzoek (NWO, 2008) geeft aan dat maar slechts
20% van de studenten gedurende hun studie zeer gemotiveerd zijn. Motivatie is belangrijk bij
het in beweging komen en blijven. Volgens Brinkman (2013, p. 37) is motivatie de motor voor
het persoonlijke groeiproces en het vermogen tot zelfverwezenlijking. En zoals Van der Burg
(2017) in haar innovatie verslag beschreef, kan een ‘foute keuze’, leiden tot een
vermindering van motivatie wat weer een negatief effect kan hebben op het zelfvertrouwen.
Daarnaast bouwt de jongere met het huidige leenstelsel aan een studieschuld wat financiële
problemen met zich mee kan brengen.
Er ligt dus een complexe uitdaging voor zowel onderwijsinstellingen als ook overheids- en
commerciële instellingen om deze jonge generatie ondersteuning te bieden bij dit
maatschappelijke probleem (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017). Dit is dan ook de
reden waarom JHA is opgericht. De JHA biedt een mogelijke oplossing voor
twijfelende/besluiteloze jongeren door hen een traject en plek aan te bieden waarin zij
kunnen uitzoeken wie zij zijn, waar hun talenten liggen en wat zij hiermee kunnen bereiken.
Dit ondersteund de JHA door de jongeren te laten kijken naar zichzelf en de wereld om hen
heen en door te werken met hoofd, hart en handen (Van der Burg, 2017).
Het huidige aanbod van de JHA is gericht op jongeren die een gekozen of niet-gekozen
tussenjaar hebben. Jongeren volgen één dag in de week samen met medehelden het
helden-traject waarin zij bewust de tijd en ruimte krijgen om te ontdekken wie zij zijn en
welke stappen nodig zijn om tot een bewuste en duurzame studie- en loopbaankeuze te
komen. Op deze wijze wil de JHA een stevige bijdrage leveren aan de maatschappelijke
opdracht (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017). Echter wordt geconstateerd dat het
huidige aanbod niet op alle vlakken voldoende aansluit bij het ontwikkelings- en keuzeproces
van de deelnemers, vandaar de wens en behoefte te onderzoeken welke innovatie nodig is
om het helden-traject te verbeteren.
1.3 Culturele en Maatschappelijke Vorming
De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) leidt studenten op tot
beginnende professionals in de sociaal-agogische sector. De CMV’er richt zich op het
ondersteunen en begeleiden van burgers (individuen, groepen, samenlevingsverbanden,
organisaties, publiek) bij het vormgeven van hun maatschappelijke bestaan. Hierbij richt de
CMV’er zich op het vergroten en versterken van competenties die burgers in staat stellen om
zich in deze (risico)maatschappij staande te houden en hun leven kwalitatief vorm te geven.
‘’Hij doet dit door individuen, groepen en organisaties uit te dagen om deel te nemen aan
allerlei culturele en sociale activiteiten. Hiertoe worden situaties gearrangeerd en contexten
gecreëerd waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbindingen met elkaar aan kunnen
gaan’’ (Landelijk opleidingsprofiel CMV, 2009, p. 15).
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De opleiding CMV in Nijmegen onderscheidt zich van andere CMV-opleidingen omdat het
zich gespecialiseerd heeft in het werken met Kunstzinnige en Sportieve Activiteiten (KSA).
In het werken met KSA wordt een beroep gedaan op hoofd, hart en handen. ‘’Creatief
werken is een proces waarbij denken, voelen en handelen samenkomen. Het innerlijke
proces ontstaat uit gedachten en emoties – een moment van verbeelding, een behoefte, een
verwondering’’ (Behrend & Jellema, 2015, p. 19). Creativiteit speelt een belangrijke rol
binnen het vormgeven van het eigen bestaan. Middels creativiteit kan de mens zich al
communicerend laten zien aan de wereld. ‘’Het werken met mensen vraagt voortdurend
unieke, persoonlijke en aangepaste oplossingen. Iedereen is uniek en elke interactie is dan
ook een unieke interactie’’ (Behrend & Jellema, 2015, p. 21). Binnen elke verandering in het
leven wordt een beroep gedaan op ons creatieve vermogen. Het werken met mensen vraagt
dan ook continu om een creatieve aanpak. Studenten leren gedurende de opleiding de
waarde van het inzetten van KSA en ontwikkelen hierin hun eigen unieke creatieve
werkwijze.
1.5 Leeswijzer
Dit innovatieverslag komt voort uit het onderzoeksverslag, wat te vinden is in bijlage 7.
Er zal dan ook regelmatig naar verwezen worden om dubbel informatie te voorkomen.
Onderzoeksverslag
Vanuit een geconstateerd praktijkprobleem van de JHA, is het praktijkonderzoek gestart.
In hoofdstuk 1 staat het onderzoeksdoel en vraagstelling geformuleerd. In hoofdstuk 2 staan
de onderzoeksmethoden waarmee gewerkt is beschreven. De onderzoeksresultaten en
conclusies staan beschreven in hoofdstuk 3. De conclusies vormen samen een antwoord op
de hoofd- en deelvragen. Van waaruit aanbevelingen zijn geformuleerd, die beschreven
staan in hoofdstuk 4.
Innovatieverslag
Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksverslag, is de innovatieve
praktijkverbetering ontwikkeld. In hoofdstuk 2 staat de startnotitie, het innovatief product en
de verantwoording beschreven, net zoals de risico’s van het ontwerp. In hoofdstuk 3 staat de
implementatie van de innovatieve praktijkverbetering beschreven. Tenslotte wordt in
hoofdstuk 4 teruggeblikt en geëvalueerd op het onderzoeks- en ontwerpproces.
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2. De innovatieve praktijkverbetering
2.1 Startnotitie voor de innovatie
Aan het einde van de oriëntatiefase in het innovatieproces wordt stilgestaan om terug te
blikken en vooruit te kijken. Binnen de startnotitie van het innovatieproces wordt beschreven
welke signalen je als ontwerper bent tegengekomen en welke innovatieve ideeën er al
klaarliggen (Verhagen & Haarsma-den Dekker, 2015).
Binnen het praktijkonderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal:
Wat is er binnen de tweede en derde fase van het helden-traject nodig om het nog beter aan
te laten sluiten op het ontwikkelings- en keuzeproces van de deelnemers?
Middels een documenten- en literatuuronderzoek, het bevragen van huidige deelnemers en
de JHA-teamleden is uitgebreid onderzocht wat er binnen de tweede en derde fase van het
helden-traject goed werkt en minder goed werkt. Op basis van deze onderzoeksresultaten
zijn de conclusies getrokken die het antwoord vormen op de hoofdvraag (zie hiervoor
hoofdstuk 4.1 uit het onderzoeksverslag in bijlage 7). Aan de hand van de uitkomst op de
hoofdvraag is de aanbeveling voor een innovatieve praktijkverbetering geformuleerd.
De aanbeveling voor een innovatief ontwerp luidt: ontwerp een nieuwe werkvorm die aansluit
op de wensen en behoeften van zowel de deelnemers als de JHA, die betrekking hebben op
de verbeterpunten ten aanzien van de tweede en derde fase van het helden-traject.
Deze werkvorm kan echter pas een duurzame bijdrage leveren aan de verbetering van de
tweede en derde fase mits het voldoet aan de ontwerpeisen die in hoofdstuk 5 van het
onderzoeksverslag geformuleerd staan (bijlage 7). Om te kunnen starten met het ontwerpen
van het innovatieve product, moet eerst het fundament voor het ontwerp gebouwd worden,
hiervoor is gebruik gemaakt van de innovatieopdracht die beschreven staat in de theorie van
Verhagen & Haarsma-den Dekker (2015, p. 90). Hieronder volgt de uitwerking van de
innovatieopdracht:
Waarom:
De aanleiding voor een innovatief product komt voort uit de wens en behoefte om de tweede
en derde fase op duurzame wijze te verbeteren zodat deze optimaal aansluiten bij het
ontwikkelings- en keuzeproces van de deelnemers.
Wat:
Het hoofddoel van dit innovatief product is het verbeteren van de tweede en derde fase van
het helden-traject. Het dient voor zowel deelnemers als ook de JHA een duurzame
verbetering te zijn.
Voor wie:
Voor de deelnemers is het innovatief ontwerp: een ontwikkelplan wat zij gedurende het
helden-traject kunnen gebruiken bij het zetten van stappen naar hun einddoel toe.
Voor de JHA-coaches: een nieuwe werkvorm die hen handvatten en mogelijkheden biedt
binnen de coaching van deelnemers.
Wanneer:
Het innovatieve ontwerp dient eind mei 2020 gerealiseerd te zijn.

10

Waar:
Het innovatieproces vindt vanuit thuis plaats en wordt in samenspraak met de JHA en
deelnemers gerealiseerd.
Randvoorwaarden:
Het innovatief ontwerp moet voldoen aan de ontwerpeisen zoals die geformuleerd staan in
hoofdstuk 5 van het onderzoeksverslag (bijlage 7).
Hoe:
Het innovatief ontwerp wordt met de hand getekend op posterformaat, op hoge resolutie
gefotografeerd en vervolgens bewerkt met Photoshop om het een professionele uitstraling te
geven.
Budget voor het product:
Om het innovatief product uiteindelijk te kunnen implementeren dient het op A1
posterformaat afgedrukt te worden zodat alle deelnemers over een eigen road-map
beschikken. De kosten hiervoor zijn ongeveer 10 euro per poster, dus bij 12 deelnemers kom
je uit op +- 120 euro.
Bronnen:
Het innovatieve ontwerp is tot stand gekomen met behulp van de volgende literatuur:
- Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (Van der Donk & Van Lanen, 2015)
- Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn (Verhagen & Haarsma-den Dekker, 2015)
- Inspireren tot leren, het ontwerpen van een uitdagende leeromgeving (Van der Vlerk, 2005)
- Muzisch-agogische methodiek: Muzisch interveniëren in het sociaal werk (Behrend &
Jellema, 2015)
- Generatie Einstein, slimmer, sneller en volwassener (Boschma & Groen, 2010)
- Leiders van vandaag, lessen voor morgen (Hart & Sonneschein, 2008)

2.2 Het innovatief product
In opvolging van het praktijkonderzoek en de oriëntatie binnen het innovatieproces, wordt in
dit hoofdstuk het innovatief product beschreven.
Het innovatief product is een dubbelzijdige road-map die als nieuwe werkvorm ingezet kan
worden gedurende het hele helden-traject, en daarmee op positieve wijze kan bijdragen aan
het bestaande aanbod en de verbetering binnen de tweede en derde fase van het heldentraject. De road-map is ontworpen als ontwikkelplan voor de deelnemers zodat zij deze
gedurende het helden-traject kunnen gebruiken bij het maken van stappen in hun
ontwikkelings- en keuzeproces. Daarnaast is de road-map voor de JHA-coaches ontworpen
als nieuwe werkvorm die hen handvatten en mogelijkheden biedt binnen de coaching van de
deelnemers. In het onderzoeksverslag bij hoofdstuk 5 (bijlage 7) staan de ontwerpeisen voor
de road-map geformuleerd, zodat deze aansluit bij de wensen en behoeften van deelnemers
en de JHA. Voor het innovatieve product zie bijlage 1 van dit verslag.
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2.3 Ontwerp verantwoording
In dit hoofdstuk wordt met behulp van de onderzoeksresultaten en de literatuurstudie de
verantwoording van het ontwerp
2.3.1 De Helden Reis:
Het innovatief product draagt de naam ‘De Helden Reis’. Deze naam verwijst naar de reis die
de deelnemers maken gedurende het helden-traject. De reis die de helden maken wordt
weergegeven in de road-map, vandaar dat deze naam het beste aansluit bij het innovatief
product.
2.3.2 Doel van het product:
Het doel van het innovatief product is het zichtbaar maken van de rode draad binnen het
helden-traject. Het stimuleren van deelnemers om hun eigen handvatten te creëren zodat zij
de nodige verdieping opzoeken en daarmee gemakkelijk de koppeling kunnen maken tussen
opgedane en nieuwe kennis. Voor de JHA-coaches biedt het innovatief product nieuwe
handvatten en mogelijkheden binnen de coaching, zoals; concretisering van de doelen
binnen de tweede en derde fase, inhoudelijk beter aansluiten op individuele processen van
deelnemers, inhoudelijke processen meer bespreekbaar maken, het organiseren van meer
samenwerkingsvormen en uitwisselmomenten tussen deelnemers.
2.3.3 Hoe draagt het product bij aan de praktijkverbetering:
De voorkant van de road-map heeft als doel om de rode draad van de route zichtbaar te
maken met daarin de belangrijkste werkvormen en onderdelen die aan bod komen binnen
het helden-traject. Dit draagt bij aan de wens en behoefte van de deelnemers om een helder
beeld te kunnen vormen over hoe het traject eruitziet en wat er allemaal op hen af gaat
komen. In de (monopoly)rand die te zien is op de voorkant, zijn de belangrijkste onderdelen
nogmaals weergegeven waarbij steeds een verdiepende vraag staat geformuleerd. De
vragen hebben als doel om deelnemers stil te laten staan, terug te laten blikken en vooruit te
laten kijken middels het nadenken over en beantwoorden van de vragen. Dit zorgt voor de
nodige verdieping binnen de uitvoering van de werkvormen en biedt hen tegelijkertijd
concrete handvatten. Daarnaast draagt dit bij aan de bewustwording van de zaken waar zij
op dat moment tegenaan lopen, zoals bijvoorbeeld het dieptepunt waar deelnemers het over
hadden, daardoor makkelijker te herkennen en bespreekbaar te maken. De JHA-coaches
kunnen aan de hand van deze vragen gerichter doorvragen op bepaalde opbrengsten van
werkvormen, onderdelen, vragen en/of thema’s die bij deelnemers op dat moment een rol
spelen. Op deze wijze kunnen de JHA-coaches beter aansluiten bij de inhoudelijke
processen van deelnemers. Op de achterkant kunnen deelnemers hun antwoorden met
betrekking tot gestelde doelen, opbrengsten, inzichten, mijlpalen noteren om voor zichzelf de
verdieping te creëren en de nodige koppelingen tussen opgedane kennis en nieuwe kennis
te kunnen maken. Daarnaast is de road-map inzetbaar tijdens samenwerkingsvormen en
uitwisselmomenten met andere deelnemers. Met als gewenst effect dat deelnemers zichzelf
gaan positioneren in de route, eigen handvaten gaan creëren, concrete opbrengsten kunnen
uitwisselen met medehelden en de JHA-coaches, bewuste stappen maken en vanuit eigen
leervragen hun ontwikkelings- en keuzeproces gaan vormgeven.
2.3.4 Waarom een dubbelzijdige road-map:
Er is gekozen voor een road-map als innovatief product omdat het inzicht geeft in zowel het
einddoel als ook de stappen ernaartoe. Hierdoor krijgen deelnemers zicht op de belangrijkste
onderdelen, de samenhang tussen verschillende deelprocessen en een overzicht van het
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grotere geheel. Het is een dubbelzijdig product omdat dit meer mogelijkheden biedt voor
zowel de deelnemers als de JHA. De road-map kan gezien worden als een levend document
wat deelnemers houvast, ondersteuning, mogelijkheden en inspiratie kan bieden gedurende
het helden-traject.
2.3.5 Toelichting vormgeving:
Bij de vormgeving van de voorkant en achterkant is bewust gekozen om met de kleuren van
de JHA te werken, namelijk zwart, oranje en wit. Met als doel dat deze ook qua vormgeving
aansluit bij de huisstijl van de JHA. De weg die te zien is in de road-map geeft de rode draad
van de route weer. De zakjes die te zien zijn op de weg staan voor de werkvormen die
gedurende het helden-traject aan bod komen. De iconen die naast de weg weergegeven
staan hebben betrekking op wat deelnemers gedurende de helden reis allemaal tegen gaan
komen. Daarnaast zijn deze iconen gelinkt aan de rand waar de verdiepende vragen staan
geformuleerd. Deze vragen hebben weer als doel om deelnemers te stimuleren om stil te
staan, terug te blikken en vooruit te laten kijken zodat de nodige verdieping ontstaat binnen
hun proces. Op de achterkant kunnen deelnemers hun antwoorden en belangrijkste doelen,
opbrengsten en inzichten noteren. Voor een uitgebreide toelichting van de werkvormen en
iconen, zie bijlage 3.
2.3.6 Tastbaar en creatief product:
Er is gekozen voor een tastbaar en creatief innovatief product omdat dit een beroep doet op
hoofd, hart en handen en daarmee aansluit bij de integrale aanpak van de JHA.
Daarnaast kwam tijdens de interviews met deelnemers naar voren dat het inzetten van
associatiekaarten voor de meeste van hen stimulerend werkte. Middels het inzetten van
beelden werden de deelnemers namelijk op positieve wijze geprikkeld en gestimuleerd om
buiten bestaande kaders te denken. De road-map sluit hier goed bij aan omdat het tevens
een beroep doet op het verbeeldingsvermogen van deelnemers en hen daarmee stimuleert
tot creatief denken en/of omdenken. Behrend & Jellema beschrijven in hun boek ‘Muzischagogische methodiek’ dat de uitnodiging van een activiteit verloopt doormiddel van het
hanteren van appèls (2015, p. 62).
Het innovatief product doet een beroep op de volgende appèls:
• Sensopathische appéls: de uitnodiging tot directe, zintuigelijke en/of lichamelijke
beleving met de activiteit en het materiaal (Behrend & Jellema, 2015, p. 63)
De road-map is een tastbaar en creatief product wat de zintuigelijke waarneming van
deelnemers stimuleert en hen uitnodigt om op ontdekkingsreis te gaan.
• Dimensionale appèls: de uitnodiging tot handelen en het zien van mogelijkheden om
in beweging te komen (Behrend & Jellema, 2015, p. 63). De road-map nodigt
deelnemers uit om zichzelf te plaatsen in de route en vanuit daar eigen handvatten te
creëren om stappen te zetten binnen hun ontwikkelings- en keuzeproces.
• Thematische appèls: de uitnodiging tot betekenisgeving die door het materiaal en/of
activiteit kan ontstaan (Behrend & Jellema, 2015, p. 64). De road-map nodigt
deelnemers uit om aan de hand van de werkvormen en iconen die weergeven staan
op de voorkant, betekenis te geven aan hun ontwikkelings- en keuzeproces door dit
te verwerken op de achterkant.
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2.3.7 Uitvoering deelnemers:
Deelnemers krijgen bij de start van het helden-traject de road-map overhandigd met daarbij
de een toelichting en instructies van de JHA-coaches. Het is de bedoeling dat de deelnemers
de road-map bij de JHA opbergen zodat zij daar wekelijks mee kunnen werken.
2.3.8 Uitvoering voor de JHA-coaches:
Om de nieuwe werkvorm over te kunnen dragen aan de JHA-coaches, is een
activiteitenformat uitgewerkt die als instructie dient bij de uitvoering met deelnemers, zie
hiervoor bijlage 2. De gedachten over de concrete uitvoering van de road-map, is niet
leidend. Leidend moet namelijk zijn, de wensen en behoeften van deelnemers. Net zoals het
helden-traject op maat wordt gemaakt voor iedere deelnemer, zal ook de uitvoering van de
road-map op ieder individu aangepast moeten worden.
2.3.9 Fysiek en op afstand:
De road-map is in eerste instantie ontworpen met het doel dat de JHA-coaches het als
nieuwe werkvorm op fysieke wijze in kunnen zetten binnen het helden-traject. Echter is het
momenteel vanwege COVID-19 niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren en
wordt de coaching op afstand gegeven. Gezien het huidige overheidsbeleid en de RIVMmaatregelen, zullen er op de JHA voorlopig geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden.
Dit houdt in dat er tevens nagedacht is over het werken met de road-map op afstand, zie
hiervoor bijlage 4. Deze online-versie zal in de toekomst ook geplaatst worden als werkvorm
in de E-learning van de JHA, die dit jaar door een andere ambassadeur is ontwikkeld en nog
geïmplementeerd moet worden.
2.3.10 Binnen- en buitenstroom:
Om erachter te komen waar deelnemers voor deugen gaan zij gedurende het helden-traject
de binnen- en buitenstroom onderzoeken en op elkaar afstemmen. Binnen het
praktijkonderzoek werd met behulp van de theorie van Hart & Sonneschein (2008) helder dat
de continue dialoog tussen de binnen- en buitenstroom een belangrijke bijdrage heeft bij de
vorming van de identiteit en het vinden van de essentie van het leven (zie hiervoor hoofdstuk
3.2.4 van het onderzoeksverslag in bijlage 5). Om deze reden is ervoor gekozen om de
binnen- buitenstroom letterlijk weer te geven in de road-map. De deelnemers worden op
deze wijze gestimuleerd om vanuit de binnenstroom (de route) naar de buitenstroom
(monopoly rand) te kijken en middels het beantwoorden van de vragen (achterkant) de
dialoog aan te gaan.
2.3.11 Generatie Einstein:
Binnen het praktijkonderzoek is middels een literatuuronderzoek onderzocht wat de
algemene waarden en behoeftes zijn van de jonge generatie (zie hiervoor hoofdstuk 3.3.4
van het onderzoeksverslag in bijlage 5). In de theorie van Boschma & Groen (2010) worden
zij de generatie Einstein genoemd. Hierin wordt beschreven dat deze generatie een aantal
centrale waarden nastreeft, zoals: authenticiteit, identiteitsontwikkeling, zelfontplooiing,
sociale vaardigheden. ‘’Het belangrijkste in het leven is gelukkig worden en plezier hebben.
Jezelf ontwikkelen als mens speelt daarin een cruciale rol. Een baan en een opleiding
moeten dan ook aan dat doel voldoen’’ (Boschma & Groen, 2010, p. 26).
Deze centrale waarden komen overeen met de wensen en behoeften van de deelnemers en
hebben daarom een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen van de road-map.
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De road-map is ontwikkeld met het doel om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsen keuzeproces van deelnemers zodat zij een passende opleiding en/of baan vinden.
2.3.12 Theorie U:
In het praktijkonderzoek kwam naar voren dat deelnemers binnen het helden-traject
regelmatig tegen dieptepunten aanlopen. Zij vinden het lastig om hier mee om te gaan en
hebben daarom ook de behoefte om dit meer bespreekbaar te maken met medehelden en
de JHA-coaches. In de theorie van De Rode (2010) wordt middels de U-theorie toegelicht dat
dieptepunten een belangrijk onderdeel zijn binnen het veranderen van complexe
vraagstukken en het leren in het algemeen. Om dit goed zichtbaar te maken voor de
deelnemers, is ervoor gekozen om de hoogtepunten en dieptepunten weer te geven in de
route op de voorkant van de road-map. Met als doel dat deelnemers deze hoogtepunten en
dieptepunten gaan herkennen en makkelijker bespreekbaar kunnen maken. De JHAcoaches kunnen de U-theorie bespreekbaar maken door letterlijk te verwijzen naar de weg
en vanuit daar een open gesprek aan te gaan.
2.3.13 Uitdagende leeromgeving:
In het praktijkonderzoek is onderzocht op welke wijze de JHA een bijdrage levert aan de
maatschappelijke participatie van jongeren. Dit is op theoretische wijze onderbouwt met
behulp van de theorie Inspireren tot leren, het ontwerp van een uitdagende leeromgeving
(Van der Vlerk, 2005). Hieruit werd geconcludeerd dat de JHA een bijdrage levert door de
deelnemers op educatieve wijze te begeleiden bij het vinden van een duurzame
loopbaankeuze. Gedurende het ontwerpproces is aan de hand van de theorie Van der Vlerk
(2005) onderzocht wat een leeromgeving uitdagend maakt voor deelnemers en in hoeverre
de road-map hier als nieuwe werkvorm in bij kan dragen.
‘’Een leeromgeving* kun je zien als een tijdelijk en bewust gecreëerd samenspel van
maatregelen, materialen, mensen en begeleidingsvormen, waardoor een optimale plek
ontstaat voor het leren’’ (Van der Vlerk, 2005, p. 45).
Maar de vraag is: wat is dan een uitdagende leeromgeving?
In de theorie van Van der Vlerk (2005, p. 46) wordt benoemd dat de onderwijskundigen
Onstenk (2000), Simons (2000) en Schelfhout (2002), hiervoor alle gemeenschappelijke
aspecten geordend en uitgewerkt in tien uitdagingen.
Uitdaging 1: boek resultaat
‘’De resultaatgerichtheid van een leerroute blijkt als de deelnemers hun persoonlijke
uitdagingen en leerwensen in de leerroute terugzien en als hun leerdoelen/competenties al
tijdens de rit worden gerealiseerd’’ (Van der Vlerk, 2005, p. 47).
De road-map voldoet aan uitdaging 1 omdat deelnemers bij elke fase gestimuleerd worden
om bewust stil te staan, terug te blikken en vooruit te kijken met betrekking tot hun
leerdoelen, inzichten en opbrengsten. Met als doel dat deelnemers gaandeweg
leerdoelen/competenties weten te realiseren.
Uitdaging 2: relevant
‘’Een relevante leerroute kun je herkennen aan een serie relevante, goed geordende,
gespreide en realistische activiteiten waarvan de deelnemers zeggen: dat kan ik gebruiken,
daar heb ik wat aan in situatie X’’ (Van der Vlerk, 2005, p. 49).
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De road-map voldoet ook aan uitdaging 2 doordat de onderdelen van het helden-traject goed
geordend zichtbaar zijn en deelnemers de relevante onderdelen voor zichzelf kunnen
selecteren.
Uitdaging 3: goede begeleiding
‘’Van adequate begeleiding is sprake, als voldoende en gevarieerd ingespeeld wordt op de
steun die de groep behoefd. Er wordt zowel voldoende inhoudelijke als procesbegeleiding
gegeven’’ (Van der Vlerk, 2005, p. 50). De road-map is tevens ontworpen als nieuwe
werkvorm voor de JHA-coaches, met als doel dat zij gerichter begeleiding en ondersteuning
kunnen bieden in het ontwikkelings- en keuzeproces van deelnemers.
Uitdaging 4: ruimte voor experimenteren en ervaren
‘’Op een zorgvuldige en bewuste manier wordt ruimte geboden aan het experimenteren met
nieuw gedrag en nieuwe ervaringen, omdat dit een belangrijke motor vormt van het leren. De
nieuwe competenties kunnen daadwerkelijk geoefend worden’’ (Van der Vlerk, 2005, p. 50).
De road-map nodigt deelnemers tevens uit om buiten de bestaande kaders te denken en te
handelen, om te experimenteren met wat zij onderweg allemaal tegenkomen.
Uitdaging 5: ruimte voor het leren van leren
‘’Aan het leren van leren wordt regelmatig en op verschillende manieren expliciet aandacht
besteed, waardoor de deelnemers, individueel en gemeenschappelijk, het leren steeds
bewuster zelf gaan sturen en regelen’’ (Van der Vlerk, 2005, p. 51).
De road-map biedt deelnemers de mogelijkheid om hun eigen manier van leren te
onderzoeken en dit met medehelden en de JHA-coaches uit te wisselen.
Uitdaging 6: ruimte voor kennisconstructie
‘’Regelmatig wordt voor actieve kennisconstructie ruimte gemaakt door het individueel en
gemeenschappelijk bewerken van relevante informatie te stimuleren’’ (Van der Vlerk, 2005,
p. 52). Op de achterkant van de road-map is ruimte gecreëerd voor de kennisconstructie van
de deelnemers doordat zij daar hun leerdoelen, inzichten en opbrengsten kunnen verwerken.
Uitdaging 7: toe werken naar zelfstandig leren
‘’Een optimale leeromgeving werkt toe naar zelfstandig leren; deelnemers worden meer en
meer hun eigen gids’’ (Van der Vlerk, 2005, p. 53).
De road-map heeft als doel om deelnemers te stimuleren om zichzelf te positioneren op de
route, hun eigen handvaten te creëren en op zelfstandige wijze vanuit eigen leervraag te
handelen.
Uitdaging 8: verassende beleving
Mensen willen loskomen van het doelgerichte: even zonder de kinderen, meer in contact met
het lichaam via sport, bewegen, dansen en zonnen; weg van de routine in de tijd door ergens
in op te gaan. Een uitdagende leerroute in de vrije tijd biedt dus activiteiten die verassen en
het alledaagse doorbreken (Van der Vlerk, 2005, p. 54).
De road-map is in de vormgeving een verassende beleving en doet in de uitvoering tevens
een beroep op hoofd, hart en handen. Een van de doelen is daarom ook dat het deelnemers
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en JHA-coaches stimuleert om verassende belevingen te creëren.
Uitdaging 9: (h)erkenning aan iedereen
‘’Een goede leeromgeving geeft iedereen het gevoel erkend en herkend te worden, doet
recht aan alle mogelijke vormen van diversiteit en benut deze positief’’ (Van der Vlerk, 2005,
p. 55). De road-map is makkelijk inzetbaar binnen uitwisselmomenten tussen de deelnemers
en de JHA-coaches. Dit bevorderd de verbondenheid en samenwerking binnen de groep
Uitdaging 10: sociaal leren stimuleren
‘’De leeromgeving moet zo ontworpen zijn dat er een proces op gang komt waarbij door
sociaal constructieve interactie geleerd wordt en sociale competenties worden verworven’’
(Van der Vlerk, 2005, p. 55). Zoals hierboven al is benoemd, kan de de road-map ingezet
worden bij uitwisselmomenten en/of samenwerkingsopdrachten wat het sociale leren
stimuleert en bevorderd.
Op basis van de theoretische verantwoording kan geconcludeerd worden dat de road-map
aan alle aspecten van een uitdagende leeromgeving voldoet.

2.4 Risico’s voor de implementatie van het ontwerp
Hoewel het ontwerp van de innovatieve praktijkverbetering goed lijkt aan te sluiten bij de
wensen en behoeften van de deelnemers en de JHA, zijn er ook een aantal risico’s die het
ontwerp met zich mee kan brengen. Hieronder volgt een opsomming van de risico’s:
• Vanuit het uitgangspunt dat ieder mens uniek is en op zijn eigen wijze leert, zou het
risico kunnen zijn dat de nieuwe werkvorm niet voor iedere deelnemer stimulerend
werkt binnen het ontwikkelingsproces.
• De rode draad binnen het helden-traject staat vast, maar de vraag die daarbij gesteld
kan worden: moet de rode draad voor iedereen hetzelfde zijn? Zijn er niet meer zij
wegen nodig binnen de road-map? Het zou mogelijk te statisch kunnen werken voor
sommige deelnemers.
• Een ander risico zou kunnen zijn dat de road-map te onoverzichtelijk en te druk oogt
voor deelnemers waardoor de rode draad niet goed zichtbaar wordt en zij meer
begeleidingsbehoeftig worden in plaats van zelfstandig binnen het ontwikkelings- en
keuzeproces. Als dit het geval is, zou de JHA kunnen overwegen om bijvoorbeeld de
rand weg te halen en daar kaarten van te maken.
• Daarnaast zullen deelnemers die meer een theoretische manier van leren hebben,
mogelijk vast kunnen lopen in het doorlopen van de road-map omdat het een te groot
beroep doet op hun beeldend en creatief vermogen.

3. Implementatie
In dit hoofdstuk staat het implementeren van het innovatief product centraal. Dit wordt
gedaan door drie verschillende sporen de bewandelen (Verhagen & Haarsma-den Dekker,
2015, p. 213).
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3.1 Fysieke implementatie
Het innovatief product is in nauwe samenwerking met zowel de JHA als de deelnemers
ontworpen en ontwikkeld, waardoor er al automatisch draagvlak is gecreëerd. Om het
product te kunnen implementeren als nieuwe werkvorm binnen het helden-traject, moet het
getest worden in de vorm van een pilot. ‘’Een pilot geeft je de mogelijkheid om het nieuwe
product op een aantal cruciale punten bij te stellen voordat het daadwerkelijk gelanceerd
wordt’’ (Verhagen & Haarsma-den Dekker, 2015, p. 192). Hiervoor is het belangrijk om te
onderzoeken of het product in de uitvoering ook daadwerkelijk aansluit bij de wensen en
behoeften van deelnemers en de JHA en daarmee een bijdrage levert aan de verbetering
van de tweede en derde fase van het helden-traject. Aan de hand van de pilot kan
vastgesteld worden of het in de vormgeving en uitvoering aansluit of dat er nog
aanpassingen gedaan moeten worden.
3.2 Mentale implementatie
In het boek Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn, beschrijven Verhagen en
Haarsma- den Dekker (2015, p. 201) dat het belangrijk is om de neuzen van alle
betrokkenen dezelfde richting op te krijgen. Het doel is dat alle betrokkenen het innovatief
product kennen, begrijpen en onderschrijven. De mentale implementatie verloopt daarom in
drie stappen:
• Informeren: voor de JHA is duidelijk waarom dit innovatief product is ontworpen en
welke bijdrage dit levert aan de verbetering van het helden-traject. De JHA is immers
nauw betrokken geweest bij het praktijkonderzoek en het ontwerpproces. Daarnaast
is voor hen helder welke invloed dit innovatief product zal hebben op het primaire
aanbod. Voor de verheldering en overdraagbaarheid van het product is een
instructieplan geschreven voor de JHA (zie bijlage 2)
•

Accepteren: omdat de JHA nauw betrokken is geweest binnen het ontwerpproces zijn
zij op de hoogte van welk effect dit innovatief product heeft op deelnemers en welke
bijdrage het levert bij hun ontwikkelings- en keuzeproces. Vanuit de JHA is al veel
enthousiasme voor het innovatief product wat bijdraagt aan de acceptatie daarvan.

•

Internaliseren: omdat het innovatief in samenwerking met de JHA is ontstaan en goed
aansluit bij de visie en aanpak van de organisatie, is er veel draagvlak gecreëerd.
Waardoor de nieuwe manier van werken middels de road-map nu al erg gewaardeerd
wordt en aansluit bij het bestaande aanbod.

3.3 Structurele implementatie
‘’Bij de fysieke implementatie krijgt het nieuwe product vorm, en bij de mentale implementatie
leren professionals ermee werken. Dit alles leidt ertoe dat het product langzaam maar zeker
structureel kan worden ingebed in de organisatie’’ (Verhagen & Haarsma-den Dekker, 2015,
p. 209). Zodra het product een go heeft gekregen dient het een vaste plek te krijgen binnen
de werkwijze van de JHA. Daarvoor zijn de volgende voorwaarden van belang:
• Het innovatief product wordt opgenomen binnen de werkprocessen van de JHA.
• Het innovatief product is geïntegreerd binnen het huidige aanbod en draagt bij aan de
verbetering van het bestaande helden-traject.
• De financiering van het innovatief product is in kaart gebracht en structureel geregeld.
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•

De inhoudelijk invulling en taken zijn voor alle betrokkenen helder zodat de uitvoering
soepel verloopt.

4. Evaluatie van het onderzoeks- en ontwerpproces
4.1 Evaluatie op het onderzoeksproces
Omdat er op binnen het praktijkonderzoek op meerdere vlakken geëvalueerd kan worden, is
de evaluatie verdeeld in verschillende categorieën.
Oriëntatie & motivatie
Gedurende het eerste semester van het afstudeerjaar, viel mij op dat de JHA tegen
meerdere zaken aanliep en zoekende was op bepaalde vlakken, wat tot een gevoel van
dieptepunt leidde bij de teamleden. Echter merkte ik ook dat de JHA dit dieptepunt juist wilde
benutten om tot nieuwe oplossingen en innovatieve ideeën te komen. Zo werd dit binnen de
teammeeting meerdere keren op een constructieve wijze aangekaart en middels
brainstormsessies werden de ontwikkelpunten in kaart gebracht. Vanuit deze situatie is dan
ook het idee ontstaan om het helden-traject onder de loep te nemen, te onderzoeken waar
de nodige verbeterpunten liggen en welk innovatief ontwerp kan bijdragen aan een
praktijkverbetering. Ik was daarnaast ook heel benieuwd naar de ontdekkingsreis die
deelnemers gedurende het helden-traject maken en wat daarin voor hen wel werkt en niet
werkt. Deze interesse kwam deels ook omdat ik zelf net uit een tussenjaar kwam en die voor
mij als het ware ook als een ontdekkingsreis werd ervaren. Helaas heb ik hier niet direct zelf
voor gekozen maar is mij dit min of meer overkomen doordat ik in een burn-out belande en
noodgedwongen een pauze moest inlassen. In die tijd heb ik voor mijzelf ook de ruimte
moeten creëren en moeten ontdekken wat voor mij binnen dit proces wel werkt en niet werkt.
In dit tussenjaar heb ik mijzelf opnieuw moeten vinden en nieuwe handvatten moeten
creëren om erachter te komen welk pad voor mij bestemd is. Dit was voor mij een reis met
veel dieptepunten die er uiteindelijk wel voor hebben gezorgd dat ik erachter ben gekomen
wie ik echt ben, wat mijn krachten zijn en waar mijn valkuilen liggen. Om uiteindelijk weer
met beide benen op de grond te kunnen staan en mijn ambities na te jagen. Dit is dan ook
een van de redenen waarom ik mij wilde verdiepen in het ontwikkelings- en keuzeproces van
de deelnemers om te achterhalen wat voor hen hierin belangrijk is zodat zij ook het pad
vinden die voor hen bestemd is. Net zoals de JHA de dieptepunten wil benutten, heb ik mijn
dieptepunten ook weten te benutten en vormen deze uiteindelijk de drijfveer om een bijdrage
te willen leveren aan het ontwikkelings- en keuzeproces van de deelnemers.
Onderzoek cyclus
Ik ben het praktijkonderzoek gestart met een nieuwsgierig- betrokken- en enthousiast gevoel,
wat gedurende het onderzoeksproces alleen maar sterker werd. Mijn doel was om aan het
einde van de rit met heldere conclusies en aanbevelingen te komen, om vervolgens met mijn
innovatief ontwerp een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het helden-traject.
Om deze reden wilde ik dan ook systematisch en gestructureerd te werk gegaan.
Gedurende het praktijkonderzoek heb ik gebruik gemaakt van de onderzoek cyclus uit de
theorie van Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (Van der Donk & Van Lanen, 2016).
De structuur en opbouw van de onderzoek cyclus heeft mij enerzijds geholpen om meer
inzicht te krijgen in de te maken stappen binnen een praktijkonderzoek en anderzijds veel
houvast gegeven om het proces zo goed mogelijk te kunnen doorlopen. Er werd binnen de
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oriëntatiefase dan ook voldoende aandacht besteed aan het stellen van concrete doelen en
het formuleren van een heldere hoofdvraag en deelvragen. Om dit vervolgens als basis te
gebruiken om op voort te kunnen bouwen. Aan de hand van de doelstelling, hoofdvraag en
deelvragen zijn de onderzoeksmethoden nauwkeurig gekozen. Doormiddel van een kritische
blik op de meerwaarde van verkregen onderzoeksresultaten, was het mogelijk om de
bruikbaarheid daarvan te onderzoeken. Door het structureel doorlopen van de onderzoek
cyclus en het aannemen van een onderzoekende houding zoals opmerkzaam te zijn,
nieuwsgierig te zijn, bedachtzaam te zijn en kritisch te zijn (Herik & Schuitema, 2016, p. 15)
is het mij gelukt om tot bruikbare onderzoeksresultaten te komen, heldere conclusies te
trekken en de juiste aanbevelingen te formuleren. Wat uiteindelijk tot mijn innovatieve
ontwerp voor een praktijkverbetering heeft geleid. Naast dat het hoofddoel van dit
praktijkonderzoek is behaald, zijn ook de meeste subdoelen behaald, zie hiervoor
onderzoeksverslag hoofdstuk 1.2, in bijlage 7. De subdoelen die nog meer onderzoek nodig
hebben zijn meegenomen in de beschrijving van vervolgonderzoek suggesties, zie hiervoor
onderzoeksverslag hoofdstuk 6, in bijlage 7. Gedurende het praktijkonderzoek heb ik geleerd
hoe ik een praktijkonderzoek opzet, welke stappen daarin belangrijk zijn en op welke wijze ik
deze uitvoer in de praktijk. Dit onderzoeksproces heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven en
geleerd hoe ik als beginnende sociaal werker op een onderzoekende wijze kan bijdragen
aan de verbetering van de beroepspraktijk.
Waarborging triangulatie
Binnen het praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden om de
methodische triangulatie te kunnen waarborgen. Het bevragen van de deelnemers en de
JHA stond echter centraal binnen de dataverzameling, omdat zij immers de
onderzoekspopulatie vormen en daarmee een belangrijk aandeel hebben in het
beantwoorden van de hoofdvraag. Daarbij is gebruik gemaakt van het inzetten van KSA om
de deelnemers uit te nodigen om zich op alternatieve wijze uit te spreken. Middels het
werken met associatiekaarten is het mij gelukt om een beroep te doen op het beeldend
vermogen van de deelnemers. Daarnaast hebben meerdere documenten- en
literatuurstudies plaatsgevonden om het praktijkprobleem vanuit verschillende invalshoeken
te bekijken en op theoretische wijze te kunnen onderbouwen. Door gebruik te maken van
verschillende theoretische bronnen werd ook automatisch de brontriangulatie gewaarborgd.
Door heel bewust de onderzoeksmethoden te selecteren en systematisch uit te voeren, heb
ik meer inzicht gekregen in verschillende methoden die ingezet kunnen worden binnen een
praktijkonderzoek. Door te experimenteren heb ik geleerd hoe deze methoden uitgevoerd
worden om tot bruikbare onderzoeksresultaten te komen. Daarnaast heeft het uitvoeren van
de documenten- en literatuurstudies mij inzicht gegeven in het belang en de meerwaarde
van het toepassen van theoretische bronnen. Hierdoor kon ik het praktijkonderzoek vanuit
diverse invalshoeken bekijken waardoor ik er als het ware diep in ben gedoken. De diepte
ingaan, iets waar ik de afgelopen jaren regelmatig kritisch commentaar over kreeg van
docenten. Als ik dan nu terugblik op het onderzoeksproces is het mij toch redelijk goed
gelukt om aan te tonen dat ik als beginnende sociaal werker in staat ben op de diepte op te
zoeken.
Interviews huidige deelnemers JHA
Bij het bevragen van de deelnemers heb ik er in eerste instantie voor gekozen om hen
individueel te interviewen. De reden hiervoor was dat ik van elke deelnemer een eerlijk en
oprecht antwoord wilde krijgen. Binnen een groepsinterview zou het namelijk kunnen
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gebeuren dat deelnemers wellicht niet vrijuit durven te spreken en/of zich laten beïnvloeden
door de antwoorden van medehelden, waardoor de kwaliteit van de inhoud verloren zou
gaan. Ik heb de deelnemers voorafgaande het interview geïnformeerd over het doel van de
bevraging, de soorten vragen die gesteld gaan worden en het doel van het inzetten van de
associatiekaarten. Daarnaast heb ik de deelnemers gevraagd of het voor hen een probleem
is dat het gesprek opgenomen wordt en daarbij expliciet vermeld dat er zorgvuldig
omgegaan wordt met het bewaren van deze opnames en dat er geen gegevens zonder
toestemming worden gedeeld om de privacy van hen te waarborgen. Binnen alle interviews
was een prettige en open sfeer aanwezig waardoor deelnemers zich vrij konden uitspreken.
Echter kwam gaandeweg bij het verzamelen van onderzoek data de beruchte COVID-19
naar Nederland, waardoor het plan omgegooid moest worden. Ik heb er toen voor gekozen
om de laatste 4 deelnemers in subgroepen van twee te interviewen via ZOOM. Zoals
verwacht verliep dit niet helemaal zoals bij de andere interviews, deelnemers lieten zich
namelijk beïnvloeden door wat de ander zei, wat ertoe leidde dat beide vrijwel dezelfde
antwoorden gaven. Maar al met al is het wel gelukt om middels het bevragen van de
deelnemers tot waardevolle onderzoeksresultaten te komen om deze te kunnen gebruiken bij
het ontwerpen van een innovatieve praktijkverbetering.
Interview teamleden JHA
Voor het bevragen van de JHA-teamleden is ervoor gekozen om dit in de vorm van een
groepsinterview te laten plaatsvinden. Mijn doel hierin was het creëren van een soort
brainstormsessie en open gesprek over wat er goed gaat en wat er beter kan binnen het
huidige helden-traject. Om dit goed voor te bereiden heb ik de JHA-teamleden een week
voor het geplande interview twee vragen gestuurd waar zij alvast over na konden denken.
Het was prettig om te zien dat de JHA-teamleden zich goed hadden voorbereid en er tijdens
het interview met veel betrokkenheid en aandacht voor het praktijkprobleem gesproken werd.
Mijn rol binnen het interview was het stellen van de vragen, het doorvragen op bepaalde
thema’s en het bewaken van de inhoud en tijd van het interview. De uitkomsten van het
interview hebben uiteindelijk een belangrijk aandeel gehad in het beantwoorden van de
hoofdvraag en het ontwerpen van een innovatief ontwerp.

4.2 Evaluatie op het ontwerpproces
Voor de evaluatie van het ontwerpproces is gekozen om deze te op te splitsen in twee delen.
Experimenteren binnen het ontwerpproces
Middels een praktijkonderzoek was mijn doel om antwoord krijgen op de hoofdvraag: Wat is
er binnen de tweede en derde fase van het helden-traject nodig om het nog beter aan te
laten sluiten op het ontwikkelings- en keuzeproces van de deelnemers? De conclusies van
het praktijkonderzoek vormen samen het antwoord op de hoofdvraag, waarna aanbevelingen
zijn geformuleerd voor een innovatieve praktijkverbetering. Om te onderzoeken of het idee
voor het innovatief ontwerp aansluit, heb ik een mind-map gemaakt, te zien in bijlage 5.1 van
dit verslag. Hierin kwam naar voren dat een road-map als nieuwe werkvorm binnen het
helden-traject aansluit op de wensen en behoeften van zowel de deelnemers als ook de JHA
en daarmee een bijdrage levert aan de verbetering van de tweede en derde fase van het
helden-traject. Vervolgens ben ik gaan experimenteren met het ontwerpen van een roadmap, zie voor de eerste schets in bijlage 5.2 van dit verslag. De eerste schets heb ik binnen
de teambespreking met de JHA-teamleden besproken om hen mee te laten denken over de
verdere vormgeving van de road-map, de notities hiervan zijn te vinden in bijlage 5.3 van dit
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verslag. Daaruit ontstond ook het idee om niet alleen een voorkant te ontwerpen maar ook
een achterkant waar deelnemers hun leerdoelen, inzichten, opbrengsten kunnen verwerken.
Deze suggesties heb ik vervolgens meegenomen in het ontwerpen van een tweede schets,
zie hiervoor 5.4. Tussentijds heb ik nog met mijn praktijkbegeleider en de JHA-coach
gezeten om de belangrijke onderdelen in kaart te brengen, zie hiervoor de notities in bijlage
5.5 van dit verslag. Op deze wijze was het mogelijk om de road-map te laten aansluiten op
de wensen en behoeften van de JHA-teamleden, zie hiervoor bijlage 5.6. Vervolgens heb ik
de road-map gedeeld binnen de online-meeting met de deelnemers en hen om feedback
gevraagd, zie hiervoor bijlage 5.7 van dit verslag. Ook heb ik hen gevraagd om mee te
denken over de vormgeving en uitwerking van de achterkant, omdat deze uiteindelijk voor
hen werkzaam moet zijn. Een aantal deelnemers en een JHA-coach hebben een eigen
ontwerp gemaakt en deze naar mij opgestuurd, zie bijlage 5.8 van dit verslag. Deze heb ik
vervolgens meegenomen in het ontwerpen van de achterkant, zoals te zien is heb ik van elk
ontwerp iets meegenomen in het definitieve ontwerp van de road-map. Het ontwerp van
zowel de voorkant als de achterkant is met de hand getekend en vervolgens op hoge
resolutie gefotografeerd om het te digitaliseren, zie hiervoor 5.9. Daarna is het met behulp
van Photoshop nog bewerkt om het een speelse en ook professionele uitstraling te geven,
zie daarvoor bijlage 1. Ik blik met een zeer tevreden en voldaan gevoel terug op de
ontwerpfase. Ik vond het heel prettig om een product te ontwerpen waarbij ik even niet voor
de laptop moest zitten maar met mijn handen kon werken. Het experimenteren door te doen
en het creatief bezig zijn waren voor mij een soort cadeautje binnen de afstudeerperiode. Ik
heb dan ook met veel betrokkenheid en liefde gewerkt aan de vormgeving van de road-map
en ben zeer tevreden met het eindresultaat.
Betrokkenheid en draagvlak creëren
Zoals hierboven staat beschreven zijn de JHA-teamleden en deelnemers nauw betrokken bij
het ontwerpen van de road-map. Door de JHA en de deelnemers te betrekken binnen het
ontwerpproces heb ik automatisch draagvlak gecreëerd voor het innovatieve product.
Voor mij was het min of meer vanzelfsprekend om zowel de JHA als ook de deelnemers te
betrekken binnen het ontwerpproces. Om het te laten slagen en uiteindelijk ook als innovatief
ontwerp te kunnen lanceren, is het van belang dat het aansluit op de wensen en behoeften
van de JHA en de deelnemers. Het is immers een product waar zij straks mee gaan werken.
Het is een innovatief product geworden waar ik zelf erg trots op ben en waarvan ik het
gevoel heb dat het ook daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de praktijkverbetering.
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6. Bijlagen innovatie verslag
Bijlage 1: Het innovatief product
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Bijlage 2: Instructie format voor de JHA-coaches
Menu Jonge Helden Academie

Mei 2020

Titel

Road-map ‘De Helden Reis’

Maximaal aantal deelnemers

12

Tijdsindicatie

Gehele traject, dus het heeft geen directe
tijdsindicatie

Thema (toelichting fase + opdracht)

Deze road-map kan als nieuwe werkvorm
ingezet worden binnen het gehele heldentraject. Per fase zijn de werkvormen

Doel

Het doel van deze road-map het zichtbaar
maken van de rode draad binnen het
helden-traject. Het stimuleren van
deelnemers om hun eigen handvatten te
creëren zodat zij de nodige verdieping
opzoeken en daarmee gemakkelijk de
koppeling kunnen maken tussen opgedane
en nieuwe kennis. Voor de JHA-coaches is
het doel om inhoudelijk meer aan te sluiten
bij individuele processen en het faciliteren
van meer samenwerkingsvormen en
uitwisselmomenten.

Benodigdheden:
- De dubbelzijdige road-map
- Laptop
- Notitie boek
- pen
- whiteboard
- JHA-werkvormen
Instructies:
1. Deel de road-map uit aan de deelnemers en geef een korte toelichting over wat er
allemaal te zien valt op de road-map. Hiervoor kun je gebruik maken van de bijlage ‘uitleg
werkvormen en onderdelen (iconen)’.
2. Geef de volgende instructie aan de deelnemers:
- op de weg staan alle werkvormen die aan bod gaan komen en daarmee de rode draad
van het helden-traject zichtbaar maken.
- De iconen die naast de weg staan weergegeven staan in verbinding met de vragen die
op de rand staan genoteerd.
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- Tijdens of na het uitvoeren van werkvormen wordt stil gestaan bij de vragen die in de
rand staan. De antwoorden, de belangrijkste doelen, inzichten en opbrengsten worden
vervolgens genoteerd op de achterkant.
3. Start het helden-traject met behulp van de road-map. Doorloop het traject met de
deelnemers letterlijk op de road-map door die er steeds bij te houden. Motiveer
deelnemers om regelmatig een tussenstop te maken zodat zij terug kunnen blikken en
vooruit kunnen kijken, en zichzelf de vragen gaan stellen die aan bod komen. Stimuleer de
deelnemers om de belangrijkste opbrengsten, inzichten en doelen op de achterkant te
verwerken om zo de nodige diepgang te creëren en koppelingen te kunnen maken tussen
opgedane en nieuwe kennis.
4. Sluit als coach aan bij waar deelnemers staan in de route, haak in op de opbrengsten,
vragen en thema’s waar deelnemers op dat moment tegenaan lopen. Maak inhoudelijke
processen binnen de groep bespreekbaar, zoals dieptepunten aan de hand van de Utheorie.
5. Organiseer met behulp van de road-map samenwerkingsvormen en uitwisselmomenten,
zodat deelnemers met en van elkaar kunnen leren.
6. Stimuleer deelnemers tot creatief denken en daag hun uit om met behulp van de roadmap out buiten bestaande kaders te durven denken en handelen.
Aandachtspunten voor de begeleiding:
- Geef een duidelijke toelichting over het doel van de road-map.
- Geef een duidelijke instructie van de uitvoering.
- Stimuleer deelnemers om bewust stil te staan, terug te blikken en vooruit te kijken.
- Stimuleer deelnemers om aan de hand van de vragen uit de rand, voor zichzelf de
nodige diepgang te creëren en de koppelingen te maken tussen opgedane en nieuwe
kennis.
- Gebruik de vragen die in de rand geformuleerd staan als startpunt om op door te vragen.
- Sluit inhoudelijk aan bij individuele processen van deelnemers door de road-map erbij te
pakken.
- Maak inhoudelijke processen bespreekbaar binnen de groep (zoals dieptepunten, aan de
hand van de U-theorie).
- Organiseer met behulp van de road-map meer samenwerkingsvormen en
uitwisselmomenten.
- Zorg ten alle tijden voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende leeromgeving.
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Bijlage 3: Toelichting werkvormen en onderdelen (iconen)
Bordje ‘Start’: deelnemers maken kennis met elkaar en de JHAcoaches. Vervolgens vullen ze allemaal het intake formulier in en geven
onder andere antwoord op de volgende vragen:
- Ik doe mee omdat?
- Mijn dromen zijn?
- Mijn doelen zijn?
De antwoorden kunnen ook genoteerd worden op de achterkant bij
dromen en doelen.
Bordje ‘Fase 1’: de eerste fase gaat van start.

1e Zakje ‘2 x 5 motivaties’: staat voor de opdracht 2x 5 motiverende
en demotiverende situaties.

2e zakje ‘TS 1’: deze staat voor de eerste ronde van de talentscan.

3e zakje ‘MWJ’: staat voor de opdracht ‘Must Want Joker’.

4e zakje ‘Verlangslijstje’: staat voor de opdracht ‘verlanglijst van de
top 10 studies en/of banen.

28

5e zakje ‘Studiedoorzagen’: staat voor de opdracht ‘mind-map
studiedoorzagen’.

6e zakje ‘101 Challenges’: staat voor de opdracht ‘101 Challenges
bedenken en ondernemen’

Bordje ‘Fase 2: de tweede fase gaat van start.

7e zakje ‘Coaching gesprek’: staat voor het individuele gesprek wat
deelnemers hebben met een van de JHA-coaches.

8e zakje ‘Doelen triviant’: staat voor de opdracht ‘doelen stellen met
behulp van de triviant methode’.

9e zakje ‘TS 2’: staat voor de ‘verdiepingsopdracht van de talentscan
deel 2’.
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10e zakje ‘Studiegidsen’: staat voor de opdracht ‘studiegidzen
doorzagen’.

11e zakje ‘Kernkwadranten’: staat voor de opdracht
‘kernkwadranten’.

12e zakje ‘De praktijk’: staat voor de praktijkervaringen die
deelnemers opdoen middels het bezoeken van open dagen en het
deelnemen aan meeloopdagen in de praktijk.

13e zakje ‘Droomplekken’: staat voor de opdracht
‘droomstageplekken en droomorganisaties.

14e zakje ‘Skills’: staat voor de skills die deelnemers al bezitten en
nog moeten/willen ontwikkelen.
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15e zakje ‘Coaching gesprek’: staat voor het individuele gesprek
wat deelnemers hebben met een van de JHA-coaches.

Bordje ‘Fase 3’: de derde fase gaat van start.

16e zakje ‘TS 3’: staat voor de ‘verdiepingsopdracht van de
talentscan deel 3’.

17e zakje ‘Fundament’: staat voor de opdracht ‘fundament bouwen
voor de studie- en loopbaankeuze’.

18e zakje ‘Studiekeuzecheck’: staat voor de online opdracht
‘studiekeuze check’.
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19e zakje ‘Studievoorsprong’: staat voor de voorbereiding op de
toekomstige omgeving en wat daarin allemaal van deelnemers
wordt gevraagd.

20e zakje ‘Road-map’: staat voor de opdracht ‘maak je eigen
heldenreis road-map’. Die deelnemers tijdens de eindpresentatie
kunnen inzetten.

21e zakje ‘Eindpresentatie’: staat voor de eindpresentatie van de
deelnemers.

22e zakje ‘Eindgesprek’: staat voor het eindgesprek met de JHAcoaches.

Finish bord: deelnemers hebben een duurzame
studie- en loopbaankeuze gemaakt en stromen uit.
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1e icoon ‘Talentscan’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat heb ik
allemaal ontdekt in de talentscan?
Te noteren op de achterkant bij ‘talentscan inzichten’.

2e icoon ‘Samenwerken’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat
weet ik al over mijn manier van samenwerken? Te noteren op de
achterkant bij ‘samenwerken’.

3e icoon ‘Lampje’ gekoppeld aan de vraag in de rand: welke lampjes
zijn gaan branden? Te noteren op de achterkant bij ‘lampjes en
puzzelstukken’,

4e icoon ‘Puzzelstukken’ gekoppeld aan de vraag in de rand: welke
puzzelstukken liggen er nog? Te noteren op de achterkant bij ‘lampjes
en puzzelstukken’.

5e icoon ‘Onweersbui’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat zijn
mijn motivatiekillers? Te noteren op de achterkant bij ‘belemmeringen
en motivatiekillers’.

6e icoon ‘Belemmeringsbord’ gekoppeld aan de vraag in de rand:
Welke belemmeringen ben ik tegengekomen? Te noteren op de
achterkant bij ‘belemmeringen en motivatiekillers’.
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7e icoon ‘Schatkist’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat
zijn mijn schatkistvondsten? Te noteren op de achterkant bij
‘schatkistvondsten’.

8e icoon ‘Doelen’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat zijn
mijn doelen voor fase 2? Te noteren op de achterkant bij ‘doelen’.

9e icoon ‘Ontdekkingen gekoppeld aan de vraag in de rand:
Welke soorten dingen heb ik ontdekt? Te noteren op de achterkant
bij ‘ontdekkingen’.

10e icoon ‘Koppelingen’ gekoppeld aan de vraag in de rand:
Welke koppelingen kan ik nu al maken? Te noteren op de
achterkant bij ‘koppelingen’.

11e icoon ‘Beer op de weg’ gekoppeld aan de vraag in de rand:
Welke beren ben ik tegengekomen? Te noteren op de achterkant
bij ‘beren en vertrouwensmeter’.

12e icoon ‘Motivatie- en vertrouwensmeter’ gekoppeld aan de
vraag in de rand: Heeft dit invloed op mijn motivatie- en
vertrouwensmeter? Te noteren op de achterkant bij ‘beren &
vertrouwensmeter’.
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13e icoon ‘Schooltas’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat
heb ik ontdekt in de praktijk. Te noteren op de achterkant bij
‘praktijkervaringen’.

14e icoon ‘Droomplekken’ gekoppeld aan de vraag in de rand:
Wat zijn mijn droomstageplekken en droomorganisaties? Te
noteren op de achterkant bij ‘droomstageplekken en
droomorganisaties’.

15e icoon ‘Skills’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat zijn
mijn skills? Welke skills wil/moet ik nog ontwikkelen? Te noteren op
de achterkant bij ‘skills’.

16e icoon ‘Doelen gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat zijn
mijn doelen voor fase 3? Te noteren op de achterkant bij ‘doelen’.

17e icoon ‘Wifisignaal’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Hoe
sterk is mijn wifisignaal? Te noteren op de achterkant bij ‘wifisignaal
& vertrouwensmeter’.

18e icoon ‘Motivatie- en vertrouwensmeter’ gekoppeld aan de
vraag in de rand: Hoe hoog staat mijn motivatie- en
vertrouwensmeter? Te noteren op de achterkant bij ‘wifisignaal &
vertrouwensmeter’.
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19e icoon ‘Fundament’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Hoe
stevig staat mijn fundament? Te noteren op de achterkant bij
‘fundament’.

20e icoon ‘Complete puzzel’ gekoppeld aan de vraag in de rand:
Is mijn puzzel compleet? Te noteren op de achterkant bij ‘complete
puzzel’.

21e icoon ‘ToDoList’ gekoppeld aan de vraag in de rand: Wat
moet ik nog ondernemen om mij optimaal voor te bereiden? Te
noteren bij ‘voorbereiding’.

22e icoon ‘Onweersbui’ gekoppeld aan de vraag in de rand:
Hoe kan ik mij voorbereiden op toekomstige motivatiekillers? Te
noteren bij ‘motivatiekillers’.

23e & 24e icoon ‘Beker & schatkist’
gekoppeld aan de vragen in de rand:
Wat is mijn eindresultaat? Wat neem ik
mee voor de toekomst? Te noteren op de
achterkant bij ‘eindresultaat & ik neem
mee’.
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Bijlage 4: Onlineversie van de road-map
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Fase 2
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Fase 3
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Bijlage 5: Ontwerpproces innovatief product
5.1 Mind-map voor de oriëntatie op de innovatieve praktijkverbetering:

5.2 Eerste schets van de voorkant:
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5.3 Notities feedback van de JHA-teamleden:

41

5.4 Tweede schets van de voorkant op posterformaat:
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5.5 Notities van feedback JHA-teamleden:
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5.6 (Monopoly)rand in de maak:

5.7 Feedback van deelnemers:
Hieronder een staan aantal opmerkingen van deelnemers.
- Heel mooi gedetailleerd getekend
- De rode draad wordt goed zichtbaar
- Het is speels wat het erg leuk maakt
- De werkvormen die aan bod komen zijn duidelijk zichtbaar op de road-map
- Het is leuk dat de iconen terugkomen in de rand met daarbij verhelderende vragen
- Deze road-map kan echt bijdragen aan de verbetering van het helden-traject
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5.8 Ontwerp ideeën voor de achterkant van deelnemers en JHA-coaches:
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5.9 Road-map op hoge resolutie
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Bijlage 6: Adviesbeoordeling praktijkbegeleider
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Bijlage 7: Onderzoeksverslag

Onderzoeksverslag

Stichting Jonge Helden Academie
Alisa Mein
559986
2019-2020
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1.Onderzoeksontwerp
Binnen het gehele onderzoek is gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode/structuur uit de
theorie van Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (Van der Donk & Van Lanen 2015).
De huidige situatie:
Stichting Jonge Helden Academie (JHA) richt zich op de doelgroep jongeren (16 t/m 26 jaar)
die vastlopen in het maken van een duurzame studie- en loopbaankeuze.
De JHA biedt hen een traject aan waarin zij één dag in de week samen met andere jongeren
bewust de tijd en ruimte krijgen om te ontdekken wie zij zijn en wat zij willen.
Middels een integrale aanpak met informele en multifunctionele (leer)ruimtes en activiteiten
wordt een beroep gedaan op hoofd, hart en handen van de jongeren.
Door vanuit het individu, samen met andere jongeren en onder professionele begeleiding
samen bezig te zijn met zichzelf en diverse leef-, leer- en werkwerelden ontstaat er
kruisbestuiving. Dit verstevigt het keuzeproces van de jongere, voor in het nu en voor in de
toekomst (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017).
Het huidige helden traject is op didactische wijze opgebouwd in twee leerlijnen binnen het I
en O-concept (wordt toegelicht bij deelvraag 2). Aan de hand van dit concept doorlopen de
jongeren gedurende het helden traject drie fases waarin zij zichzelf, hun omgeving en de
voorbereiding op deze omgeving onderzoeken. De JHA-coaches confronteren de jongeren
met wat er in opleidings- en beroepspraktijk en samenleving gevraagd wordt aan kennis,
houding en vaardigheden. Naast de zelfgekozen projecten en activiteiten, komen een aantal
thema’s, werkvormen, methodieken en activiteiten aan de orde die essentieel zijn voor
persoonlijke ontwikkeling en het maken van toekomstbestendige keuzes voor in zowel privéals werkend leven.
Het helden-traject omvat een programma wat de deelnemers voldoende mogelijkheden biedt
om hun persoonlijke- en educatieve ontwikkeling verder vorm te geven. Echter blijkt uit een
brainstormsessie met de JHA-teamleden dat er behoefte is aan vernieuwing en verbetering
van het bestaande helden-traject (zie bijlage 1). Daarin wordt expliciet benoemd dat de
tweede en derde fase van het helden-traject nog onvoldoende draagkracht bevat.
Om optimaal bijdrage te blijven leveren aan de persoonlijke- en educatieve ontwikkeling van
de deelnemers, dient onderzocht te worden waar de wensen en behoeften van zowel de
deelnemers als de JHA-coaches naar uit gaan. Vanuit deze wens en behoefte is het
praktijkonderzoek gestart.
Praktijkprobleem:
Voor de oriëntatie op het praktijkprobleem is gebruik gemaakt van de 5xW+H-methode (Van
der Donk & Van Lanen, 2015, P. 104).
Wat is het praktijkprobleem?
Het helden traject is aan de hand van het I en O-concept opgedeeld in drie fases (zie bijlage
2). De eerste fase is structureel goed opgebouwd en bevat voldoende concrete methodieken
en werkvormen van waaruit gewerkt wordt met de jongeren. Echter blijkt in de praktijk dat
voornamelijk de tweede en derde fase nog onvoldoende draagkracht hebben wat betreft
structurele opbouw en concrete methodieken en/of werkvormen. Met als gevolg dat de JHAcoaches niet ten alle tijden optimaal kunnen aansluiten bij de leerdoelen van deelnemers in
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de tussenfase en eindfase van het traject. ‘Bij leren, zeker bewust leren, horen leerdoelen
die aangeven welke kant men met het leren op wil’ (Van der Vlerk, 2005, p. 36). Wanneer
deze aansluiting mist dan kan het gebeuren dat de jongeren stagneren in hun ontwikkelingsen keuzeproces wat negatieve effecten met zich mee kan brengen voor zowel de jongeren
als ook de organisatie.
Wie heeft te kampen met het probleem?
Om een helder beeld te schetsen van wie te kampen heeft met het praktijkprobleem is het
belangrijk om in te zoomen op de brede context. ‘’Positioneer daarbij het praktijkprobleem
ook in het grotere geheel: bespreek de maatschappelijke relevantie van het onderliggende
thema’’ (Van der Donk & Van Lanen, 2015, p. 49). Hiervoor wordt het praktijkprobleem
bekeken vanuit drie verschillende niveaus, zoals die in de theorie Van der Donk & Van
Lanen (2015, p. 68) beschreven staan als microlaag (de primaire werktaak), de mesolaag
(de organisatie) en de macrolaag (de beroepsgroep). Op microniveau hebben voornamelijk
de coaches en de jongeren te kampen met dit praktijkprobleem. De coaches zijn degene die
niet optimaal kunnen aansluiten bij het ontwikkelings- en keuzeproces van de jongeren
waardoor zij ook niet ten alle tijden voldoende bijdrage kunnen leveren aan het verstevigen
van de studie – en loopbaankeuze van de jongeren. De jongeren zijn degene die vastlopen
in hun ontwikkelings- en keuzeproces en hier niet de passende begeleiding/ondersteuning bij
krijgen wat weer ten kosten gaat van hun einddoel om een passende studie en/of werk te
vinden. Als we dit praktijkprobleem vanuit het organisatieniveau bekijken, dan kan dit ook
negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling en groei van de organisatie. Wanneer de
jongeren namelijk zonder een duurzame keuze uitstromen en tevens niet tevreden zijn over
het verloop van het helden traject, worden de organisatiedoelen niet behaald en kan dit
tevens schadelijk zijn voor de reputatie van de JHA. En tenslotte, op macroniveau wordt het
een probleem wanneer er minder studie uitvallers geholpen kunnen worden in het maken
van een duurzame vervolgkeuze en daardoor de groep van thuiszitters groter wordt. Maar
ook het financiële stuk speelt hierin een rol gezien de grote onkosten voor de overheid, die
ontstaan door studie uitval onder studenten.
Wanneer treedt het probleem op?
In de eerste fase zijn de jongeren op individueel vlak al het een en ander te weten gekomen
over zichzelf. In de tweede fase gaan ze onderzoeken welke omgeving bij hen als individu
aansluit. In de derde fase gaan zij onderzoeken hoe zij zich op deze omgeving kunnen
voorbereiden. Voornamelijk in de laatste twee fases is te merken dat er nog onvoldoende
draagkracht is wat betreft structurele opbouw en concrete methodieken/werkvormen.
Bij de jongeren is te zien dat zij het lastig vinden om de opgedane kennis vanuit de eerste
fase te integreren in fase twee en drie, wat de overgang naar de volgende fase soms wat
onduidelijk maakt. Daarnaast valt op dat de jongeren regelmatig matige motivatie tonen voor
de aangereikte opdrachten en/of de link niet kunnen leggen met betrekking tot het einddoel:
de studie- en loopbaankeuze.
Waarom is het een probleem?
Het is een praktijkprobleem omdat de JHA momenteel in de tweede en derde fase van het
helden traject niet optimaal kunnen aansluiten bij het ontwikkelings- en keuzeproces van de
jongeren. Dit praktijkprobleem zorgt ervoor dat de jongeren niet ten alle tijden de passende
begeleiding en ondersteuning krijgt waardoor stagnatie in hun proces kan ontstaan, wat weer
ten kosten gaat van het verstevigen van hun studie- en loopbaankeuze.
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Waar doet het probleem zich voor?
Het praktijkprobleem doet zich voor op inhoudelijk vlak binnen de tweede en derde fase van
het helden-traject.
Hoe is het probleem ontstaan?
Het probleem is in de tijd ontstaan doordat er niet meer genoeg nieuwe werk- en
spelvormen, methodieken, activiteiten zijn ontwikkeld voor het helden traject.
Daarnaast is er langere tijd geen onderzoek meer gedaan naar hoe het helden traject op
innovatieve wijze verbeterd en vernieuwd kan worden.
Doelstelling
Op basis van de oriëntatie op het praktijkprobleem, wordt in het volgende hoofdstuk de
doelstelling in kaart gebracht. Hierin wordt het onderzoeksdoel en de bijbehorende
subdoelen beschreven.
1.1 Onderzoeksdoel:
Het doel van dit praktijkonderzoek is om zichtbaar te krijgen wat de werkzame en
belemmerende factoren zijn binnen de verschillende fasen van het helden traject. Gezien
de tweede en derde fase nog onvoldoende draagkracht hebben, zal de nadruk
voornamelijk liggen op deze twee fasen van het helden traject. Om vervolgens op basis
van deze gegevens te kunnen concluderen welke aanbevelingen en welk innovatieve
ontwerp bijdrage kunnen leveren aan het structureel verbeteren van het gehele helden
traject. Hiervoor zal gezocht worden naar antwoorden op specifieke praktijkgerichte
onderzoeksvragen. Dit praktijkonderzoek valt in zijn vorm en doelstelling te typeren als
beschrijvend onderzoek. Er wordt namelijk onderzocht en in kaart gebracht wat er binnen
de verschillende fasen wel werkt en minder goed werkt om op basis van deze
beoordeling beslissingen te nemen voor innovatieve verbetering (Van der Donk & Van
Lanen, 2016, P. 54).
1.2 Subdoelen:
- Structurele- en inhoudelijke opbouw per fase zichtbaar krijgen
- per fase concrete uitgangspunten en doelen formuleren zodat de coaches doelgericht
begeleiding en ondersteuning kunnen bieden aan de jongeren
- Zichtbaar krijgen welke bestaande werkvormen er nu per fase worden ingezet en
inventariseren of deze voldoende aansluiten en bijdragen aan het ontwikkelings- en
keuzeproces van de jongeren
- Per fase onderzoeken welke werkvormen en/of methodieken nog ontwikkeld en
toegevoegd moeten worden om meer diversiteit in het JHA-menu te genereren
- Onderzoeken wat de jongeren nodig hebben om nog meer vanuit intrinsieke motivatie
aan hun eigen ontwikkelings- en keuzeproces te werken
- Onderzoeken wat er nodig is om een uitdagende maar tegelijkertijd veilige
werkomgeving te creëren voor zowel de jongeren als ook de coaches
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Vraagstelling
Nadat het praktijkprobleem helder in kaart is gebracht en de doelstelling van het
praktijkonderzoek is geformuleerd, wordt de onderzoeksvraag opgesteld. Deze centrale
vraag vormt samen met de doelstelling als het ware een kapstok voor het onderzoek en dient
dus voor alle betrokken partijen begrijpelijk geformuleerd te zijn (Van der Donk & Van Lanen,
2016, P. 113). Om het onderzoek op te delen in kleine onderzoekbare delen, wordt de
onderzoeksvraag uitgewerkt in een hoofdvraag met de bijbehorende deelvragen. De
antwoorden op deze deelvragen geven samen een uitkomst op de hoofdvraag (Van der
Donk & Van Lanen, 2016, P. 120). Aan de hand van de doelstelling en de subdoelen zijn de
volgende onderzoeksvraag en hoofdvraag met bijbehorende deelvragen opgesteld:
1.3 Onderzoeksvraag: Wat is er binnen de tweede en derde fase van het helden-traject
nodig om het nog beter aan te laten sluiten op het ontwikkelings- en keuzeproces van de
deelnemers?
1.3.1 Deelvragen:
5. Hoe is het huidige helden traject opgebouwd en vormgegeven?
6. Wat zijn de gedachten achter het I en O-concept en de bijbehorende fases?
7. Wat zijn de werkzame factoren binnen de verschillende fasen van het helden traject?
8. Wat zijn de belemmerende factoren binnen de verschillende fasen van het helden
traject?

2. Onderzoeksmethoden
Het praktijkgerichte onderzoek valt te omschrijven als een kwalitatief onderzoek. Voor de
dataverzameling is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden met een open
karakter (Van der Donk & Van Lanen, 2016, P. 136). Er heeft een documentenstudie
plaatsgevonden om de uitgangspunten van de werkwijze van de JHA inzichtelijk te krijgen.
Er is tevens gebruik gemaakt van meerdere literatuurstudies om de uitkomsten van het
onderzoek op theoretische wijze te kunnen onderbouwen. Daarnaast is de
onderzoekspopulatie bevraagd naar hun ervaringen en meningen over het JHA-traject.
Deelnemers van het helden-traject en de JHA-teamleden vormen binnen dit
praktijkonderzoek de onderzoekspopulatie en worden ook wel respondenten genoemd.
Bij het bevragen is gebruik gemaakt van de kunstzinnige en spelmatige middelen, wat ook
als muzisch-agogisch handelen wordt beschreven. ‘’Muzisch-agogisch handelen is een
doelgerichte sociale interventie gericht op de ontwikkeling en het welzijn van een individu
en/of groep’’ (Behrend & Jellema, 2015, p. 93). Door gebruik te maken van verschillende
onderzoeksmethoden is het mogelijk om het onderzoek vanuit verschillende invalshoeken te
bekijken. Dit vergroot de validiteit en betrouwbaarheid van de verzamelde data en waarborgt
tegelijkertijd de triangulatie van het onderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2016, P. 46).
2.1 Methoden en motieven van onderzoek
Voor het verkrijgen van antwoorden op de deelvragen zijn meerdere tekstbronnen
bestudeerd. Het motief van deze tekstbestudering valt onder ‘beschrijven’.
‘’Als je wilt beschrijven, bekijk je het thema vanuit meerdere perspectieven door gebruik te
maken van verschillende tekstbronnen’’ (Van der Donk & Van Lanen, 2016, P. 137).
Daarnaast is de onderzoekspopulatie bevraagd naar hun ervaringen, meningen met
betrekking tot het helden traject. Ook deze bevraging valt weer onder het motief
‘beschrijven’.
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Gedurende het praktijkonderzoek wordt een onderzoekende houding aangenomen. In de
theorie van Herik & Schuitema (2016) worden vier basiskenmerken van een onderzoekende
houding beschreven: opmerkzaam zijn, nieuwsgierig zijn, bedachtzaam zijn en kritisch zijn.
‘’Een onderzoekende houding in de praktijk wil zeggen dat je deze basiskenmerken in je
gedrag integreert. Daarnaast gaat het erom dat je de verzamelde informatie op een
effectieve, creatieve en sociale manier wil delen’’ (Van Herik & Schuitema, 2016, p. 15).
Voor deelvraag 1 & 2 zal een antwoord worden gegeven middels de dataverzameling van de
documentenstudie, literatuurstudie en het praktijkonderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt
van de managementsamenvatting (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017) van de JHA,
diverse theoretische bronnen en de opbrengsten van mondeling overleg met de JHAteamleden.
Deelvraag 3 & 4 zullen voornamelijk beantwoord worden door het bevragen van de
onderzoekspopulatie. Op deze wijze is het mogelijk om vanuit het perspectief van de
respondenten te kijken naar de werkzame- en belemmerende factoren binnen het helden
traject. De vorm van de bevraging van de respondenten is kwalitatief (Van der Donk & Van
Lanen, 2016, P. 142). Er zijn in totaal elf deelnemers bevraagd middels een interview.
Zeven daarvan waren op het moment van het interview in fase twee of drie van het helden
traject. De andere vier deelnemers waren op dat moment net in de overgang van fase een
naar fase twee. Door deelnemers uit verschillende fasen te interviewen was het mogelijk om
in de vorm van directe vraagstelling in te zoomen op de verschillende fasen waarin de
deelnemers zich op dat moment bevonden. Hiervoor is gebruik gemaakt van verdiepende
vragen, specificerende vragen, directe vragen en structureerde vragen zoals die in de theorie
van Van der Donk & Van Lanen (2016, p. 201-202) staan beschreven. De eerste zeven
deelnemers zijn op individuele wijze geïnterviewd waarbij gebruik is gemaakt van de inzet
van kunstzinnige en spelmatige activiteiten (KSA). In verband met COVID-19 was het
onmogelijk om de laatste vier deelnemers op dezelfde wijze te interviewen. Om deze reden
is ervoor gekozen om de interviews via Zoom online in duo’s af te nemen en geen gebruik te
maken van KSA. Daarnaast heeft er ook met het JHA-team een interview plaatsgevonden.
Voor dit interview zijn de teamleden vooraf gevraagd om na te denken over twee vragen
zodat zij tijdens het interview goed voorbereid waren. Voor het bevragen van de
onderzoekspopulatie is gebruik gemaakt van een interview guide (zie bijlage 3 & 4).
Daarnaast worden meerdere literatuurstudies doorgevoerd om de antwoorden van deze
deelvragen op theoretische wijze kracht bij te zetten.
2.2 Inzet kunstzinnige en sportieve activiteiten
Tijdens het uitvoeren van het praktijkgericht onderzoek wordt gebruik gemaakt van het
inzetten van creatieve middelen. Het doel hiervan is om de respondenten tijdens de
interviews op een alternatieve wijze te bereiken. Van der Donk & Van Lanen (2016, p. 148),
zijn van mening dat het met de traditionele wijze van dataverzameling niet altijd mogelijk is
om mensen op gewenste wijze te bereiken. Door bij het bevragen gebruik te maken van
visuele en dramatische aanbiedingsvormen worden zij als het ware uitgenodigd om zich op
alternatieve wijze te uiten, op actieve wijze deel te nemen en voor zichzelf draagvalk en
eigenaarschap te creëren (Van der Donk & Van Lanen, 2016, p. 148).
Om vanuit een tweede invalshoek samen met de respondenten tot alternatieve inzichten te
komen, wordt er tijdens het bevragen gebruik gemaakt van associatiekaarten.

55

Middels het inzetten van associatiekaarten worden de respondenten gestimuleerd om vanuit
hun verbeelding over het onderwerp te spreken en antwoorden te geven op de vragen.
Behrend & Jellema (2015, p. 57) menen dat muzische middelen een beroep doen op het
beeldende vermogen van mensen en daarmee ingrijpen op het diepere onderbewuste.
Hierin zijn de emotionele ervaringen opgeslagen die nog geen verbale betekenis hebben
gekregen. Door het beeldende vermogen van de respondenten te stimuleren, kunnen zij
gemakkelijker betekenis geven aan hun ervaringen en dit op verbale wijze uiten.
Tijdens het interview met de respondenten zijn de associatiekaarten verdeeld en zichtbaar
verdeeld op de tafel. De respondenten wordt gevraagd om aan de hand van de vraag een
associatiekaart te kiezen die hun antwoord in beeld weergeeft. Vervolgens worden de
respondenten gevraagd om aan de hand van de gekozen associatiekaart antwoord te geven
op de gestelde vraag. Op deze wijze worden de respondenten gestimuleerd om hun
verbeelding te laten spreken en op alternatieve wijze tot antwoorden te komen.
Zie hieronder een afbeelding van de uitvoering:
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2.3 Tijdsplanning
Februari 2020:

Orienteren, richten, plannen, verzamelen

Week 6 (03-07 februari):

Richten:
Start opzet onderzoeksopzet
- ideeen uitwisselen met collega’s
(literatuur)
- hoofd - en deelvragen
- voor feedback gemaild naar onderzoek
docent
Plannen:
- interview vragen opgesteld
Verzamelen:
- twee deelnemers dinsdag groep op
creatieve wijze geïnterviewd
- interviews uitschrijven

Week 7 (10-14 februari):

Richten & Plannen:
Onderzoeksopzet
- feedback Alja verwerken
- verder uitwerken, formulering
aanpassen/verbeteren
- Planning maken!
- interview leidraad maken
Verzamelen:
- twee deelnemers van de dinsdag groep
interviewen
- interviews uitschrijven
- literatuur selecteren – planning maken
- interview vragen voor collega’s
voorbereiden en plannen

Week 8 (17-21 februari):

Richten & Plannen:
Onderzoeksopzet
- feedback onderzoek docent verwerken
- verder uitwerken, formulering
aanpassen/verbeteren
- Kapstok onderzoeksopzet
Verzamelen:
- twee deelnemers van de dinsdag &
donderdag groep interviewen
- interviews uitschrijven
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- literatuur selecteren – planning maken

Week 9 (24-28 februari): vakantie

Richten & Plannen:
- Planning voor komende weken
- Kapstok onderzoeksopzet
Verzamelen:
- interview vragen voor collega’s
voorbereiden en plannen
- interviews uitschrijven
- literatuur selecteren – planning maken

Maart 2020:
Week 10 (02-06 maart):

Verzamelen:
- Interviews collega’s
- Denkhoeden activiteit team
- interviews deelnemers dinsdag &
donderdag
- interviews uitschrijven
- documenten onderzoek
- literatuur onderzoek
Onderzoeksverslag kapstok, beginnen met
schrijven!

Week 11 (09-13 maart):

Verzamelen:
- Interviews collega’s
- Denkhoeden activiteit team
- interviews deelnemers dinsdag &
donderdag
- interviews uitschrijven
- documenten onderzoek
- literatuur onderzoek
Onderzoeksverslag schrijven!

Week 12 (16-20 maart):

Verzamelen:
- Interviews collega’s
- interviews deelnemers dinsdag &
donderdag
- interviews uitschrijven
- documenten onderzoek
- literatuur onderzoek
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Onderzoeksverslag schrijven!

Week 13 (23-27 maart):

Verzamelen:
- Interviews collega’s
- interviews deelnemers dinsdag &
donderdag
- interviews uitschrijven
- documenten onderzoek
- literatuur onderzoek
Onderzoeksverslag schrijven

Week 14 (30 maart):

Onderzoeksfase afronden
→ Analyseren en concluderen
Ontwerpfase starten
→ oriënteren ontwerp innovatieve
praktijkverbetering

April 2020:
Week 15 (06-10 april):

Ontwerpen
Innovatieve praktijkverbetering schrijven

Week 16 (13-17 april):

Ontwerpen
& bouwen
innovatieve praktijkverbetering
schrijven!

Week 17 (20-24 april): vakantie

Ontwerpen
Innovatieve praktijkverbetering schrijven

Week 18 (27-30 april):

Innovatieve praktijkverbetering incl.
onderzoeksplan etc. aanleveren voor
feedback

Mei 2020:
Week 19 (04-08 mei):

ontwerpen & Schrijven
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Week 20 (11-15 mei):

Ontwerpen & Schrijven

Week 21 (18-22 mei):

Innovatieve praktijkverbetering, puntjes op
de i
25 mei → Innovatieve praktijkverbetering
inleveren!

Week 22 (25-29 mei):

Juni 2020:
Week 23 (01-05 juni):
Week 24 (08-12 juni):

1e gelegenheid afstudeerpresentaties

Week 25 (15-19 juni):

2e gelegenheid innovatieve
praktijkverbetering!
2e gelegenheid afstudeerpresentaties!

Week 26 (22-26 juni):

Document afstudeergesprek inleveren!
Afstudeergesprek!

Week 27 (29 juni):

Afsluiting cmv!

60

3. Onderzoeksresultaten en conclusies
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksresultaten per deelvraag uitgewerkt. Op basis daarvan
is een data-analyse doorgevoerd. ‘’De analyse is erop gericht je data op zo’n manier te
ordenen, samen te voegen en te verkleinen dat je het belangrijkste deel overhoudt’’ (Van der
Donk & Van Lanen, 2016, p. 223). Om tenslotte de juiste conclusies te kunnen trekken. ‘’Met
je conclusies beantwoord je op basis van de analyseresultaten de onderzoeksvraag en de
deelvragen: je laat zien hoe je conclusies voortkomen uit je gereduceerde onderzoek data’’
(Van der Donk & Van Lanen, 2016, p. 223).
3.1 Deelvraag 1: Hoe is het huidige helden traject opgebouwd en vormgegeven?
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag zijn de uitkomsten van de documentenen literatuurstudie in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis daarvan zijn de conclusies
getrokken.
3.1.1 Het waarom van de JHA binnen de maatschappelijke context
We leven in een maatschappij waarin veel mogelijkheden zijn op het gebied van opleidingen
en/of werk. Maar er komt steeds meer verantwoordelijkheid bij de jonge generatie zelf te
liggen doordat er min of meer van hen
verwacht wordt dat zij succesvol zijn in wat
ze doen. Het valt voor deze jonge generatie
niet mee om in deze tijden een bewuste
studie- en loopbaankeuze te maken.
Landelijke uitvalcijfers in het mbo, hbo en
wo laten zien dat er een stijgende lijn is in
het aantal voortijdige schoolverlaters
(vsv’ers). Zie hiervoor figuur 1. Er kan dan
ook geconcludeerd worden dat jongeren
meer tijd, aandacht en begeleiding nodig
hebben om een bewuste en duurzame
studiekeuze te maken.
Figuur 1. Aantal vsv’ers door de jaren heen. Overgenomen uit landelijke vsv cijfers van onderwijs in
cijfers, 2018 (https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-enstudenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/landelijke-vsv-cijfers). Copyright 2020, onderwijs in
cijfers.

Er ligt een complexe uitdaging voor zowel onderwijsinstellingen als ook overheids- en
commerciële instellingen om deze jonge generatie ondersteuning te bieden bij dit
maatschappelijke probleem. Dit is dan ook de reden waarom JHA is opgericht. De JHA is
opgericht om deze kwetsbare doelgroep op individueel niveau en in kleine groepen de tijd,
ruimte en begeleiding te bieden die zij nodig hebben om tot een bewuste en duurzame
loopbaankeuze te komen. Op deze wijze wil de JHA een stevige bijdrage leveren aan de
maatschappelijke opdracht (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017).
3.1.2 Het hoe van de JHA
De JHA biedt jongeren een ontmoetings- en leerplek waar zij in aanvulling op eventuele
andere onderwijs- en/of werkactiviteiten zowel individueel als gezamenlijk ondersteuning
krijgen bij diverse leervragen om zich optimaal te kunnen voorbereiden op vervolgstappen
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met betrekking tot werken en leren. Hier kunnen de jongeren op maat, in eigen tempo (mede
door flexibele in- en uitstroom) en onder professionele begeleiding werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling en actief onderzoeken wat voor hen de passende vervolgstap in
hun loopbaan is. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld onderzoek doen naar: een passende
opleiding, passende (bij)baan, een eigen onderneming of een droomreis (Van Aanholt,
Vaarwerk & Van Baars, 2017).
Benaderingswijze:
Door de jongeren op een authentieke wijze te benaderen is het mogelijk om het individuele
aspect centraal te stellen. Dit zorgt voor een verdiepingsslaag waarmee het fundament van
het keuzeproces wordt verstevigd. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op het
‘samen met elkaar’, zodat er kruisbestuiving ontstaat en de deelnemers gestimuleerd worden
om met en van elkaar te leren (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 217).
Groepsgrootte:
De groepen bestaan uit maximaal 12 deelnemers zodat de persoonlijke aandacht voor het
individu gewaarborgd is en het tegelijkertijd voldoende veiligheid biedt om gebruik te maken
van de dynamiek in de groep (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017).
Weekindeling:
De jongeren komen op één vaste dag in de week naar de JHA om daar te werken aan de
vervolgstappen met betrekking tot hun verder loopbaan. Zij doen zowel individueel als ook
gezamenlijk met andere deelnemers zelfonderzoek, onderzoek naar het opleidings- en
werkaanbod en de arbeidsperspectieven en ontdekken gaandeweg wat wel en niet werkt
binnen dit proces. Op de andere dagen besteden zij op zelfstandige wijze tijd aan het
opdoen van ervaringen binnen onder andere diverse onderwijsinstellingen, betaald werk,
vrijwilligerswerk, het opzetten en uitvoeren van eigen projecten of het starten van een bedrijf
(Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017).
Helden traject in fasen:
Het helden traject is didactische wijze opgebouwd en vormgegeven in drie verschillende
fasen. De deelnemers doorlopen gedurende het helden traject de volgende fasen:
Fase 1: Hoe werken dingen voor mij? (I-lijn)
Fase 2: Welke omgeving sluit bij mij als persoon aan? (O-lijn)
Fase 3: Hoe bereid ik mezelf voor op deze omgeving? (I- en O- lijn samen)
Locatie:
Per 1 juli 2019 is de JHA gevestigd bij het Honigcomplex aan de Waalbandijk 16 (Unit 62) en
maakt deel uit van de Smeltkroes waar meerdere creatieve ondernemers gevestigd zijn en
samenwerken.
3.1.3 Het wat van de JHA
De JHA biedt de jongeren een begeleidingstraject waarmee zij gestimuleerd worden om naar
zichzelf en naar de wereld om zich heen te kijken. De jongeren krijgen ondersteuning bij het
onderzoeken naar intrinsieke drijfveren om vervolgens betekenis te geven aan opgedane en
nog bewust te kiezen ervaringen. Ze worden door de coaches geconfronteerd met wat er in
de opleidings- en beroepspraktijk en samenleving gevraagd wordt aan kennis, houding en
vaardigheid. Daarnaast krijgen de jongeren ook veel vrijheid in hoe zij dit zelf willen
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vormgeven zodat de intrinsieke motivatie en zelfstandigheid voor eigen leerprocessen
worden gestimuleerd. Middels deze integrale aanpak met informele en multifunctionele
(leer)ruimtes en activiteiten doet de JHA een beroep op hoofd, hart en handen van de
jongeren (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017).
Zoals beschreven staat in de managementsamenvatting Van Aanholt, Vaarwerk & Van
Baars (2017), heeft de JHA een aantal uitgangpunten van waaruit in de basis gewerkt wordt:
1. Vertrouwen op wat jongeren willen, kunnen, denken, durven en hebben
2. Dat jongeren wel degelijk willen leren en veranderen (maar niet veranderd willen worden)
3. Gelijkwaardigheid in behandeling, maar verschillend in benadering
4. Praktisch en resultaatgericht werken
Daarnaast heeft de JHA de volgende kernwaarden van waaruit gewerkt wordt:
1. Ieder mens mag er zijn: de JHA benadert iedereen verschillend omdat iedereen uniek is.
Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen religie, huidskleur, herkomst en geaardheid.
2. Vertrouwen: ieder mens heeft het recht op de vrijheid om te ontdekken waar hij/zij voor wil
gaan in het leven. Hiervoor is zelfvertrouwen nodig. En daarvoor zijn weer mensen nodig die
vertrouwen hebben in de capaciteiten en kwaliteiten van de mens.
3. Ieder mens wil erkend, gezien en gehoord worden: iedereen heeft een verhaal en wil
gehoord, gezien en erkend worden. Bij de JHA geven wij dit verhaal de ruimte omdat dit bij
iedereen voor meer motivatie, inzet en betrokkenheid zorgt.
4. Onderzoeken, ondernemen en leren: beter spijt van iets wat we wel gedaan hebben dan
spijt van iets wat we niet hebben gedaan. De JHA helpt jongeren bij het onderzoeken en
stappen zetten naar dingen waar zij mee willen experimenteren.
5. Practice what you preach: de JHA doet wat ze zeggen en zeggen wat ze doen.
3.1.4 De opbrengsten van de JHA op micro, meso en macroniveau
Hieronder volgt een weergave van de maatschappelijke opbrengsten van de JHA op micro,
meso en macroniveau. Hiervoor is gebruik gemaakt van de managementsamenvatting Van
Aanholt, Vaarwerk & Van Baars (2017).
Microniveau:
A. Inzicht in je als mens bent en waar je goed in bent (zelfkennis)
B. Kwalificaties/eigenschappen:
- Probleemoplossend vermogen
- Ondernemerschap
- Netwerken
- Leer- en verander (aanpas)vermogen
- Creativiteit
- Flexibiliteit
- Samenwerken
- Onderzoeks- en ontdekkingsdrang
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- Stressbestendigheid
- Zelfkennis
- Bewustzijn over wat je belangrijk vindt
- Zelfstandigheid
- Zelfdiscipline
C. Een onderbouwd en zelf ontworpen vervolgplan
Mesoniveau:
- Netwerken in (de omgeving) Nijmegen zoals;
- UWV Nijmegen
- Gemeente Nijmegen
- Voortgezet onderwijs VO
- Radboud Universiteit
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
- ROC Nijmegen
- Rijn IJsel Arnhem
- Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
- I am recycled Nijmegen
- Jeugdzorg lokaal
- Zorgaliantie
- Tussenjaar kenniscentrum
- Landelijke tussenjaar programma’s
Macroniveau:
1. Minder studie-uitval
2. Minder studie-switchers
3. Minder lang-studeerders
4. Minder financiële onkosten voor de overheid
5. Minder hoge duo leningen en schulden
6. Minder gebruik van uitkeringen
3.1.5 Literatuurstudie: Met een educatieve aanpak elkaar inspireren tot leren
Om een beeld te schetsen op welke wijze het huidige helden-traject in haar doelstelling en
aanpak aansluit en bijdrage levert aan de maatschappelijke opdracht, volgt hieronder een
theoretische onderbouwing. Daarvoor is gebruik gemaakt van de theorie Inspireren tot leren,
het ontwerpen van een uitdagende leeromgeving (Van der Vlerk, 2005).
In de huidige samenleving draait alles om een leven lang leren in hoog tempo. Al op jonge
leeftijd wordt er van een individu verwacht om een lerende houding aan te nemen.
Ook kenmerkt zich onze maatschappij in de laatste jaren door een sterke individualisering,
waardoor het gemeenschappelijke steeds meer verdwijnt. Het ideaal van zelfontplooiing is
heel waardevol maar het zou rationeler en maatschappelijker ingevuld kunnen worden.
Mensen blijven immers groepswezen, die opzoek zijn naar verbondenheid met lotgenoten en
gemeenschappelijke normen en waarden. De sociale kaart van Nederland wordt steeds
complexer en vergt ingewikkelde sociale vaardigheden door de huidige
groepsverscheidenheid. Het aantal mensen wat niet meer mee komt in deze huidige
maatschappij is aanzienlijk gegroeid. Hoewel dit op het eerste gezicht geen positieve
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ontwikkelingen lijkt, biedt het wel kansen om hier gezamenlijk oplossingen voor te vinden en
met elkaar te leren voor de toekomst. Kortom, er is een grote behoefte aan educatieve
ontwerpers die in samenspraak met de doelgroep op educatieve wijze problemen benaderen
en oplossen. Het belang van een educatieve aanpak is dat deze benadering een aantal
maatschappelijke problemen kan helpen oplossen. Mensen zijn namelijk niet altijd in staat
om deze problemen vanuit eigen kracht aan te pakken en op te lossen, hiervoor hebben zij
steun nodig in de vorm van solidariteit en gemeenschappelijke normen en waarden (Van der
Vlerk, 2005, P. 17-18).
Daarnaast is het maatschappelijke belang van de educatieve benadering dat burgers
ondersteund worden bij het verwerven van noodzakelijke competenties. De snel
veranderende samenleving, de individualisering maar ook de toenemende diversiteit doen
een beroep op het leervermogen van burgers om vanuit eigen kracht hun identiteit vorm te
geven. Door het verwerven van noodzakelijke competentie kunnen burgers het gevoel
houden dat ze ‘erbij’ horen en positieve ervaringen op doen. ‘’Sociale verbondenheid (De
Winter 2000, 18) is een kernbegrip omdat het persoon en maatschappelijke context met
elkaar verbindt. Mensen ontwikkelen zich optimaal, zeggen alle wetenschappen, als er
sprake is van voldoende veiligheid, hechting, vertrouwen en verbondenheid’’ (Van der Vlerk,
2005, P. 20-21)
In het jongerenwerk wordt de laatste jaren weer meer nadruk gelegd op de jeugdwerker als
pedagoog. Wie jongeren op goede wijze wil laten inburgeren moet de juiste voorwaarden
scheppen voor sociale verbondenheid. ‘’Dat betekent: een sociale infrastructuur creëren
waarin jeugdigen zich welkom en gewaardeerd voelen, waarin ze weten dat ze er iets toe
doen, kortom, een pedagogische sfeer, die positieve verwachtingen ten aanzien van
jongeren uitstraalt’’ (De Winter 2001) (Van der Vlerk, 2005, P. 24).
3.1.6 Conclusie deelvraag 1:
De JHA is opgericht om jongeren te ondersteunen die vastlopen in het maken van een
passende loopbaankeuze. Hiermee wil de JHA een duurzame bijdrage leveren aan de
maatschappelijke opdracht met betrekking tot studie uitval onder jongeren.
De JHA biedt jongeren een ontmoetings- en leerplek waar zij één dag in de week, in een
groep van maximaal 12 deelnemers, ondersteuning en begeleiding krijgen bij het ontdekken
van talenten, ambities en dromen met betrekking tot hun verdere loopbaan. Zo kunnen
deelnemers bijvoorbeeld onderzoek doen naar: een passende opleiding, passende (bij)baan,
een eigen onderneming of een droomreis. De jongeren worden door de begeleiders van de
JHA geconfronteerd met wat er in de opleidings- en beroepspraktijk en samenleving
gevraagd wordt aan kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast krijgen de jongeren ook
veel vrijheid in hoe zij dit zelf willen vormgeven zodat de intrinsieke motivatie en
zelfstandigheid voor eigen leerprocessen worden gestimuleerd. Middels deze integrale
aanpak doet de JHA een beroep op hoofd, hart en handen van de jongeren.
De uitgangspunten en kernwaardes vormen de basis van waaruit gewerkt wordt met de
jongeren. Het helden traject is op didactische wijze (I- en O-concept) in drie verschillende
fasen opgebouwd. In fase 1 doen de jongeren onderzoek naar zichzelf als persoon, in fase 2
doen zij onderzoek naar de omgeving die bij hen als persoon past en in fase 3 volgt de
voorbereiding op de omgeving waarvoor gekozen is.
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Het helden-traject valt te vergelijken met het ‘educatief ontwerp’ zoals dat in de theorie Van
der Vlerk (2005) wordt genoemd. Daarin komt duidelijk naar voren dat onze huidige
samenleving zich in de laatste jaren kenmerkt door een sterke individualisering en het
gemeenschappelijke steeds meer verdwijnt. Dit heeft als gevolg dat de groep burgers die
niet mee komt in deze maatschappij aanzienlijk groeit. Onder de groep jongeren is dit tevens
terug te zien in de landelijke uitvalcijfers van het mbo, hbo en vo. Deze groep jongeren is
door allerlei omstandigheden niet in staat om dit probleem vanuit eigen kracht aan te pakken
en op te lossen. Zij hebben steun nodig in de vorm van verbinding met lotgenoten, solidariteit
en gemeenschappelijke normen en waarden. Doordat zij gehoord worden, gezien worden en
zich gewaardeerd voelen kunnen zij noodzakelijke sociale competenties verwerven.
Mensen zijn immers groepswezen en ontwikkelen zich optimaal als er sprake is van
voldoende veiligheid, hechting, vertrouwen en verbondenheid. Doormiddel van de
educatieve aanpak is het mogelijk om een positieve bijdrage te leveren aan de
maatschappelijke opdracht. De JHA doet dit door jongeren op educatieve wijze te begeleiden
bij het vinden van een duurzame loopbaankeuze en draagt daarin bij aan de
maatschappelijke participatie en ontwikkeling van de jongeren.

3.2 Deelvraag 2: Wat zijn de gedachten achter het I en O-concept met de bijbehorende
fasen? Om antwoord te kunnen geven op deelvraag 2 zijn de onderzoeksresultaten van de
documenten- en literatuurstudie beschreven en geanalyseerd om daaruit conclusies te
kunnen trekken.
3.2.1 De didactische uitgangspunten van de JHA
De JHA werkt vanuit meerdere didactische uitgangspunten met de jongeren (Van Aanholt,
Vaarwerk & Van Baars, 2017):
A. Twee leerlijnen binnen het I en O-concept:
1. De I-lijn: de Individuele lijn; de persoonlijke ambities, talenten, kwaliteiten, doelen,
dromen, belemmeringen, principes, waarden, mentaliteit etc. Ook wel de Interne factor
genoemd, die door anderen als ‘de binnenstroom’ wordt omschreven.
2. De O-lijn: de Omgevingslijn; de verwachtingen, eisen, opvattingen, ontwikkelingen etc.
vanuit de omgeving (opleiding, werk, privé, e.d.), ook wel de objectieve (externe) factor
genoemd die ook wel als ‘buitenstroom’ wordt aangeduid.
Het uitgangspunt van het I en O-concept: iedereen deugt, maar de vraag is ‘waarvoor?’.
Door I- en O-factoren te onderzoeken en deze vervolgens op elkaar af te stemmen, krijgt een
deelnemer antwoord op de volgende vraag; waar ben je goed in en wat is dan een duurzame
keuze voor je ontwikkeling?
Zie hieronder afbeelding 2 die het I en O-concept in beeld weergeeft:
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Figuur 2. De Jonge Helden Academie 2015 (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2017)

B. Het scheppen van een klimaat van veiligheid en (zelf)vertrouwen opbouwen. Het mogen
maken van fouten en het durven nemen van risico’s zijn noodzakelijke voorwaarden voor
succesvol verder leren en werken.
C. Een deelnemer stelt en behaalt eigen doelen.
D. Situaties creëren waarin de jongeren hun kennis en ervaringen kunnen delen. Want als ze
dat kunnen, kunnen ze ook vermenigvuldigen.
E. Verbindende activiteiten organiseren die bijdragen aan een goede sfeer en aan plezier in
leren.
F. Fysiek bezig zijn met sport- en buitenactiviteiten zowel individueel als in de groep.
3.2.2 Literatuurstudie: Iedereen deugt ergens voor, maar waarvoor?
Om een helder beeld weer te kunnen geven van de gedachten achter het I en O-concept,
volgt hieronder een theoretische onderbouwing op basis van de theorie van Doe waar je
goed in bent, iedereen deugt, maar waarvoor? (Van der Burg, 2006).
De JHA gaat ervan uit dat ieder mens ergens voor deugt in deze wereld. Ze benaderen de
deelnemers daarom ook vanuit een integraal mensbeeld (de mens in zijn totaliteit). Als we
namelijk begrijpen hoe mensen functioneren dan kunnen we ook begrijpen wat werkt en wat
juist niet werkt. Zonder dit volledige mensbeeld is het namelijk bijna onmogelijk om tot de
kern van de oplossing te komen. Door meer inzicht te krijgen in waar de deelnemers voor
deugen, wordt de ‘talentscan’ methodiek ingezet, die staat beschreven in de theorie Van der
Burg (2006). Gedurende de eerste fase van het helden traject doorlopen de deelnemers
stapsgewijs de talentscan methodiek. In deze methodiek worden de belangrijkste
samenhangende elementen van de persoonlijkheid in kaart gebracht. De persoonlijkheid
wordt gevormd door de verschillende lagen en is onderverdeeld in de onderpool (talent), de
tussenpool (gerichtheden) en de bovenpool (karakter).
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In de afbeelding hiernaast is een schematische
weergave te zien van de verschillende lagen.
De onderpool bestaat uit de eerste laag die
aard wordt genoemd. ‘’De aard staat voor die
kwaliteiten die we bij onze geboorte op basis
van het genetisch materiaal hebben
meegekregen en waarop we zonder ingrepen
van buitenaf geen invloed kunnen uitoefenen’’
(Van der Burg, 2006, P. 2). De tweede laag
wordt aanleg genoemd en geeft een beeld
weer van de kwaliteiten die in de eerste
levensjaren door aardse elementen zijn
gevormd. ‘’De eerste twee lagen behoren tot
het talent: dat krijgen we als een gave en is
nauwelijks door studie of oefening te
beïnvloeden’’ (Van der Burg, 2006, P. 2).
Figuur 3. Onze kijk op mensen. Overgenomen uit visie op persoonlijkheid van Elysisch Talent, 2020
(https://www.elysischtalent.nl/over-et/onze-eigen-kijk-op-mensen). Copyright 2020, Elysisch Talent.

De derde laag is als het ware een tussenlaag. Deze laag wordt gerichtheden genoemd en
heeft als functie om de verbinding te leggen tussen het talent en het karakter. En wordt ook
wel de bemiddelaar genoemd tussen begaafd en beschaaft. De gerichtheden zijn gebonden
aan het talent en dus nauwelijks veranderbaar. Mensen doen ervaringen op door gebruik te
maken van hun talent.
Ervaringen worden pas tot vermogens als we ze met een bewustzijn een plaats geven in
onszelf (met onszelf in overeenstemming brengen). Om dat te bereiken, maken we gebruik
van de in verschillende verhouding aanwezige intellectuele, emotionele en creatieve
intelligenties (vanuit de zielskwaliteiten denken, voelen en willen) (Van der Burg, 2006, P. 23).
De bovenpool bestaat uit de vierde laag; van de bekwaamheid of vermogens. Het gaat hier
om de eigenschappen die we doormiddel van onderzoek van onze ervaringen in onszelf
ontwikkelen. ‘’De onderzochte ervaringen leiden tot oplopende niveaus van kennis, houding
en vaardigheden, tot bekwaamheden die ons de mogelijkheid geven om met onszelf en de
wereld om ons heen om te gaan’’ (Van der Burg, 2006, P. 3). De vijfde laag wordt gevormd
door onze motieven. Deze laag wordt bepaald door de zin van ons handelen en geeft ons
positieve energie als we ergens motivatie voor voelen. Deze laag is nauw verbonden met
onze normen en waarden en bepaalt ons geweten en onze innerlijke stem. De vermogens en
motieven biedt onze persoonlijkheid de mogelijkheid tot ontwikkeling. ‘’Op grond van
ervaringen in allerlei omstandigheden worden we geraakt, bewogen of geroerd. We leren
door er vervolgens een persoonlijke inspanning (zelfreflectie) voor te leveren’’ (Van der Burg,
2006, P. 3). Deze twee lagen van de bovenpool vormen samen het ‘karakter’ en is
dynamisch en ontwikkelbaar.
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Van der Burg (2016) is zich bewust van het feit dat het innerlijke functioneren van een mens
niet simpel uit te leggen valt. Hij probeert het daarom aan de hand van het volgende
metafoor op behapbare wijze toe te lichten. Je kunt het beeld van de gelaagdheden van de
persoonlijkheden namelijk vergelijken met de metafoor van het paard en de ruiter. Als je als
ruiter op een paard gaat zitten is het van belang om de verbinding met jezelf en het paard te
voelen. Een zwakke verbinding zorgt ervoor dat het paard de teugels letterlijk uit handen
neemt en met de ruiter op de loopt gaat. ‘’Talent verleent aan iemand persoonlijke uitingen
een duurzame en stabiele kwaliteit. Deze factoren vormen als het ware het ‘paard in de
mens’’ (Van der Burg, 2006, P. 16). De mens, in dit geval dus het paard, is stabiel en
onveranderbaar. ‘’Het karakter kan als ‘ruiter in de mens’ worden bestempeld. Dit deel is
dynamisch, dat wil zeggen in ontwikkeling’’ (Van der Burg, 2006, P. 16). Het is belangrijk dat
de ruiter in verbinding staat met zijn paard en het dier in goede conditie houdt. Doordat de
ruiter met het paard in harmonie leeft, kan hij de teugels in handen houden en de koers
blijven bepalen. Het is dus ook essentieel dat de ruiter ten alle tijden de verbinding blijft
houden tussen de wil van hemzelf en de mogelijkheden van het paard. Als er namelijk
sprake is van onbalans tussen de ruiter en het paard, dreigt de blessure.
En net zoals niet elk paard voor allerlei omstandigheden geschikt is, zo is het ook gesteld
met mensen: wij moeten ons uiterste best doen om erachter te komen op welk paard wij
zitten, wat voor ruiter we zijn en voor welke omstandigheden ons paard en onze ruiter het
meest geschikt zijn (Van der Burg, 2006, P. 17).
En als we het dan over leren hebben en onszelf de volgende vraag stellen: waarom leert de
ene persoon van dezelfde situatie iets anders dan de andere persoon? Kan het vrij simpel
verklaard worden: doordat de onderpool en de bovenpool van de ene persoon niet hetzelfde
is als van de andere persoon (Van der Burg, 2006, P. 11). Ieder mens is immers uniek en
leert op zijn eigen authentieke wijze.
3.2.3 Het helden traject in fasen
Het helden traject is op didactische wijze volgens het I en O-concept opgebouwd en
vormgegeven in drie verschillende fasen. De deelnemers doorlopen gedurende het helden
traject drie verschillende fasen om uiteindelijk bij hun individuele einddoel te komen.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de onderdelen die aan bod komen in de
verschillende fasen. In bijlage 2 is een toelichting van de werkvormen van de fasen te
vinden.
Fase 1: Hoe werken dingen voor mij? (I-lijn)
Deze fase duurt +- twee maanden.
1. Kennismaking
2. Rondleiding over het complex
3. Intake (doelen stellen)
4. 2x5 motivaties
5. Talentscan 1e ronde
6. Must-want-joker
7. Verlanglijstje opleidingen/beroepen
8. Mindmap studiedoorzagen
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Fase 2: Welke omgeving sluit bij mij als persoon aan? (O-lijn)
Deze fase duurt +- twee maanden.
1. Talentscan 2e ronde (verdiepingsopdracht)
2. Individuele gesprekken met JHA-coaches
3. Studiegids doorzagen
4. Doelstellingen-wiel
5. Kernkwadranten/kwaliteiten
6. 101-challenge
7. Enneagram
8. Vaardigheidstraining opstarten
9. 3 rode vragen
10. Droomorganisatie/stage
11. Open dagen bezoek
12. Meeloop dag
13. Verwerking open dag en/of meeloop dag
Fase 3: Hoe bereid ik mezelf voor op deze omgeving? (I- en O-lijn samengevoegd)
Deze fase duurt +- een tot twee maanden.
1. Talentscan 3e ronde (verdieping)
2. Studie voorsprong (lezen, schrijven, spreken)
3. Fundament invullen
4. Studiekeuze check/ voorbereiding op selectie
5. Vaardigheidstrainingen
6. Literatuur doornemen
7. cv-update
8. Sollicitatietraining
9. Droomorganisaties/ netwerk praktijkplekken vervolg
10. Voorbereiding eindpresentatie/ eigen roadmap maken
11. Eindgesprek met JHA-coaches
12. Eindpresentatie voor de groep
13. Review schrijven
De onderdelen die in elke fase van toepassing zijn:
- Energizers en samenwerkingsactiviteiten
- Inspirerende lunchgasten
- Samen- en zelfstandig werken aan opdrachten
- Opbrengsten met elkaar delen
3.2.4 Literatuurstudie: De dialoog tussen de binnen- en buitenstroom
Om het belang van de dialoog tussen de I en O-lijn (ook wel binnen- en buitenstroom
genoemd) weer te geven, volgt hieronder een theoretische onderbouwing op basis van de
theorie uit Leiders van vandaag, lessen voor morgen (Hart & Sonnenschein, 2008).
Om tot succes te komen is het van belang om bij de dieperliggende werkelijkheid te komen,
wat ook wel de essentie van het leven wordt genoemd. Dit is een werkelijkheid die we niet
begrijpen en/of kunnen vangen. Maar die wij als mensen wel kunnen ervaren. Dit zijn
meestal momenten in het leven, die té toevallig zijn en waarin we voelen dat het zo heeft
moeten zijn. Een moment en gevoel van ‘ja dit is waar het voor mij om gaat’.

70

De waarde van de essentie is dat je deze voor jezelf kan laten werken. Als een soort
watergolf die jou mee kan voeren. ‘’De kunst is om zelf te leren ervaren in hoeverre je in de
stroom wordt meegevoerd, of dat je heel hard aan het zwemmen bent zonder dat je echt
vooruitkomt’’ (Hart & Sonneschein 2008, P. 41). Het gaat er dus om dat je in de stroom zit,
op de golf blijft surfen en de balans blijft behouden zodat je er niet afdondert. Om dit te
kunnen doen is het belangrijk om te ontdekken wat de makkelijkste manier is om bij die
essentie te komen en te blijven. Dit is weer te koppelen aan de talenten die wij als mensen
bezitten. Als je namelijk binnen een bepaald gebied gemakkelijk de essentie te pakken krijgt,
heeft dit alles te maken met de talenten die je binnen dit gebied bezit.
Herman Wijffels verwoorde dit tijdens de boekenpresentatie van Breng spirit in je werk – hoe
doe ik dat? (Teun Hardjono en Huib Klamer, 2005) op zijn eigen manier:
Dé uitdaging van deze tijd is zicht krijgen op je binnenstroom (je talenten, angsten, begeerte,
verlangens), een helder perspectief ontwikkelen op de buitenstroom (het leven van alledag
zoals het zich aan je voordoet, met alle verleidingen, kansen en bedreigingen) en het voeren
van de dialoog daartussen’ (Hart & Sonneschein, 2008, P. 43).
Als mens wordt je dagelijks geconfronteerd met verleidingen, bedreigingen en verwachtingen
van anderen. Ook krijg je regelmatig te maken met je eigen interpretaties over mogelijke
verwachtingen van anderen. Daarnaast zijn er ook nog de vanzelfsprekendheden en eisen
vanuit je eigen cultuur en/of omgeving, kansen die zich voordoen of onzekerheden over
bepaalde zaken. Kortom, er zijn een hoop motieven om iets wel te doen of juist niet te doen.
Dit zijn allemaal triggers die je tegen kunt komen in de ‘buitenstroom’ en die aan je kunnen
trekken. Maar je krijgt ook te maken met al je angsten, verlangens, overtuigingen, talenten
en beperkingen, die tot onze binnenstroom behoren. ‘’En waar de binnen- en buitenstroom
soms verwarrend dicht bij elkaar kunnen liggen, zorgt de oneindigheid in combinaties voor
een zeer interessante en continue dialoog bij het afwegen van te maken keuzes en,
daarmee, te vertonen gedrag’’ (Hart & Sonneschein, 2008, p. 120).
Hart & Sonneschein (2008, p. 120-121) benoemen dat het hierin niet om de directe
maakbaarheid van succes gaat, maar over het jezelf in balans zien te krijgen en te
behouden. Over het belang van het vinden van jouw unieke levensstroom die voor jou werkt
om succesvol te zijn. De continue dialoog tussen de binnen- en buitenstroom helpt bij het
vormen van onze identiteit en het vinden van de essentie van ons leven.
3.2.5 Conclusie deelvraag 2:
De JHA werkt vanuit twee leerlijnen binnen het I en O-concept met de deelnemers, namelijk
de I-lijn en de O-lijn. Het uitgangspunt hiervan is dat ieder mens ergens voor deugt.
Om erachter te komen waarvoor de deelnemers deugen, gaan zij gedurende het helden
traject de interne- en omgevingsfactoren (ook wel binnen- en buitenstroom genoemd)
onderzoeken en op elkaar afstemmen. Met als doel om erachter te komen waar zij voor
deugen en welke stappen voor hen nodig zijn om tot een duurzame studie- en
loopbaankeuze te komen. Zoals in de theorie van Hart & Sonnenschein (2008) wordt
beschreven, draagt de continue dialoog tussen de binnen- en buitenstroom bij aan de
vorming van onze identiteit en het vinden van de essentie van het leven.
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Het helden traject is vanuit deze twee leerlijnen opgedeeld in drie fasen. De gedachten
hierachter is simpel; het helden traject is te vergelijken de ‘kop-romp-staart’ methode. Het
omvat een duidelijke opbouw waarin elke fase een concreet uitgangsdoel heeft.
In de eerste fase gaan de deelnemers onderzoek doen naar de I-lijn, om erachter te komen
hoe de dingen voor hen als persoon werken. Hierin ligt de focus op interne factoren zoals;
persoonlijke ambities, talenten, kwaliteiten, doelen, dromen, belemmeringen, principes,
waarden, mentaliteit etc. Met behulp van de ‘talentscan methodiek’ krijgen de deelnemers
inzicht in de belangrijkste ‘samenhangende elementen van de persoonlijkheid’, zoals dat de
theorie Van der Burg (2006) staat beschreven. Doordat zij gedurende vijf weken samen met
medehelden en de JHA-coach stapsgewijs de verschillende lagen behandelen, krijgen zij
steeds meer inzicht in hoe hun persoonlijkheid in elkaar zit. Zij doen op methodische wijze
kennis op over hun talenten, gerichtheden en karaktereigenschappen. Op basis van de
opgedane kennis uit de eerste fase gaan de deelnemers vervolgens in de tweede fase
onderzoek doen naar de O-lijn. Zij gaan daarin gericht onderzoeken welke omgeving bij hen
als persoon aansluit. Daarbij ligt de focus op omgevingsfactoren zoals; de verwachtingen,
eisen, opvattingen, ontwikkelingen etc. vanuit de omgeving (opleiding, werk, privé, e.d.). In
de derde fase voegen deelnemers de I-lijn en O-lijn als het ware samen om het fundament
voor hun studie- en loopbaankeuze te bouwen. Op basis van een stevig fundament wordt de
definitieve keuze gemaakt. Tenslotte gaan de deelnemers uitzoeken wat er aan
kennis/vaardigheden/selectie nodig is om zich optimaal voor te bereiden op de omgeving
waar zij voor hebben gekozen. De afsluiting van het helden traject omvat de eindpresentatie
en het eindgesprek.

3.3 Deelvraag 3: Wat zijn de werkzame factoren binnen de verschillende fasen van het
helden-traject?
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag, is de onderzoekspopulatie bevraagd
middels een interview. De verzamelde data is verdeeld in betekenisvolle tekstfragmenten die
betrekking hebben op deelvraag 3 (zie bijlage 5). Vervolgens zijn deze tekstfragmenten weer
verdeeld in verschillende categorieën, wat in de theorie Van der Donk & Van Lanen (2016)
als open coderen wordt beschreven. Aan de hand van deze categorieën zijn de antwoorden
van alle respondenten vergeleken en geanalyseerd om vervolgens te kunnen concluderen
wat de belangrijkste werkzame factoren zijn binnen de verschillende fasen van het helden
traject (zie bijlage 6).
Om voor deze deelvraag bruikbare conclusies te kunnen trekken is naast het afnemen van
interviews tevens een literatuurstudie doorgevoerd. Door gebruik te maken van meerdere
databronnen en methoden van dataverzameling is de triangulatie gewaarborgd (Van der
Donk & Van Lanen, 2016, p. 134).
3.3.1 Wat werkt bevorderend binnen fase 1 (I-lijn)?
Algemene ervaring deelnemers:
•

Fijne sfeer & omgeving:
In de interviews wordt door vrijwel alle deelnemers benoemd dat zij vanaf de eerste
dag de sfeer binnen de JHA als erg prettig ervaren. Er wordt ook benoemd dat de
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omgeving fijn is om in te werken. De open ruimtes waarin op meerdere plekken met
uitzicht op de waal gewerkt kan worden, werkt voor veel deelnemers stimulerend.
Daarnaast benoemen een aantal deelnemers ook expliciet dat zij de gezamenlijke
opstart van de dag heel fijn vinden. Het is volgens hen prettig om de dag rustig op te
starten met koffie/thee en om gewoon even hun ervaringen en/of gebeurtenissen van
de afgelopen week met elkaar uit te wisselen. Daarnaast wordt door meerdere
deelnemers benoemd dat de algehele sfeer in de groep als bevorderend werkt.
Zij geven aan dat dit ervoor zorgt dat zij zich veilig voelen binnen de groep en zich
durven uit te spreken over zaken die hen bezighouden en/of waar zij tegenaan lopen.
•

Het samen met elkaar:
In vrijwel alle interviews wordt door de deelnemers expliciet benoemd dat zij het heel
prettig vinden dat iedereen binnen het helden traject hetzelfde doel heeft, namelijk
een passende studie- en loopbaankeuze maken. Dit zorgt voor verbondenheid en
stimuleert de deelnemers om elkaar te steunen in het proces naar het einddoel toe.
Vooral in de eerste fase van het helden traject werkt dit voor de deelnemers
bevorderend omdat zij letterlijk zien en ervaren dat zij niet de enige zijn die vastlopen
in het maken van een passende vervolgkeuze. Dit geeft hen een gevoel van ‘samen
sterk staan’, wat weer een positief effect heeft op het groepsgevoel en het
zelfvertrouwen van de deelnemers. De samenwerkingsopdrachten- en activiteiten
worden door het merendeel als zeer prettig ervaren omdat ze elkaar daardoor beter
leren kennen, dingen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar daardoor nieuwe
inzichten mee kunnen geven.

•

Gezien & gehoord worden:
Zoals hierboven al eerder benoemd, geven de deelnemers tijdens de interviews aan
dat ze voldoende veiligheid ervaren en zich daardoor makkelijker uit kunnen spreken
over verschillende zaken. De deelnemers benoemen vrijwel allemaal dat ze het
prettig vinden om als groep thema’s aan te karten en te bespreken, dit zorgt voor
openheid waardoor zij ook gemakkelijker persoonlijke thema’s inbrengen.
De deelnemers benoemen daarom ook in het interview zich binnen het helden traject
door zowel de JHA-coaches als ook door medehelden gezien en gehoord te voelen.

•

Aan de hand genomen worden:
Uit meerdere interviews komt naar voren dat de deelnemers in het begin niet duidelijk
voor ogen hadden waar ze precies mee bezig waren. Dit heeft grotendeels met de
talentscan te maken en de vele (nieuwe)kennis die zij daarin opdoen. Ze benoemen
dat dit in het begin voor gedachten zorgde zoals: ‘’Waar ben ik in beland?’’ en ‘’Wat
moet ik met al deze informatie, hoe is dit te koppelen aan mijn einddoel?’’. Maar
doordat zij als het ware aan de hand werden genomen door de JHA-coaches en
hierin de begeleiding kregen die zij nodig hadden, werd gaandeweg steeds duidelijker
waar deze kennis allemaal goed voor is. De deelnemers benoemen dat het vooral in
deze beginfase zeer prettig is om concrete opdrachten aangereikt te krijgen van de
JHA-coaches en daarbij voldoende begeleiding en sturing te krijgen.

•

Talentscan (1e ronde):
Uit de interviews met de deelnemers komt duidelijk naar voren dat binnen de eerste
fase van het helden traject de ‘talentscan bespreking’ het meest waardevolle
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onderdeel is. Hoewel bijna alle deelnemers aangeven dat het in het begin allemaal
erg onduidelijk lijkt, levert het de deelnemers gaandeweg veel waardevolle inzichten
op over zichzelf als persoon. Vrijwel alle deelnemers geven aan dat zij bij het starten
van het helden traject niet hadden verwacht zo veel nieuwe inzichten over zichzelf te
verkrijgen. Ze benoemen dat deze inzichten hen onder andere ervan bewust heeft
gemaakt waarom zij bepaalde keuzes wel of juist niet maken, dat ze nu begrijpen
waarom bepaalde dingen voor hen wel of niet werken en dat gaandeweg veel dingen
op zijn plek zijn gevallen. Dit zorgde bij de meeste deelnemers voor een gevoel van
herkenning, rust en vertrouwen dat het wel goed komt met het einddoel om een
duurzame studie- en loopbaan keuze te kunnen maken. Er wordt tevens letterlijk
benoemd dat deze zelfkennis ook daadwerkelijk een essentiële bijdrage heeft
geleverd bij het vinden van een duurzame studie- en loopbaankeuze. Daarnaast
wordt ook benoemd dat deze zelfkennis een soort cadeautje is waar zij de rest van
hun leven iets aan zullen hebben.
•

Must-want-joker:
In meerdere interviews wordt expliciet benoemd dat de opdracht ‘must-want-joker’
een positieve bijdrage heeft geleverd in het proces naar het einddoel. De ene
deelnemers zegt letterlijk: ‘’Hierdoor ben ik veel bewuster geworden van wat ik nou
écht belangrijk vind binnen een studie’’. En de ander zegt: ‘’Het was fijn om de ‘mustwant-joker’ er steeds weer bij te pakken en te vergelijken met de studies die op mijn
lijstje stonden’’. Deze opdracht is volgens de deelnemers binnen het gehele traject
van waarde omdat ze het naast de andere uitkomsten kunnen leggen, kunnen
vergelijken en het ook gaandeweg met nieuwe inzichten kunnen aanvullen.

Algemene ervaring JHA-teamleden:
•

Aandacht voor persoonlijke leerroute:
Uit het interview met het JHA-team komt duidelijk naar voren dat een van de
werkzame factoren binnen de eerste fase van het helden traject, de aandacht voor de
persoonlijke leerroute van deelnemers is. Dit houdt in dat er vanaf het begin
aandachtig gekeken wordt naar wat de betreffende deelnemer nodig heeft om een
‘op-maat-traject’ te volgen en dat er gaandeweg binnen de individuele gesprekken de
voortgang wordt getoetst. Met als doel dat elke deelnemer zijn persoonlijke leerroute
naar wens kan doorlopen en het einddoel op duurzame wijze wordt behaald.

•

Structuur van de eerste fase:
Volgens alle teamleden staat de eerste fase ‘als een huis’. Hiermee wordt bedoeld
dat de structuur en inhoud van de eerste fase op de juiste wijze op elkaar aansluit.
Volgens de JHA-coaches is de doelstelling van deze fase helder en sluit de werkwijze
hierop goed aan. Ook wordt benoemd dat deelnemers het doel van de eerste fase
lijken te begrijpen.

•

Genoeg oefenstof:
Zoals hierboven al benoemd werd, is de eerste fase structureel en inhoudelijk op de
juiste wijze opgebouwd. Volgens de JHA-teamleden is er voldoende oefenstof
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aanwezig in de vorm van concrete opdrachten voor de deelnemers.
•

Openheid en veiligheid:
Volgens de JHA-teamleden kenmerkt zich de eerste fase ook sterk door de openheid
en veiligheid die samen met de deelnemers wordt gecreëerd.
Doordat de coaches een veilige setting weten te creëren waarin openheid en
vertrouwen centraal staan, is het voor deelnemers ook gemakkelijker om zich over
verschillende zaken uit te spreken. Een veilig gevoel, zich gehoord voelen en durven
te spreken zijn als het ware de basis ingrediënten die aanwezig moeten zijn om
samen stappen te kunnen maken.

3.3.2 Wat werkt bevorderend binnen fase 2 (O-lijn)?
Algemene ervaring deelnemers:
•

Individuele gesprekken met de JHA-coaches:
Uit het interview met de deelnemers komt duidelijk naar voren dat in de tweede fase
de individuele gesprekken met de JHA-coaches, door vrijwel alle deelnemers als zeer
positief wordt ervaren. De deelnemers geven aan dat de individuele aandacht hen
veel houvast geeft en ze door de gesprekken letterlijk even stil kunnen staan om te
ervaren wij zij op dat moment staan. Daarnaast krijgen ze door de individuele
gesprekken een duidelijker beeld van wat zij nodig hebben om de volgende stappen
naar hun einddoel te kunnen zetten.

•

Verdiepingsopdracht talentscan (2e ronde):
Een aantal deelnemers die tijdens het interview in fase 2/3 zaten, gaven aan dat ze in
fase twee de verdieping van de talentscan misten. Gedurende dit praktijkonderzoek is
de nieuw ontwikkelde verdiepingsopdracht geïntroduceerd bij de nieuwe deelnemers
die op dat moment net in de overgang van de eerste naar de twee fase zaten, dit
werd als een succes ervaren. De deelnemers benoemden dat de
verdiepingsopdracht voor hen goed werkte omdat dat zij daardoor veel gerichter de
soorten omgevingen konden onderzoeken.

•

Mind-map studiedoorzagen:
De ‘mind-map studiedoorzagen’ werd door meerdere deelnemers als prettig ervaren.
Zij benoemden tijdens het interview dat ze door de mind-map meer inzicht hebben
gekregen in wat er allemaal valt te onderzoeken binnen een studie en/of beroep.

•

Opdrachten die indirect bijdragen aan het einddoel:
Gedurende het interview met de deelnemers kwam een aantal keer ter sprake dat
deelnemers soms té veel bezig zijn met opdrachten die direct te maken hebben met
het einddoel. De deelnemers benoemen dat dit niet altijd effectief werkt omdat dan
verveling of vermoeidheid toeslaat. Daarom worden de opdrachten waarbij de focus
op iets anders ligt en die indirect bijdragen aan het einddoel, als prettig ervaren.
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•

Balans tussen samen- en individueel werken:
In het interview benoemen deelnemers dat de balans tussen het samen- en
individueel werken voor hen belangrijk is binnen het helden traject.
De deelnemers die al verder in het traject zaten, gaven aan dat ze deze balans meer
hadden willen zien en ervaren. De nieuwe deelnemers daarentegen benoemden dat
de balans tussen het individuele- en samenwerken voor hen tot nu toe voldoende
aanwezig is.

Algemene ervaring JHA-teamleden:
•

Verdiepingsopdracht talentscan (2e ronde):
In het interview met de JHA-teamleden wordt expliciet benoemd dat de
verdiepingsopdracht die geïntroduceerd is bij de nieuwe deelnemers erg goed
aansluit in het proces. Het doel is dat deelnemers middels deze verdiepingsopdracht
de kennis uit de eerste fase eigen kunnen maken en gerichter kunnen gebruiken bij
het onderzoek binnen de tweede fase. En dit doel lijkt bij de nieuwe deelnemers ook
daadwerkelijk te werken.

•

Studiedoorzagen:
De mind-map studiedoorzagen wordt door de JHA-teamleden als werkzame factor
ervaren binnen de tweede fase. Volgens hen sluit deze opdracht op de juiste wijze
aan bij de wensen en behoeften van de deelnemers. De deelnemers krijgen hierdoor
namelijk zicht op wat er allemaal valt te onderzoeken binnen een studie en/of beroep.

•

Afwisseling I en O-concept:
Uit het interview met de JHA-teamleden komt ook naar voren dat er binnen de
tweede fase voldoende afwisseling is tussen het I en O-concept. Dit houdt volgens
hen in dat er zowel op de I-lijn voldoende aandacht is voor de interne factoren en op
de O-lijn voor de externe factoren. De balans tussen de opdrachten die een beroep
doen op de I-lijn en de O-lijn, wordt als goed ervaren. De JHA-teamleden zien dat
deze aanpak goed aansluit bij de deelnemers.

3.3.3 Wat werkt bevorderend binnen fase 3 (I- en O-lijn samengevoegd)?
Algemene ervaring deelnemers:
•

Verdiepingsopdracht talentscan (3e ronde):
Zoals bij fase twee werd benoemd, werkt de verdiepingsopdracht van de talentscan
voor de deelnemers goed. Ook in de derde fase kwam dit weer naar voren tijdens de
interviews. Deelnemers benoemen dat het in de derde fase heel nuttig is om de
kennis van de talentscan te vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek naar
soorten omgevingen en de voorbereiding daarop.

•

Studievoorsprong:
Uit de interviews met de deelnemers komt duidelijk naar voren dat zij veel baat
hebben bij de ‘studievoorsprong’ die zij maken middels een goede voorbereiding op
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de omgeving waar zij straks in terecht komen. Hierin wordt expliciet benoemd dat zij
het prettig vinden om zich verder te verdiepen in bijvoorbeeld vaardigheden die nodig
zijn in de betreffende studie en/of beroep. Maar ook de oriëntatie naar droomstageen werkplekken sluit goed aan bij de deelnemers. Ze benoemen dat ze hierdoor met
meer zelfvertrouwen de nieuwe omgeving tegemoet kunnen gaan.

•

Individuele gesprekken met de JHA-coaches:
Ook binnen de derde fase zijn de individuele gesprekken met de JHA-coaches van
waarde voor de deelnemers. Juist in deze beslissende eindfase werkt het als een
houvast voor de deelnemers. Het werkt voor hen ondersteunend om de zaken
concreet en helder te krijgen, zodat zij weten welke laatste stappen nog nodig zijn
voor een optimale voorbereiding op de toekomstige studie- en werkplek.

•

Road-map en eindpresentatie:
Uit de interviews komt naar voren dat vrijwel alle deelnemers het prettig en leuk
vinden om hun individuele helden traject uit te werken in een road-map en die in te
zetten bij de eindpresentatie voor de groep. Ze benoemen dat het maken van zo’n
road-map een leuke manier is om alle opgedane kennis, stappen die gezet zijn en
keuzes die gemaakt zijn te bundelen en op creatieve wijze in kaart te brengen.
En dit tenslotte te presenteren voor de rest van de groep zorgt ervoor dat de
deelnemers hun uitkomsten kunnen delen en daarmee het helden traject met een
voldaan gevoel kunnen afsluiten.

Algemene ervaring JHA-teamleden:
•

Verdiepingsopdracht talentscan (3e ronde):
Volgens de JHA-teamleden is de verdiepingsopdracht van de talentscan ook binnen
de derde fase een belangrijk onderdeel wat voor de deelnemers effectief werkt.
Door samen met de deelnemers dieper in te gaan op de kennis uit de talentscan en
te vergelijken met de keuzemogelijkheden die de deelnemer op dat moment heeft,
draagt het bij aan een steviger fundament voor de definitieve studie- en
loopbaankeuze.

•

Road-map eindpresentatie:
In het interview met de JHA-leden is iedereen het erover eens dat de road-map en de
eindpresentatie een belangrijk onderdeel is binnen de eindfase van het helden traject.
Middels de road-map krijgen de deelnemers de mogelijkheid om alles kennis, acties,
keuzes etc. op creatieve en unieke wijze in kaart te brengen. Tijdens de
eindpresentatie krijgen de deelnemers de mogelijkheid om aan de hand van hun
road-map hun verloop van het helden traject en hun definitieve studie- en
loopbaankeuze te presenteren aan de hele groep. Hiermee is het helden traject voor
zowel de deelnemers als voor de JHA-coaches op een leuke wijze afgesloten.

•

Duurzaam eindresultaat:
In het interview met de JHA-teamleden wordt benoemd dat vrijwel alle deelnemers
het helden traject afsluiten met een duurzaam eindresultaat. Van alle oud-
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deelnemers zijn het maar een paar die na verloop van tijd toch een andere keuze
hebben gemaakt. En daarvan is bekend dat zij deze keuze niet uit twijfel, angst of
onzekerheid hebben gemaakt maar veel bewuster door wat zij binnen het helden
traject hebben geleerd en mee hebben gekregen. Hieruit kan dus geconcludeerd
worden dat de JHA een belangrijke bijdrage levert aan de deelnemers bij het maken
van een duurzame studie- en loopbaankeuze.

3.3.4 Literatuurstudie: Generatie Einstein
Om te begrijpen wat de werkzame factoren zijn binnen het ontwikkelingsproces van
jongeren, is onderzocht wat de algemene waarden en behoeftes zijn van deze jonge
generatie. Hieronder volgt een theoretische onderbouwing die gebaseerd is op de theorie uit
Generatie Einstein (Boschma & Groen, 2010).
Om te beginnen wie is nou precies de generatie Einstein?
In de theorie van Boschma & Groen (2010) wordt hier het volgende over geschreven.
De generatie Einstein, onze jongeren en jongvolwassenen van nu, geboren in het laatste
decennium van de vorige eeuw. Dit is de generatie die opgeroeid in een wereld die door
informatie en commercie wordt gedomineerd. Een wereld waarin de jongeren thuis, op
straat, via sociaal media of op school bestookt worden met informatie die speciaal op hen is
gericht. Het is de generatie die thuis mee mag praten en vanuit de opvoeding hebben
meegekregen dat ieder individu gelukkig kan zijn mits het zichzelf weet te vinden in deze
wereld. Deze generatie heeft een aantal centrale waarden die bij hen hoog in het vaandel
staan. Een daarvan is authenticiteit, jezelf zijn en vanuit een duidelijk standpunt ergens je
mening over geven. ‘’Jongeren van nu zijn, net als alle voorgaande generaties, bezig met het
ontwikkelen van een eigen identiteit. Experimenteren is daarin noodzakelijk’’ (Boschma &
Groen, 2010, p. 25). Deze generatie kan pas respect opbrengen voor de ander als hij/zij zich
ook op authentieke wijze opstelt. Daarnaast staat zelfontplooiing ook centraal in het leven
van deze generatie. ‘’Het belangrijkste in het leven is gelukkig worden en plezier hebben.
Jezelf ontwikkelen als mens speelt daarin een cruciale rol. Een baan en een opleiding
moeten dan ook aan dat doel voldoen’’ (Boschma & Groen, 2010, p. 26).
Ook is deze generatie socialer dan ooit, met zowel online als ook offline een groot netwerk
aan vrienden. Het samen met elkaar is dan ook voor deze generatie ontzettend belangrijk.
Ook zijn zij gewend om te werken en te leren in groepsverband. ‘’Samenwerken, iets
waaraan jongeren hoe langer hoe meer gewend raken in het middelbare en hoger onderwijs,
betekent dat de som meer is dan een optelling van de losse delen: meer hoofden maken
meer kennis’’ (Boschma & Groen, 2010, p. 27). Deze centrale waarden en behoeften zijn
ook terug te zien in de behoeftehiërarchie ‘de piramide van Maslow’, die ontwikkeld is door
Abraham Maslow (1907-1970). ‘‘In deze piramide van vijf lagen beschreef hij de diverse
stadia van behoeften die vervuld moeten worden, alvorens je naar het volgende stadium kunt
gaan’’ (Boschma & Groen, 2010, p. 36). Wij bevinden ons momenteel in Maslow 4, in een
maatschappij waarin status en behoefte aan erkenning dominerend zijn. Maar dat is bij de
nieuwe generatie aan het veranderen, er is een transitie naar Maslow 5 gaande.
‘’Typische Maslow 5-waarden zijn: Zelfontplooiing, individuele ontwikkeling, erkenning van
wie je bent, niet wat je hebt, het gaat om wat iets ís, niet om wat het lijkt’’ (Boschma & Groen,
2010, p. 38).
3.3.5 Conclusie deelvraag 3:
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Volgens de deelnemers en het JHA-team zijn de werkzame factoren binnen de eerste fase,
de prettige sfeer binnen de groep en de stimulerende omgeving van waaruit gewerkt wordt.
Door het ‘samen met elkaar’ ontstaat vrijwel meteen verbondenheid en veiligheid bij de
deelnemers. Deelnemers voelen zich door de JHA-coaches en medehelden gezien en
gehoord wat binnen de groep tot openheid leidt. Ze vinden het prettig dat ze in deze eerste
fase als het ware ‘aan de hand genomen’ worden door de JHA-coaches en concrete
handvaten aangereikt krijgen. De ‘talentscan methodiek’ is voor alle deelnemers het
belangrijkste onderdeel binnen de eerste fase, het geeft hen veel waardevolle inzichten over
hoe hun persoonlijkheid in elkaar zit. Volgens de JHA-teamleden is de eerste fase op
doelmatige en structurele wijze opgebouwd, omvat voldoende oefenstof en afwisseling
tussen het I en O-concept. Er kan geconcludeerd worden dat de eerste fase van het heldentraject op de juiste wijze is opgebouwd en de werkzame factoren omvat die de deelnemers
binnen deze fase nodig hebben.
Binnen de tweede fase van het helden-traject zijn de ‘individuele gesprekken’ een werkzaam
onderdeel voor de deelnemers. Daarnaast zijn volgens de deelnemers en de JHA-teamleden
de ‘verdiepingsopdracht’ en de ‘mind-map studiedoorzagen’ werkzaam binnen de oriëntatie
naar de O-lijn. Ook de opdrachten die indirect bijdragen aan het einddoel worden als prettig
en nuttig ervaren. Tenslotte is de balans tussen het individueel- en samenwerken voor veel
deelnemers belangrijk.
In de derde fase van het helden-traject zijn de ‘verdiepingsopdracht’ en de ‘individuele
gesprekken’ weer een werkzame factoor voor zowel de deelnemers als ook de JHAteamleden. Daarnaast wordt de ‘studievoorsprong’ als werkzame factoren gezien door zowel
de deelnemers als ook de JHA-teamleden. Tenslotte is het maken van een eigen ‘road-map’
en deze presenteren tijdens de eindpresentatie, een leuke en bevorderende manier om het
helden-traject af te sluiten. Volgens de JHA-teamleden kan hiermee een ‘duurzaam
eindresultaat’ worden behaald.
In de theorie van Boschma & Groen (2010) wordt de generatie Einstein, ook wel onze
jongeren en jongvolwassenen van nu, beschreven als een generatie die authentieker en
socialer is dan ooit. Zij zorgen voor de transitie van Maslow 4 naar Maslow 5 waarbij de
volgende waarden centraal staan; zelfontplooiing, individuele ontwikkeling, erkenning van
wie je bent, niet wat je hebt, het gaat om wat iets is, niet om wat lijkt. De belangrijkste
waarden en behoeften die in Generatie Einstein (Boschma & Groen, 2010) staan
beschreven, komen overeen met wat deelnemers van het helden-traject als werkzame
factoren ervaren binnen hun ontwikkelingsproces. Voor deelnemers staat namelijk de
identiteitsontwikkeling, verbondenheid, openheid en duurzaamheid centraal binnen het
proces. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het helden-traject in vorm en inhoud
grotendeels aansluit bij de belangrijkste waarden en behoeften van deelnemers.
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3.4 Deelvraag 4: Wat zijn de belemmerende factoren binnen de verschillende fasen
van het helden-traject?
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag, is de onderzoekspopulatie bevraagd
middels een interview. De verzamelde data is verdeeld in betekenisvolle tekstfragmenten die
betrekking hebben op deelvraag 4 (zie bijlage 5). Vervolgens zijn deze tekstfragmenten weer
verdeeld in verschillende categorieën, wat in de theorie Van der Donk & Van Lanen (2016)
als open coderen wordt beschreven. Aan de hand van deze categorieën zijn de antwoorden
van alle respondenten vergeleken en geanalyseerd om vervolgens te kunnen concluderen
wat de belangrijkste belemmerende factoren zijn binnen de verschillende fasen van het
helden traject (zie bijlage 7).
Om voor deze deelvraag bruikbare conclusies te kunnen trekken is naast het afnemen van
interviews tevens een literatuurstudie doorgevoerd. Door gebruik te maken van meerdere
databronnen en methoden van dataverzameling is de triangulatie gewaarborgd (Van der
Donk & Van Lanen, 2016, p. 134).
3.4.1 Wat werkt belemmerend in fase 1 (I-lijn)?
Algemene ervaring deelnemers:
•

Rode draad is niet goed zichtbaar:
Uit het interview met deelnemers blijkt dat in het begin van het helden-traject de rode
draad niet voldoende zichtbaar is waardoor zij niet duidelijk voor ogen hebben wat
het doel is van de eerste fase. Dit leidt ertoe dat deelnemers niet altijd goed begrijpen
waar ze precies mee bezig zijn. Door de meeste deelnemers wordt dit dan ook als
belemmerend ervaren. Het zou hen helpen als de rode draad in het begin al iets
meer zichtbaar is.

Algemene ervaring JHA-teamleden:
•

Dag structuur onvoldoende bewaakt:
In het interview met de JHA-teamleden wordt benoemd dat de dag structuur binnen
fase een nog onvoldoende bewaakt wordt. Dit uit zich voornamelijk tijdens de opstart
en de lunch, wat momenteel als te langdradig wordt ervaren. De tijdsindeling zou
effectiever gepland moeten worden zodat de deelnemers meer tijd kunnen besteden
aan de opdrachten.

3.4.2 Wat werkt belemmerend in fase 2 (O-lijn)?
Algemene ervaring deelnemers:
•

Minder samenwerkingsvormen:
In de interviews met deelnemers wordt een aantal keer expliciet benoemd dat zij het
jammer vinden dat er binnen fase twee minder samenwerkingsvormen worden
aangeboden. Hoewel de meeste van hen begrijpen dat binnen de tweede fase de
nadruk ligt op het onderzoek naar ieders individuele omgevingen. Maar een goede
balans tussen individueel- en samenwerken werkt voor velen bevorderend.
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•

Zelf om hulp vragen:
Een aantal deelnemers benoemen in het interview dat zij binnen de tweede fase
minder aan de hand werden genomen door de JHA-coaches en dit lastig vonden.
Sommige van hen benoemden letterlijk dat ze het gevoel hadden dat zij vanaf dat
moment in het diepe werden gegooid. Het zelf om hulp vragen ging velen niet altijd
goed af waardoor ze zich deels verloren voelden. De deelnemers zouden graag
willen dat er binnen de tweede fase meer begeleiding wordt aangeboden.

•

Koppeling kennis in tweede fase:
Hoewel de verdiepingsopdracht van de ‘talentscan’ bij velen als zeer positief wordt
ervaren, missen zij nog meer de koppeling van de kennis uit de eerste fase binnen
het onderzoek naar de O-lijn. Een aantal deelnemers benoemen dat dit ook in de
vorm van uitwisselmomenten en/of samenwerkingsopdrachten met de groep kan
gebeuren. Deze extra koppeling binnen de tweede fase zou voor velen bevorderend
werken.

•

Niet altijd voldoende concrete handvaten:
Uit de interviews met deelnemers blijkt dat er niet altijd voldoende handvaten
aangereikt worden waarmee zij zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Wanneer zij de
context en het doel niet duidelijk voor ogen hebben werkt dat belemmerend voor hun
motivatie.

•

Dieptepunten:
Deelnemers benoemen in het interview dat zij in het traject regelmatig dieptepunten
tegenkomen en het lastig vinden om hier mee om te gaan. Het kan bij sommige van
hen leiden tot minder motivatie en zelfvertrouwen. Het zou voor hen bevorderend
werken als deze dieptepunten vaker bespreekbaar worden gemaakt en zij hierin
handvaten aangereikt krijgen hoe om te gaan met dit soort momenten.
Algemene ervaring JHA-teamleden:

•

Doelen zijn nog niet concreet genoeg:
Uit het interview met de JHA-teamleden komt naar voren dat de tweede fase nog niet
voldoende concrete doelen omvat. De doelen moeten concreet en helder zijn voor
zowel de JHA-coaches als ook de deelnemers. Het werkt belemmerend voor de
deelnemers als zij niet concreet voor ogen hebben wat de doelen zijn in deze fase.

•

Processen tweede fase worden onvoldoende besproken:
In het interview met de JHA-teamleden wordt benoemd dat de processen waarin de
deelnemers zich bevinden onvoldoende besproken en uitgewisseld worden met
elkaar. Het is van belang dat de deelnemers leren stil staan om terug te blikken op de
vorige fase en vooruitblikken op wat nog komen gaat. Door deze processen
bespreekbaar te maken wordt het voor deelnemers inzichtelijk waar zij op dat
moment staan, wat hen goed af gaat, waar ze tegenaan lopen en wat zij van zichzelf
en anderen nodig hebben voor de volgende stappen binnen de tweede fase.
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•

Op inhoudelijk vlak onvoldoende aansluiting individuele processen:
In het interview met de JHA-teamleden wordt geconstateerd dat nog onvoldoende op
concrete en doelbewuste wijze wordt aangestuurd binnen individuele
ontwikkelprocessen van de deelnemers. JHA-coaches dienen nog doelbewuster op
maat te werken en aansluiting vinden bij de ontwikkeling van deelnemers. Dit zou
voor zowel de deelnemers als ook de JHA-coaches bevorderend werken binnen de
tweede fase.

•

Onvoldoende gemixte subgroepen en uitwisselmomenten:
Volgens de JHA-teamleden worden er nog onvoldoende subgroepen gevormd met
daarin uitwisselmomenten. Het zou volgens hen bevorderend werken als gedurende
de tweede fase meer gemixte subgroepen (verschillende soorten mensen) worden
gevormd zodat deze regelmatig ontwikkelprocessen en opbrengsten met elkaar
kunnen uitwisselen.

•

Onvoldoende energizers, activiteiten, challenges:
Binnen het interview met de JHA-teamleden wordt geconstateerd dat er onvoldoende
energizers, groepsactiviteiten en challenges worden ingezet. Energizers en
groepsactiviteiten bevorderen het samenwerk- en spelgedrag van de deelnemers en
zorgen ervoor dat deelnemers weer met een frisse blik aan opdrachten kunnen
werken. Challenges zorgen ervoor dat deelnemers zichzelf en anderen kunnen
blijven uitdagen binnen het ontwikkelproces.

•

Meer diversiteit in werkvormen:
Uit het teaminterview komt naar voren dat er nog onvoldoende diversiteit is in
werkvormen voor verschillende type mensen. Dit houdt in dat ieder individu
werkvormen aangereikt kan krijgen die bij hem/haar persoonlijkheid en manier van
leren aansluiten. Op deze wijze wordt elk individu bediend en uitgedaagd in het
ontwikkelproces.

3.4.3 Wat werkt belemmerend in fase 3 (I- en O-lijn samengevoegd)?
Algemene ervaring deelnemers:
•

Slechte communicatie over uitstroommoment van medehelden:
Uit de interviews met deelnemers komt naar voren dat veel van hen niet tevreden zijn
over de communicatie over de uitstroom van medehelden. Volgens deelnemers was
het niet prettig dat sommige deelnemers zonder gedag zeggen weg bleven. Dit had
door de JHA-coaches duidelijker naar hen gecommuniceerd moeten worden.

•

Niet voldoende samenwerking en uitwisselmoment met medehelden:
Ook in de derde fase wordt volgens deelnemers onvoldoende aandacht besteed aan
samenwerkingsvormen en het uitwisselen van elkaars proces en uitkomsten. Juist in
deze laatste fase waarin puzzelstukken in elkaar vallen zou het erg bevorderend voor
deelnemers zijn om dit met elkaar te delen.
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•

Concrete handvaten en meer begeleiding:
In het interview wordt door deelnemers benoemd dat zij ook in de derde fase
regelmatig concrete handvaten en de nodige begeleiding missen. In de voorbereiding
naar een opleiding en/of baan toe, zou het voor hen bevorderend werken als zij daar
meer concrete opdrachten bij krijgen en de begeleiding die zij nodig hebben.

Algemene ervaring JHA-teamleden:
•

Uitstroommomenten afstemmen en vastleggen:
In het teaminterview wordt benoemd dat de uitstroommomenten beter afgestemd en
in het begin vastgelegd moeten worden. Het is momenteel voor de deelnemers nog
niet duidelijke genoeg dat het helden-traject doorlopen wordt in drie fasen en dat aan
het einde van het traject een eindpresentatie plaatsvindt. Door van tevoren
uitstroommomenten af te stemmen en vast te leggen, wordt er meer duidelijkheid
gecreëerd en voorkom je vroegtijdige uitstroom van deelnemers.

3.4.4 Adviezen van de deelnemers & wensen van het JHA-team
Adviezen deelnemers:
•
•
•
•
•
•
•

In het begin rode draad meer zichtbaar maken
Meer samenwerkingsvormen en in subgroepen werken
Meer uitwisselmomenten met de groep
Meer diversiteit in opdrachten
Meer verdiepingsopdrachten
Meer begeleiding bieden in fase twee en drie
Effectieve tijdsindeling

Wensen JHA-team:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concrete doelen per fase vastleggen
Meer gemixte subgroepen met daarin voldoende uitwisselmomenten
Meer energizers, samenwerkingsactiviteiten en challenges
Inhoudelijk concreter en doelbewuster aansturen op individuele processen
Processen binnen de verschillende fasen meer bespreekbaar maken
De plussen en minnen binnen de fasen bespreken met deelnemers
Opbrengsten van werkvormen met elkaar uitwisselen en presenteren
Dag structuur strakker bewaken
Eerder starten met uitnodigen van lunchgasten
Zichtbaarheid van het JHA-menu (op de muur)
Meer diversiteit in werkvormen voor verschillende typen mensen
Intrinsieke motivatie deelnemers uitlokken/stimuleren
Uitstroommomenten afstemmen en vastleggen
Van het uitstroommoment een soort ‘happening’ maken (diploma-uitreiking)
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3.4.4 Literatuurstudie: U-theorie
Binnen het helden-traject gaan deelnemers als het ware aan de slag met een complex
vraagstuk rondom hun studie- en loopbaankeuze. Op de route naar hun einddoel toe, gaan
zij over hoge bergen en door diepe dalen. Het is essentieel om te begrijpen hoe het
veranderen van een vraagstuk of het leren van iets nieuws verloopt. En tevens welke invloed
deze hoogtepunten en dieptepunten hebben binnen dit proces. Om dit te onderzoeken heeft
een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Hieronder volgt een theoretische onderbouwing die
gebaseerd is op Leren met behulp van de U-theorie (De Rode, 2010).
De U-theorie richt zich op het veranderen van complexe vraagstukken waarbij het verleden
niet meer gekopieerd wordt maar het leren toekomstgericht is. De linkerkant van de U begint
bij het maken van stappen die ook wel ‘afleren’ worden genoemd. Het beginpunt voor
verandering gaat gepaard met de vaardigheden luisteren, spreken en zien.
De U-theory maakt inzichtelijk
dat deze vaardigheden als
hulpmiddel kunnen fungeren,
maar ook beperkingen met
zich mee kunnen brengen.
‘Doordat we vaak selectief
luisteren, niet zeggen wat we
denken en zien wat we willen
zien, gaan we een
verandering in met oude
patronen’ (De Rode, 2010, p.
30). Een belangrijke stap bij
het leren en veranderen is de
aandacht voor ‘het laten
gaan’.
Figuur 4. Theory U. Overgenomen uit onze methoden van Het Eerste Huis, z.d.
(https://www.heteerstehuis.nl/nl/over-ons/aanpakken/theory-u). Copyright 2020, Het Eerste Huis.

Deze stap mag niet te snel doorlopen worden omdat de aandacht anders toch steeds weer
snel terug kan gaan naar het verleden en daarmee het proces kan verstoren. ‘’De
bewustwording dat luisteren, spreken en zien vaker op het verleden gericht zijn dan de
toekomst, is dus een vereiste om open te staan voor de toekomst’’ (De Rode, 2010, p. 30).
Onder in de U wordt gesproken over ‘presencing’, hieronder verstaat men het handelen
gericht op de toekomst. ‘’Presencing is een mixture van ‘presence’ en ‘sensing’. Het gaat om
afstemmen en handelen vanuit je beste toekomstige potentie’’ (De Rode, 2010, p. 30). Het is
belangrijk dat er een connectie ontstaat tussen ‘het zelf’ gericht op het verleden en ‘het zelf’
wat gericht is op de toekomst. Aan de rechterkant van de U, staat het individu open voor
leren en verandering. Hiermee laat het individu de toekomst op zich afkomen. ‘’Weten wat je
wilt, wie je wilt zijn en wat je wilt doen, zijn een aantal belangrijke stappen in dit proces’’ (De
Rode, 2010, p. 31). Binnen de U-theorie wordt er niet alleen uitgegaan van intelligentie (IQ)
maar ook van emotie (EQ), authenticiteit en spiritualiteit (SQ). Dit zijn allemaal aspecten die
niet waar te nemen zijn met het blote oog, maar wel degelijk aan de orde zijn. De U-theorie

84

helpt om in te zoomen op de blinde vlek van individuen. Mensen zijn namelijk gewend om
voornamelijk aandacht te besteden aan het proces (tijdens) en het resultaat (na). Maar er is
weinig focus op de herkomst van ideeën (voor). ‘’Deze blinde vlek vormt echter de oorsprong
van alle ideeën en acties’’ (De Rode, 2010, p. 31).
Leren gericht op de toekomst gaat gepaard met het maken van fouten. Zonder het maken
van fouten en het ervaren van dieptepunten, kan er immer niet geleerd worden. Bij
‘prototyping’ aan de rechterkant van de U wordt het experimenteren gestimuleerd.
‘’In deze stap verbindt je het hoofd met het hart en de hand: de wil om iets te doen met je
opgedane kennis en vaardigheden in combinatie met het bewustzijn van je eigen
(weerstand)emoties’’ (De Rode, 2010, p. 32). Een uitdagende leeromgeving ontstaat alleen
wanneer een individu de inhoud van het werk (het wat) en het proces (het hoe) en de visie
(het waarom) verbindt met zichzelf als persoon (de bron). Dit is als het ware het startpunt
van leren en veranderen. ‘’Dat betekent zowel stilstaan bij een vraag als ‘Welke twijfels en
onzekerheden houden mij momenteel bezig?’ als bij de vraag ‘Waar komt mijn oplossing
vandaan?’’ (De Rode, 2010, p. 32). De U-theorie biedt een individu dus de mogelijkheid om
stil te staan bij het verleden, het heden en de toekomst. Middels deze theorie krijgen
individuen meer inzicht in de dingen die voor hen belemmerd werken en die zij moeten
afleren. Tevens leren zij op deze wijze zichzelf en anderen beter te begrijpen.
3.4.5 Conclusie deelvraag 4:
Op basis van de interviews met deelnemers en JHA-teamleden kan geconcludeerd worden
dat binnen de eerste fase de rode draad onvoldoende zichtbaar is voor deelnemers en dat
de dag structuur nog onvoldoende bewaakt wordt. Dit werkt voor zowel de deelnemers als
ook de JHA-coaches belemmerend binnen de eerste fase. In de tweede fase zijn volgens de
deelnemers de belemmerende factoren: onvoldoende samenwerkingsvormen, zelf om hulp
vragen, onvoldoende koppeling van de opgedane kennis in tweede fase, onvoldoende
concrete handvaten en de dieptepunten die deelnemers ervaren gedurende de tweede fase.
Volgens de JHA-teamleden zijn de belemmerende factoren: doelen binnen fase twee zijn
nog niet concreet genoeg, processen binnen de tweede fase worden onvoldoende
besproken, op inhoudelijk vlak onvoldoende aansluiting bij individuele processen,
onvoldoende gemixte subgroepen en uitwisselmomenten, onvoldoende energizers,
samenwerkingsactiviteiten en challenges, onvoldoende diversiteit in werkvormen.
Volgens deelnemers zijn de belemmerende factoren binnen fase drie: slechte communicatie
over uitstroomomenten van medehelden, onvoldoende samenwerking en uitwisselmomenten
met medehelden, onvoldoende concrete handvaten en begeleiding. Volgens de JHAteamleden werkt het belemmerend dat de uitstroommomenten nog niet goed zijn afgestemd
en vastgelegd binnen het helden-traject.
Gedurende het helden-traject doorlopen deelnemers een ontwikkelingsproces waarin zij
ontdekken wat hun manier van leren is en hoe zij individuele veranderingsprocessen in gang
kunnen zetten. Zoals in de interviews duidelijk naar voren komt, gaat dit gepaard met
hoogtepunten maar ook dieptepunten. Deelnemers ervaren deze dieptepunten als
belemmerend en vinden het lastig om hier mee om te gaan. Het traject wat deelnemers
doorlopen valt te vergelijken met de U-theorie (De Rode, 2010). Deze theorie richt zich op
het veranderen van complexe vraagstukken waarbij men niet gericht is op het leren uit het
verleden maar de focus legt op de toekomst. Hierbij is het belangrijk dat deelnemers de ‘U’
stapsgewijs en met volle aandacht van links naar rechts doorlopen. Ze duiken er als het ware
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diep in, laten oude patronen gaan, staan stil, maken fouten, verbinden zichzelf met de
inhoud, het proces en de visie. Binnen de U-theorie wordt ook inzichtelijk dat dieptepunten
een belangrijk onderdeel zijn binnen het leren en het proces naar verandering.
Experimenteren en fouten maken wordt binnen deze theorie juist gestimuleerd, je leert
immers van fouten. Wanneer deelnemers zichzelf als persoon echt weten te verbinden met
het U-proces, dan zullen zij ook deze dieptepunten als minder belemmerend ervaren en zien
als iets waardevols wat bijdraagt aan de oplossing. Het is hiervoor van belang dat
dieptepunten meer bespreekbaar worden gemaakt, deelnemers voorlichting krijgen over het
‘U’ proces, hierin sturing en begeleiding krijgen van de JHA-coaches.

4. Conclusies & Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten worden in dit hoofdstuk de conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan voor de innovatieve praktijkverbetering.
Een praktijkonderzoek start altijd met een oriëntatie op het praktijkprobleem. Als hieruit blijkt
dat iets ontbreekt, dat je iets nieuws wilt uitproberen of dat bestaande praktijken moeten
worden verbeterd, kun je besluiten een ontwerp te maken, waarmee je op een systematische
wijze een oplossing voor je praktijkprobleem creëert (Van der Donk & Van Lanen, 2016, p.
267).
In hoofdstuk 1 staat de hoofdvraag van dit praktijkonderzoek geformuleerd, deze luidt als
volgt: Wat is er binnen de tweede en derde fase van het helden-traject nodig om het nog
beter aan te laten sluiten op het ontwikkelings- en keuzeproces van de deelnemers?
Om hier antwoord op te kunnen geven, zijn in hoofdstuk 3 per deelvraag alle
onderzoeksresultaten van de dataverzameling in kaart gebracht, geanalyseerd en conclusies
getrokken. Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 3 kan geconcludeerd worden dat er
binnen de tweede en derde fase van het helden traject zowel werkzame factoren als
belemmerende factoren aanwezig zijn die invloed hebben op het ontwikkelings- en
keuzeproces van deelnemers (zie hiervoor de conclusies van deelvraag 3 & 4).
Door deze in kaart te brengen, zijn tevens de wensen en behoeften van de deelnemers en
de JHA, met betrekking tot verbetering van de praktijk, zichtbaar geworden.
Er kan dus geconcludeerd worden dat de volgende wensen en behoeften centraal staan bij
het ontwerpen van een innovatieve praktijkverbetering:
De wensen en behoeftes van de deelnemers zijn: de rode draad van het helden-traject moet
zichtbaar zijn, meer concrete handvaten, meer koppeling en verdieping, meer samenwerken
en uitwisselen, meer diversiteit in werkvormen, meer begeleiding/ondersteuning,
dieptepunten meer bespreekbaar maken. De wensen en behoeftes van de JHA zijn: doelen
per fase moeten nog concreter, inhoudelijk meer aansluiting op individuele processen,
processen meer bespreekbaar maken in de groep, meer gemixte subgroepen en
uitwisselmomenten tussen deelnemers en meer diversiteit in werkvormen.
Deze conclusies vormen samen het antwoord op de hoofdvraag van het praktijkonderzoek.
Op basis daarvan zijn de volgende aanbevelingen voor een praktijkverbetering geformuleerd:
Ontwerp een road-map die als nieuwe werkvorm ingezet kan worden binnen het gehele
helden-traject. Deze nieuwe werkvorm dient aan te sluiten bij de waarden, behoeftes en
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wensen van zowel deelnemers als JHA-coaches. Daarnaast dient het een duurzame
bijdrage te leveren aan de verbetering van de tweede en derde fase. Hieronder volgt een
opsomming van de ontwerpeisen waar de road-map aan dient te voldoen:
Voor de deelnemers:
- Maakt de rode draad van het helden-traject zichtbaar
- Deelnemers kunnen zich verbeelden hoe het traject er uit gaat zien en wat er op hen af
gaat komen
- Deelnemers kunnen zichzelf plaatsen in de route en deze eigen maken
- Deelnemers worden gestimuleerd om per fase concrete doelen te formuleren
- Deelnemers worden gestimuleerd om per fase stil te staan, terug te blikken en vooruit te
kijken
- Deelnemers worden gestimuleerd om eigen leervragen te formuleren en vanuit daar gericht
stappen te zetten
- Deelnemers worden gestimuleerd om eigen handvaten te creëren
- Deelnemers kunnen met behulp van de road-map hun hulpvraag bespreekbaar maken bij
de JHA-coaches
- Deelnemers kunnen concrete opbrengsten, belangrijkste
inzichten/ankerpunten/mijlpalen/doelen verwerken en noteren op de achterkant van de roadmap
- Deelnemers worden gestimuleerd om op de route verdieping te zoeken en koppelingen te
maken
- De road-map is makkelijk inzetbaar bij uitwisselmomenten tussen deelnemers
- Kan ingezet worden tijdens tussentijdse presentaties voor de groep
- Kan ingezet worden bij samenwerkingsopdrachten
- Er wordt een beroep gedaan op hoofd, hart en handen van de deelnemers
- De road-map kan ter inspiratie dienen en opent mogelijk nog andere creatieve deuren
- De road-map biedt deelnemers een houvast bij het onderzoeken, ondernemen en leren
- Dient ter inspiratie voor de road-map die deelnemers op het einde zelf maken
Voor de JHA-coaches:
- Het is voor de JHA-coaches helder zichtbaar waar de deelnemers staan op de route
- JHA-coaches kunnen gemakkelijk inhaken op waar deelnemers zich bevinden op de route
- JHA-coaches kunnen gemakkelijk aansluiten bij de doelen en leervragen van deelnemers
- JHA-coaches kunnen tijdens de individuele gesprekken gebruik maken van de road-map
- JHA-coaches kunnen de deelnemers stimuleren om vanuit eigen leervragen stappen te
zetten
- JHA-coaches kunnen deelnemers stimuleren om hun opbrengsten uit te wisselen met de
groep
- JHA-coaches kunnen op inhoudelijk vlak meer aansluiten bij de leerprocessen van
deelnemers
- JHA-coaches kunnen met behulp van de road-map de U-theorie zichtbaar maken en
gemakkelijk bespreekbaar maken
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5. Discussie
Hoewel de conclusies van de deelvragen een helder antwoord vormen op de hoofdvraag,
valt hier nog wel over te discussiëren. Om te beginnen met het feit dat maar een aantal
deelnemers van het helden-traject zijn bevraagd. De antwoorden van deze deelnemers
hebben grote invloed op de uitkomsten van het praktijkonderzoek en zijn tevens bepalend bij
het ontwerpen van een innovatief product. En zoals in dit verslag al eerder genoemd werd, is
ieder mens uniek en heeft een eigen manier van leren. Dat roept de volgende vragen op: Is
de rode draad van het helden-traject voor iedere deelnemer hetzelfde? En zijn de werkzame
en belemmerende factoren voor iedereen hetzelfde? Het antwoord zou dan logischerwijze
‘nee’ zijn. Maar zoals dat binnen het kwalitatieve onderzoek hoort, gaat het niet om de
kwantiteit van de uitkomsten maar juist om de kwaliteit. Ergens moet dus een lijn worden
getrokken om tot een innovatief idee te komen. Daarnaast kun je je afvragen of het
innovatieve ontwerp ook daadwerkelijk aansluit bij de waarden, behoeftes en wensen van
alle deelnemers? Dit is een vraag die op dit moment niet beantwoord kan worden, maar op
een later moment in de praktijk zichtbaar zal worden. Het innovatieve ontwerp zal hiervoor in
de praktijk met deelnemers getest moeten worden, zodat duidelijk wordt of het een positieve
bijdrage levert aan zowel de verbetering van de tweede en derde fase van het helden-traject
als ook aan het ontwikkelings- en keuzeproces van de deelnemers.

6. Suggesties voor vervolgonderzoek
Gedurende het praktijkonderzoek is zichtbaar geworden wat de werkzame en belemmerende
factoren zijn binnen het helden-traject. Op basis van de conclusies is antwoord gegeven op
de hoofdvraag en zijn de aanbevelingen geformuleerd. Daarnaast zijn er tijdens het
praktijkonderzoek nog bepaalde onderwerpen naar voren gekomen die niet direct binnen het
onderzoeks- en innovatiedoel pasten, maar wel degelijk interessant zijn voor de JHA om
verder te onderzoeken. De suggesties voor vervolgonderzoek zijn:
- Per fase onderzoeken welke werkvormen/methodieken/activiteiten/challenges nog
ontwikkeld en toegevoegd moeten worden om meer diversiteit in het JHA-menu te genereren
- Onderzoeken welke soorten werkvormen/methodieken aansluiten bij welke soorten
mensen, zodat iedereen bediend en uitgedaagd wordt
- Onderzoeken wat deelnemers nog meer nodig hebben om het proces vanuit eigen
leervraag vorm te geven (intrinsieke motivatie)
- Onderzoeken hoe de U-theorie nog meer bespreekbaar gemaakt kan worden
- Talentontwikkeling en vaardigheidstrainingen verder onderzoeken en opzetten
- Verder onderzoeken wat er nodig is om een uitdagende maar tegelijkertijd veilige
werkomgeving te creëren voor zowel de jongeren als ook de JHA-coaches
- Het netwerk van de JHA onderzoeken en uitbreiden
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9. Bijlagen onderzoeksverslag

Bijlage 1: Mind-map oriëntatie praktijkprobleem
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Bijlage 2: overzicht en uitleg van de werkvormen

Overzicht menu en werkvormen Heldentrajecten
Fase 1
Nr. en naam

Inhoud

I/Olijn
I

1. Kennismaking groep
en rondleiding Honig
2. Intake en doelen
stellen

Kennismakingsronde aan de hand van een activiteit
Vragen zoals:
Wat zijn mijn dromen?
Wat zijn mijn doelen?

I

3. 2x5 Motivaties

Deelnemers krijgen de opdracht om ieder 5 motiverende
en 5 demotiverende situaties op te schrijven. Met als
doel dat zij erachter komen wat voor hen motiverend en
demotiverend werkt binnen een studie en/of baan.

I

4. Talentscan 1e ronde

1e laag ‘gerichtheden’: hierin krijgen de deelnemers
meer inzicht in hoe zij als persoon dagelijkse ervaringen
verwerken en op welke manier zij leren.

I

2e laag ‘aanleg’: de tweede laag geeft de deelnemers
meer inzicht in de soorten dingen waar zij heel goed in
kunnen worden (natuurlijke neigingen &
temperamenten).
3e laag ‘aard’: In deze bespreking krijgen de deelnemers
meer inzicht in hun aard (introvert en extravert) en
hoeveel aanleiding zij als persoon nodig hebben om zich
uit te spreken ten aanzien van gedachten, kennis,
mening, gevoelens, emoties, acties en handelen.
4e laag ‘energetische ladingen’: De vierde laag geeft de
deelnemers meer inzicht in de soorten motivaties die zij
als persoon sterk hebben ontwikkeld. Daarnaast wordt
helder hoe sterk deze soorten motivaties aansluiten bij
hoe zij van nature zijn.
5e laag ‘domeinen en levensgebieden’: Deze laag geeft
de deelnemers meer inzicht in welke omgevingen zij
gemakkelijk hun motivatie behouden en voor welke
soorten vraagstukken zij veel motivatie voelen.
6. Must Want Joker

Deze opdracht geeft deelnemers meer inzicht in wat
voor hen aanwezig MOET zijn, wat zij WILLEN dat er
aanwezig is binnen een studie en/of baan en welke
JOKERS zij zelf in huis hebben die handig zijn binnen
een studie en/baan.

I

7. Verlanglijst maken

Verlanglijst opleidingen/banen/ toekomstmogelijkheden
ondernemen/reizen. En in uitwerking format ‘horizontaal
en verticaal oriënteren’ opnemen.

I
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9. Mind-map studie
doorzagen

Middels een mind-map worden alle dingen die aan bod
komen en belangrijk zijn binnen een studie in kaart
gebracht.

O

10. 101-challenges

Deelnemers worden gemotiveerd om voor zichzelf of
samen met medehelden 101-challenges te bedenken en
te noteren. Vervolgens kunnen zij hier de komende
weken mee gaan experimenteren.

I

Nr. en naam
1. Individueel gesprek

Fase 2
Inhoud
Binnen het individuele gesprek met een van de JHAcoaches wordt de voortgang besproken, doelen gesteld
voor de tweede fase en besproken wat er nodig is om
deze doelen te behalen.

2. Doelen stellen triviant

Aan de hand van de triviant worden de doelen van
deelnemers in kaart gebracht met daarbij de stappen
die nodig zijn om de doelen te behalen.

3. TS 2

Verdiepingsopdracht van de talentscan. Met als doel
om de opgedane kennis vanuit de talentscan te
koppelen aan de nieuwe kennis.

4. Studiegidsen
doorzagen

Deelnemers gaan samen met de JHA-coaches
studiegidsen doornemen en uit elkaar pluizen zodat
helder wordt hoe de studiegids gelezen moet worden
om de juiste informatie eruit te halen.

5. Kernkwadranten

Middels de opdracht kernkwadranten krijgen
deelnemers mee inzicht in hun kwaliteiten, valkuilen,
allergieën en uitdagingen.

6. Open/meeloopdag
bezoek
7. praktijkervaringen

Voorbereiding oriëntatie bezoeken.

8. Verwerking
oriëntatiebezoeken
9. Drie rode vragen

I/O?
I

I

O

Deelnemers gaan open dagen bezoeken en meelopen
in de praktijk.
O
1. Wat wil je voor andere mensen betekenen?
2. Wat kun je voor andere mensen betekenen?
3. Waar ben je graag mee bezig?

I

10. Droomorganisaties

Deelnemers gaan onderzoeken wat hun
droomstageplekken en droomorganisaties zijn.

O

11. Skills

Deelnemers starten met het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden die voor de toekomstige omgeving nodig
zijn.
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Nr. en naam
1. Individueel gesprek

Fase 3
Inhoud
Voortgang bespreken en doelen voor fase 3 opstellen.

I/O?
I

2. TS 3

Verdiepingsopdracht van de talentscan om de opgedane
kennis te koppelen aan de nieuwe kennis en de keuze
die wordt gemaakt.

3. Fundament

Deelnemers bouwen hun fundament voor hun studie- en
loopbaankeuze.

4. Studiekeuzecheck

Deelnemers doen de studiekeuzecheck om erachter te
komen of de studie en/of baan ook daadwerkelijk de
juiste keuze is.

5. studievoorsprong

Lezen, schrijven, spreken/presenteren.

I+O

6. Literatuur doornemen

Voorbereiding op de studie.

I+O

7. road-map

Deelnemers maken hun eigen road-map van hun
helden-reis die zij bij de eindpresentatie gaan
presenteren.

8. Eindpresentatie JHA
Groep

Deelnemers presenteren hun studie- en loopbaankeuze
die zij hebben gemaakt aan de groep.

I+O

9. Review

Deelnemers schrijven een review voor de JHA.

I

10. Eindgesprek JHA

Deelnemers sluiten het helden-traject af middels een
eindgesprek met de JHA-coaches.

I+O
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Bijlage 3: interview leidraad deelnemers

1. Doel, opbouw, inhoud van het interview:
Het doel van dit interview is om een beeld te schetsen van de ervaringen/meningen
van de deelnemers met betrekking tot het helden traject.
De data die hiermee worden verzamelend dragen bij aan het vinden van antwoorden
op de hoofdvraag en de deelvragen voor het praktijkonderzoek.
Het is een gestructureerd/narratieve interview omdat het een mix is tussen van
tevoren vastgestelde vragen en een open gesprek met inzet van creatieve middelen.
Het interview omvat 5 vragen die betrekking hebben op de werkzame factoren en de
verbeterpunten van helden traject. Het interview is opgebouwd in drie fases: inleiding,
kern en slot.
Interview vragen:
• Hoe heb jij het helden traject ervaren?
• Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
• Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
• Wat heeft voor jou minder gewerkt en wat zou anders of beter kunnen?
• Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
2. Aanduiding van de manier waarop het wordt vastgelegd en/of opgenomen: het
interview wordt opgenomen en vervolgens uitgeschreven zodat het als data gebruikt
kan worden voor het praktijkonderzoek.
3. Afspraken rondom anonimiteit:
Alle gegeven zullen zorgvuldig worden bewaard en nooit zonder toestemming van de
persoon in kwestie openbaar worden gemaakt dan wel gedeeld worden met anderen.
Het volledige privacy statement van de Jonge Helden Academie is te vinden op de
website www.jongeheldenacademie.nl
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Bijlage 4: interview leidraad JHA-team

1. Doel, opbouw, inhoud van het interview:
Het doel van dit interview is om een beeld te schetsen van de ervaringen/meningen van
de JHA-teamleden met betrekking tot het helden traject.
De data die hiermee worden verzamelend dragen bij aan het vinden van antwoorden op
de hoofdvraag en de deelvragen voor het praktijkonderzoek.
Het is een gestructureerd/narratieve interview omdat het een mix is tussen van
tevoren vastgestelde vragen en een open gesprek met inzet van creatieve middelen.
Het interview omvat 2 vragen die betrekking hebben op de werkzame factoren en de
verbeterpunten van helden traject. Het interview is opgebouwd in drie fases: inleiding,
kern en slot.
Interview vragen:
• Wat vind jij dat er goed gaat binnen het helden traject?
• Wat vind jij dat er beter kan binnen het helden traject?
2. Aanduiding van de manier waarop het wordt vastgelegd en/of opgenomen: het
interview wordt opgenomen en vervolgens uitgeschreven zodat het als data gebruikt kan
worden voor het praktijkonderzoek.
3. Afspraken rondom anonimiteit:
Alle gegeven zullen zorgvuldig worden bewaard en nooit zonder toestemming van de
persoon in kwestie openbaar worden gemaakt dan wel gedeeld worden met anderen.
Het volledige privacy statement van de Jonge Helden Academie is te vinden op de
website www.jongeheldenacademie.nl
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Bijlage 5: uitwerking & codering van de interviews

Interview 1
Naam deelnemer: Marinde (heeft 5 maanden het helden traject gevolgd)
Datum: 04-02-2020
Interview vragen:
1. Hoe heb jij het helden traject ervaren?
Deelnemer: Kiest aan de hand van de vraag de associatiekaart ‘de bloem’.
Alisa: waarom heb jij voor deze kaart gekozen?
Deelnemer: als ik een beetje kijk naar hoe het traject is gegaan, zie ik dat ik wel dat ik
binnen kwam als niet wetende wat ik wil gaan doen. Maar ook mijzelf niet zo goed
kende. Dus dat associeer ik een beetje met de bloem, een beetje gesloten, misschien
zelfs een beetje bang, van ja wat moet ik nou gaan doen. En gaandeweg ging ik
steeds meer open, net zoals deze bloem. Ik heb meer inzicht gekregen en ook de
hulp die ik daarbij nodig had. Maar ook steeds weer als ik verder was in mijn
studiekeuze of in het stukje van mijzelf leren kennen, en tegen dingen aan liep werd
er opnieuw gekeken wat gaan we nu doen of hoe lossen we dit op. Ik ben nu een
mooie bloeiende bloem.
Alisa: en heeft de kleur ook nog een bepaalde betekenis wat betreft jouw antwoord?
Deelnemer: uhm, daar heb ik niet echt bij stilgestaan. Ik zie wel veel groen, dat past
wel bij mijn groene gerichtheden. Maar ik denk dat de kleur niet zo heel veel
uitmaakt, het gaat meer om het symbool erachter.
2. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
Deelnemer: kiest aan de hand van de vraag de associatiekaart ‘dansende vrouw’.
Alisa: waarom heb jij deze kaart gekozen?
Deelnemer: ik heb deze kaart niet per se gekozen om het muziek stuk, maar meer
echt het vrije en bewegende deel wat je ziet. Omdat ik zoals ik net al zei best in de
knoop zat of niet zo goed wist wat ik wilde gaan doen. Vriendinnen om mij heen
wisten allemaal al wat ze wilden en wat ze gingen doen. En ik zat een beetje zo van
ja ‘wat ga ik nou doen?’ En ook een stukje van mijzelf niet echt kende en wist wat wil
ik nou bereiken en wat wil ik nou doen. En ik heb hier er heel veel inzichten
uitgehaald en ook begreep ik waarom ik de afgelopen 6 jaar, waarom ik het nooit fijn
vond op school. En ook begreep waarom ik niet eerder tot een keuze had kunnen
komen, en dat ik dit wel echt nodig had om erachter te komen. En daarin echt wel het
vrije stuk, een beetje ontlading ofzo, een beetje rust dat het nu is gelukt. Natuurlijk
weet ik nu nog steeds niet alles over mijzelf maar wel echt al heel veel. Ik heb heel
veel dingen over mijzelf geleerd waar ik de rest van mijn leven iets aan ga hebben.
Alisa: dingen zijn op hun plek gevallen?
Deelnemer: Jazeker en dat geeft heel veel vrijheid.
3. Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
Deelnemer kiest aan de hand van de vraag de associatiekaart ‘sportteam’.
Alisa: waarom heb je voor deze kaart gekozen?
Deelnemer: ik had het er net al met Rogier over. Wat ik heel sterk heb is dat ik het
vaak moeilijk vind om te beginnen en eigenlijk ook vaak niet zo goed weet waar ik
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moet beginnen. Het opstartstuk is een beetje lastig, maar zodra ik eenmaal bezig ben
dan kom ik wel tot nieuwe inzichten: ‘oh ik kan dit gaan doen of dat gaan doen’ en
dan ben ik best veel bezig en blijf ik ook wel gemotiveerd. Maar de opstart is vaak
een beetje moeilijk waardoor ik ook heel veel dingen ga uitstellen. Als ik dan
bijvoorbeeld terugkijk naar de middelbare school als ik een werkstuk moest maken,
vond ik het lastig om te beginnen en als ik daar dan weinig begeleiding in krijg dan
stelde ik het ook tot het einde uit. En ik had er hier wel in het begin soms moeite mee,
zeker in het begin toen we begonnen met de talentscan, de studies kijken, een top
tien daarvan maken en de vragen die je moest bedenken voor de open dag. Als ik
daar dan mee bezig was, dan wel dacht van ‘ohja ik kan dit gaan doen, dit is wel
handig’. Of met die must want joker, dat ik eerst zoiets had van huh wat is dat en
daarna toch best wel veel kun opschrijven en ook in de loop van de weken steeds
meer andere dingen erbij kon schrijven. En een beetje zoals een teamoverleg, we
gaan nu dit doen en vanuit daar wel verder aan de slag kon. Dat vond ik wel heel erg
fijn hier, maar ik merkte ook dat het op een gegeven moment in de tweede fase een
beetje weg zakte en dat het meer was van weet iedereen wat hij/zij kan gaan doen en
succes ermee. En wanneer je vragen hebt komen we wel bij je. En dat vond ik ook
wel een beetje lastig soms. Ik vond het dan lastig om uit mezelf te beginnen en om
hulp te vragen als het nodig was. Maar als een van de begeleiders even meekeken
dan kon ik wel weer verder.
Alisa: je had de individuele en groepsgewijze aandacht meer terug willen zien?
Deelnemer: Ja, dat vond ik in de eerste paar weken toen we bezig waren met de
talentscan, de open dagen, studie doorzagen, dat vond ik heel erg fijn om samen te
doen. En als we dan met z’n alle bezig waren geweest, kon ik daarna makkelijker zelf
aan de slag. Maar ik merkte in de afgelopen weken, dat dat steeds minder werd en
we voornamelijk individueel aan de slag gingen en dat vond ik deels best lastig.
4. Wat heeft voor jou minder goed gewerkt en wat zou anders/beter kunnen?
Deelnemer: kiest aan de hand van de vraag de associatiekaart ‘alleen de berg op’.
En de ‘medaille laten zien’
Deelnemer: ik had graag het groepsgevoel langer vast willen houden. Ik vond het
bijvoorbeeld best lastig dat een aantal deelnemers zonder iets te zeggen opeens weg
bleven. Ik vond het best wel gek omdat we samen zijn begonnen. Tuurlijk doe je dit
wel voor jezelf maar je bent wel als groep samen begonnen. En ik vond het dus best
wel vreemd dat ze er opeens niet meer waren en niet uit zichzelf hebben aangegeven
of vanuit jullie dat er niet echt over gepraat werd.
Alisa: en wat doet dat dan met jou?
Deelnemer: nou, ik weet niet, het kwam een raar beetje over. Kijk wat je hier hebt, je
begint tegelijkertijd maar iedereen stroomt op zijn eigen manier of eigen tijd uit, dus
dat snap ik. Want je bent niet allemaal even lang bezig, de een heeft langer nodig
dan de ander. Maar ik had wel zoiets van oh. Ik ben ondanks dat ik met mijn eigen
ding bezig ben, ben ik ook wel benieuwd naar wat zij hebben gedaan. Dus ik was wel
benieuwd naar welke keuze zij hebben gemaakt.
Alisa: dus als ik het goed begrijp, vond je het heel vervelend op de manier hoe dit is
gegaan en je had graag de tussentijdse eindpresentatie willen zien en/of duidelijke
communicatie?
Deelnemer: Ja, ik hoorde het via via en dat was een beetje vreemd.
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5. Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
Deelnemer: in mijn opzicht zou ik in het zelfstandige werken meer aandacht willen
van de begeleiding. Ik merkte namelijk wel dat ik daardoor de afgelopen maanden
zoiets had van ja waarom moet ik nog gaan, de dingen die ik daar doe kan ik ook in
mijn eentje zelf thuis doen. Elke week naar Nijmegen om achter mijn computer te
zitten voor dingen die ik ook wel thuis kan doen.
Alisa: hoe had voor jou dan de ideale dag eruitgezien?
Deelnemer: zoals Rogier dat vaker deed, mij opdrachten geven die niet perse te
maken hebben met mijn studie maar indirect daar wel aan bijdragen. Dat je even je
studie links kon laten liggen maar wel met opdrachten bezig was, die dan uiteindelijk
wel weer bijdragen aan het hele proces naar de studiekeuze toe. Dat zou ik wel
adviseren om te blijven doen. En daarnaast meer en vaker groepsgerichte activiteiten
om het groepsgevoel te behouden.

Interview 2
Naam deelnemer: Fleur (neemt al 5 maanden deel aan het programma, zit wel tegen het
einde aan)
Datum: 04-02-2020
Interview vragen:
1. Hoe heb jij het helden traject ervaren?
Deelnemer: ik ben eigenlijk op zoek naar een achtbaan, een rollercoaster maar die is
er niet. Dan kies ik toch voor de kaart waar een jongetje met een vlieger op staat.
Deelnemer: Ja hoe ik het traject heb ervaren? Ik kwam hierbinnen met de vraag die
iedereen hier had, ik wil gaan studeren maar ik weet niet wat? Dus dat was mijn
eerste doel. Een goede passende studie voor mij te vinden. En ook om te ontdekken
wie ik nou ben en hoe ik echt in elkaar zit. En als ik dat kort samenvat vanuit dat punt
en waar ik nu sta. Eigenlijk is dat allemaal een beetje op en neer gegaan, ik heb echt
wel momenten gehad van dieptepunten in het traject. Ik zat er dan echt even
helemaal doorheen en ik dacht er gaat nooit iets bij mij passen en ik ga nooit iets
vinden. Ik zag het dan even niet meer en wist eigenlijk ook niet zo goed waar ik mee
bezig was. Dus zoals op de foto ging toen de vlieger even niet met de wind mee maar
was laag aan de grond. Maar ik heb letterlijk het touw in eigen handen gehad en
genomen om daar weer boven op te komen. Met de begeleiding van hier, dat niet te
vergeten want zonder deze begeleiding was het mij waarschijnlijk niet gelukt om weer
hoog te kunnen vliegen. Dus met de nodige begeleiding toch weer omhooggegaan en
ben ik weer gaan vliegen met de wind mee. Dus ik heb uiteindelijk toch ook de goede
en positieve kanten gekend. En dit allemaal heeft tot nu toe geleid tot een goed
doordachte keuze, social work.
Alisa: mooi metafoor voor jouw proces. En het jongetje kijkt naar boven, heeft dat ook
nog een betekenis?
Deelnemer: Jazeker, want nu op dit moment kijk ik ook naar boven. Ik ben op de
goede weg en naar boven kijken vind ik daar wel bij passen. Naar boven kijken,
vooruitkijken richting de toekomst. Een positieve benadering van het gehele proces.
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2. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
Deelnemer: Wat het voor mij persoonlijk heeft opgeleverd is ten eerste dat ik wel echt
een duidelijk inzicht van mijzelf heb gekregen. Ik kreeg goed voor ogen wie ik nou
echt ben en door de talentscan is dat wel echt bevestigt. Grotendeels van de
talentscan vond ik wel echt een bevestiging. Ik had deels al wel goed voor ogen wie
ik nou was en in elkaar zat en daarin vond ik veel bevestiging in de talentscan. Ook al
was het in het begin een beetje onduidelijk en ik had enige toelichting nodig. En er
gingen ook wel weken overheen om het echt allemaal duidelijk te laten worden en
toen viel het allemaal wel op zijn plaats. En ik heb dit kaartje gekozen, iemand die
aan het kleuren is maar ik bedoel meer het schrijven. Ik heb namelijk ook wel
gemerkt dat ik veel dingen voor mijzelf opkrop, veel aan het nadenken ben en veel
kan malen over de dingen waardoor ook veel twijfels ontstaan. Hier heb ik het ook
met Rogier veel over gehad en dat zag je ook wel terug in de talentscan. Dat ik echt
wel iemand ben die zich moet uiten en over de dingen moet praten. Want als ik
erover praat dan komt het er letterlijk uit en dan vallen de dingen ook op zijn plek. Als
ik het namelijk niet uit dan blijft het in mijn gedachten en dan gaat het eigenlijk eerder
de negatieve kant op. En als ik het er dan met iemand over heb die andere inzichten
heeft dan helpt dat en kan ik het de positieve kant op sturen. En ik heb deze kaart
gekozen omdat ik ook heb geleerd om mijn gedachten, gevoelens en emoties op te
schrijven om het op deze manier even kwijt te zijn. Maar ik ben er hier wel achter
gekomen dat het praten met mensen voor mij de beste oplossing is om mijn
gedachten en gevoelens kenbaar te maken en ook om er hulp erbij te vragen. Vooral
in het begin vond ik het lastig om hulp te vragen. Dan deed ik dit eigenlijk pas als ik
compleet was vastgelopen en dan was het al een soort van te laat voor mijn gevoel.
Dan zei ik wel dat ik zelf verder kon en aan het eind van de dag kwam ik er dan
achter dat ik eigenlijk niks was opgeschoten. Vandaag merkte ik dat ook weer en
toen ben ik meteen met Rogier in gesprek gegaan en dat heeft heel goed geholpen.
Toen besefte ik mij ook weer dat ik meteen om hulp moet vragen zodat ik verder kom
in de dingen waar ik mee bezig ben. Op tijd aan de bel trekken is dan ook absoluut
een punt wat ik hier geleerd heb. Dat ga ik ook echt wel meenemen voor de
toekomst.
3. Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
Deelnemer: kiest het plaatje waar twee mensen samen op staan.
Deelnemer: het stukje praten wat ik net al aangaf. Het met elkaar praten heeft mij erg
geholpen. Alleen al het feit dat ik hier heen ben gekomen laat al zien dat ik het niet
alleen kan en hulp nodig heb. Zoals op de foto te zien is, twee mensen die samen
iets doen. Dus echt het samen doen. En voor mij zelf dat ik de uitdaging aan ben
gegaan om hulp te vragen van anderen en samen naar iets toe te werken.
4. Wat heeft voor jou minder goed gewerkt en wat zou anders of beter kunnen?
Deelnemer: ik kies in dit geval het plaatje met de vechtende man en vrouw. Wat
minder goed heeft gewerkt zijn de gevoelens en emoties die ik voor mijzelf heb
opgekropt. Wat letterlijk op het plaatje te zien is, het in gevecht met mijn gedachtes
en gevoelens. Ik ben echt een denker en als ik mijn gedachtes en gevoelens eerder
ruimte had kunnen geven en/of bespreekbaar had gemaakt dan had ik die extreme
dieptepunten voor mijzelf wellicht kunnen voorkomen.
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Alisa: maar denk je niet ook dat die dieptepunten erbij horen en ook een positieve
bijdrage hebben geleverd aan waar je nu staat?
Deelnemer: Ja nu je het zegt, denk ik ook dat mij dat heeft gebracht waar ik nu sta.
Maar ik denk ook met hoe ik zelf in elkaar steek, had ik eerder aan de bel moeten
trekken. En tuurlijk, dieptepunten horen erbij en dat heeft mij gebracht waar ik nu ben.
Het is ergens ook heel mooi, maar op dat moment zelf denk ik dan dat had niet
moeten gebeuren. Na dat dieptepunt had ik dan een gesprek gehad met Rogier, toen
kwam ook alles er even uit en daarna heb ik het even twee weken laten rusten in de
vakantie. Maar in die twee weken is ook juist Social work weer naar boven gekomen.
Ergens is het dus ook wel even nodig geweest om zo’n dieptepunt te ervaren om ook
weer omhoog te komen. Dus het is ergens dubbel. Maar het is zo gelopen en het is
ook goed zoals het nu is.
Alisa: Mooi! En als je dan naar organisatie en begeleidings niveau kijkt. Zijn daar nog
dingen geweest die niet goed hebben gewerkt voor jou? Of die je graag anders of
beter had willen zien?
Deelnemer: Ik heb het als heel prettig ervaren dat je hierbinnen komt druppelen,
lekker samen koffiedrinkt en bij kletst over ieders week. En dat er persoonlijk wordt
gevraagd of iedereen aan de slag kan en dat je er hulp bij krijgt. Vooral in de
beginfase wordt je een beetje aan de hand genomen, ga je samen met de talentscan
aan de slag. En na de talenscan was het een soort van gat, je moest zelf aan de slag
gaan en werd steeds minder aan de hand genomen. Daar kon je natuurlijk wel
begeleiding bij vragen maar dat vond ik lastig. Ik vond het heel lastig om de hulp te
vragen en op tijd aan de bel te trekken. Ik snap dat je uiteindelijk ook zelf moet
aangeven wat je wil en wat je nodig hebt van anderen. Maar dat blijkt voor mij in
praktijk lastig. Ik heb ook regelmatig gehad dat ik zei dat ik vooruit kon maar eigenlijk
totaal doelloos bezig was. Het blijft voor mij dan lastig om de hulp te vragen. Dus ik
had deels het gevoel dat ik een beetje in het diepe werd gegooid. In het begin kregen
we een aantal concrete opdrachten die voor mij als waardevolle handvaten werden
ervaren maar daarna moest ik het voor mijn gevoel echt uit eigen kracht doen. En
ergens is dat ook wel logisch want je moet zelf de keuze maken en daarbij bedenken
wat je gaat doen en daarbij nodig hebt. Soms miste ik gewoon een stukje
begeleiding. Natuurlijk moet dit uiteindelijk uit jezelf komen maar ik zou het wel meer
willen zien dat de begeleiding meer naar ons toe komt. Soms iets meer aan de hand
genomen of een duwtje in de rug zodat je weer met zelfvertrouwen door kunt. Want
als ik die kreeg dan kon ik ook elke keer weer door. De begeleiding is verder echt
perfect, daar heb ik niks op aan te merken. De persoonlijke gesprekken zijn heel fijn
en de opdrachten die niet direct iets met de keuze te maken hebben, heb ik als zeer
fijn ervaren.
5. Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
Deelnemer: Zo, welk advies? Dat is wel een moeilijke, heel zwaar. Dan kom ik toch
weer terug op het stukje om hulp vragen. Ik zou jullie adviseren om meer hulp aan te
bieden ipv dat wij erom moeten vragen.
Alisa: oke, en hoe zie je dat voor je? Hoe ziet daarin het ideale plaatje voor jou eruit?
Deelnemer: ik wou zeggen dat als iedereen aan het werk is, dat jullie langslopen.
Maar dat doen jullie eigenlijk al, lastig. Het is ook moeilijk omdat het lang niet altijd te
zien is bij mensen of ze hulp nodig hebben. Als ze het namelijk niet bespreekbaar
maken dan kun je ook niet altijd zien wat er vanbinnen speelt. Dus hoe vind ik lastig.
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Misschien in het begin van de dag meer de focus leggen op wat iedereen gaat doen
en daarbij nodig heeft.

Interview 3
Naam deelnemer: Roel
Datum: 11-02-2020
Interview vragen:
1. Hoe heb jij het helden traject ervaren?
Deelnemer: Ik pak deze kaart, het zijn een aantal kinderen die aan het voetballen,
aan het spelen zijn of aan het leren met elkaar. In zekere zin is dat ook een beetje
wat deze omgeving is. Wij zijn hier bij de JHA met z’n alle bezig met als doel om zelf
iets te bereiken, in dit geval dus om onze studiekeuze te maken. En daarom vond ik
deze kaart daar wel bij passen, omdat de kinderen ook eigenlijk samen aan het
spelen en aan het oefenen zijn.
Alisa: En hoe heb jij het spelen en oefenen met elkaar hier ervaren?
Deelnemer: Ik vond het heel erg fijn. Ik vind het een hele fijne omgeving waarin ik
makkelijk kan werken. De algemene sfeer is ook heel erg prettig. Dat is voor mij altijd
een groot pluspunt. Mijn keuzes die ik maak gaan ook veel op basis van hoe ik de
sfeer ervaar. Dus ik ben wel heel blij dat ik dit heb gedaan.
2. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
Deelnemer: Ik kies voor het blije kind met de medaille. Op de kaart is te zien dat het
kind heel erg blij is met wat hij heeft bereikt, en zo voel ik mij ook met wat ik hier heb
bereikt. Ik heb nou dus een studiekeuze gemaakt en tegelijkertijd mijzelf ook een stuk
beter leren kennen. Dit komt voornamelijk door de talentscan en de andere
opdrachten.
Alisa: dus je hebt letterlijk voor jezelf de medaille gewonnen?
Deelnemer: Ja ik heb bereikt wat ik wilde bereiken.
Alisa: had je verwacht dat je zo veel over jezelf te weten zou komen hiernaast dat je
een studiekeuze maakt?
Deelnemer: Ik had wel verwacht dat het een deel ervan zou zijn omdat als natuurlijk
een goede studiekeuze wil maken dan moet ik mijzelf ook wel goed leren kennen.
Maar het is toch wel meer dan ik had verwacht. Ik had totaal niet verwacht dat ik
alleen al door de talentscan mijzelf zo sterk zou leren kennen.
Alisa: en als je dan iets eruit moet halen wat je echt meeneemt van wat je van
tevoren nog niet wist?
Deelnemer: uh naja ik vond het hiervoor sowieso al lastig om mijzelf te definiëren in
termen en dat soort dingen. Maar met de uitslag van de talentscan vind ik het wel wat
makkelijker om te beschrijven wie ik ben, en dat is iets wat ik hiervoor niet kon.
3. Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
Deelnemer: Ik heb voor dit plaatje gekozen omdat je een groep ziet die heel dicht bij
elkaar staat, en dan kom ik weer even terug op wat ik net al zij; de sfeer en de manier
waarop er wordt gewerkt dat heeft voor mij heel goed gewerkt binnen dit traject.
Gewoon de manier waarop het heel erg relaxed is en je dicht bij elkaar staat, dat
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werkt voor mij heel erg goed. Het geeft mij ook het idee dat ik niet alleen sta. Er is
een hele groep mensen die hetzelfde probleem hebben.
4. Wat heeft voor jou minder goed gewerkt en wat zou anders of beter kunnen?
Deelnemer: Dit vind ik echt een lastige.
Alisa: we kunnen het wel samen proberen te achterhalen?! Als je nou zo terugblikt op
de afgelopen maanden. Zijn er dan momenten geweest waarvan je dacht nou nu ben
ik misschien een beetje verloren of had jij juist iets nodig van ons wat er op dat
moment niet was?
Deelnemer: uh ja ik denk dat er wel momenten waren waarop ik dacht misschien kan
ik dit beter thuis doen. Dat waren meerdere momenten waarop ik dan zelfstandig aan
het werk was, zonder echt veel begeleiding. En dan had ik misschien wel het idee dat
ik het zelf kon. Want mijn moeder betaalt er dan toch best veel geld voor, en dan had
ik het gevoel dat ik er niet volledig gebruik van heb gemaakt. Maar aan de andere
kant snap ik ook wel dat ik momenten zelfstandig aan dingen moet werken en dat
realiseerde ik mij dan ook vrij snel weer. Maar dat soort momenten waren er
tussendoor dan wel.
Alisa: die momenten waren dan voor jou wel belemmerend? En wat had je op zulke
momenten anders gewild?
Deelnemer: Nou dat weet ik ook niet zo goed, want ik weet ook niet wat voor
begeleiding daarbij dan nog goed zou helpen. We hadden daarvoor al alles goed
doorgesproken zodat ik zelfstandig aan de slag kon. Maar toch had ik soms die
momenten en vroeg ik mij af of ik er wel goed gebruik van maakte.
Alisa: had je dan liever opdrachten gehad die je minder zelfstandig kunt uitvoeren.
Deelnemer: ja misschien wel.
5. Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
Deelnemer: vooral de sfeer zo houden, dat is wel een van de belangrijkste reden dat
mensen hiernaartoe komen en aan de slag te gaan. Voor was dat ook zo. Al de
eerste keer dat ik hier was om een gesprek te voeren met Rogier. Alleen al het
gebouw vanbinnen is heel positief qua sfeer en het gesprek met Rogier was ook heel
erg fijn. Dus die sfeer absoluut zo houden. Verder dus ook de talentscan is een groot
deel van het traject, en ook met goede redenen want het helpt mensen heel erg goed
op positieve wijze. En veder, uhm weet ik het niet goed.
Alisa: nou dat is mooi advies.
Interview 4
Naam deelnemer: Luuk (neem al 5 maanden deel aan het programma, zit redelijk tegen het
einde aan)
Datum: 18-02-2020
Interview vragen:
1. Hoe heb jij het helden traject ervaren?
Deelnemer: ik kies de snowboarder kaart omdat je hebt hoogtepunten en
dieptepunten. Soms voelt het alsof het meer zin heeft en soms alsof ik hiervoor niks
zit.
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Alisa: oke, dus dat is hoe jij het traject hebt ervaren, met hoogtepunten en
dieptepunten. En waar zit jij nu op dit moment?
Deelnemer: even denken, ja iets meer in het dieptepunt om heel eerlijk te zijn.
Alisa: en hoe komt dat?
Deelnemer: het is denk ik meer omdat ik het gevoel heb dat er hier voor mij niks meer
te halen valt. Dat is ook gewoon omdat ik al vrij zeker weet dat ik rechten wil gaan
studeren. En elke keer als ik dan weer hier kom dan heb ik het gevoel dat ik de keuze
aan het uitstellen ben. Vandaar dat ik voor mijn gevoel nu meer in het dieptepunt zit.
Alisa: Dus je bent al best wel tegen de keuze aan? En dat is dan eigenlijk ook wel
heel mooi ofniet?
Deelnemer: Jazeker, ik heb 17 maart nog een proef-studeer-dag en als dat goed
bevalt dan ja weet ik het wel.
2. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
Deelnemer: dan kies ik voor deze kaart waarop een deur te zien is. Het traject heeft
voor mij een deur geopend om actiever bezig te zijn met wie ik ben en wat ik wil. En
dat had ik niet gedaan als ik hier niet zou zijn, dus het heeft voor mij echt wel iets
opgeleverd vind ik. En het heeft mij een klein beetje beziggehouden in dit tussenjaar.

3. Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
Deelnemer: ik denk dan deze kaart, vanwege het teamwork wat er te zien is. Het
gewoon gaan zitten en nadenken en praten over gewoon uh dingen.
Alisa: dus echt het samen met elkaar? En heeft dat goed gewerkt? En wat doet dat
dan met jou?
Deelnemer: Ja, uhm het geeft mij gewoon het gevoel dat ik kan zeggen wat ik wil en
ik voel mij gehoord.
4. Wat heeft voor jou minder goed gewerkt en wat zou anders of beter kunnen?
Deelnemer: Ik weet niet echt..
Alisa: zijn er dingen geweest in de afgelopen weken in de begeleiding en/of in de
opdrachten die je kreeg, die voor jou minder goed gewerkt hebben.
Deelnemer: ja ik vind soms wel dat de opdrachten niet echt aansluiten op mijn
einddoel. Ik wil dan dus een studie vinden en dan krijg ik soms een opdracht waarvan
ik denk dat het mij niet echt gaat helpen. Tenminste dat heb ik soms wel gehad.
Alisa: en welke opdrachten zijn dat dan?
Deelnemer: probeer ik mij nu te bedenken maar kan ik mij nu niet echt herinneren.
Maar ik vind wel gewoon dat soms de opdrachten wat beter kunnen aansluiten op het
einddoel van de persoon.
Alisa: oke goed om jouw mening daarin te horen. En zijn er verder nog in de
begeleiding dingen waar je dacht dat werkt voor jou niet goed en dat zou beter
kunnen?
Deelnemer: nee dat vond ik allemaal goed. Op het begin van de dag zit je samen en
kun je van alles vragen en dat vond ik fijn.
5. Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
Deelnemer: voor de jonge helden, ga erop uit en doe je best hier, wees je zelf en
wees niet bang om vragen te stellen en/of kritiek te geven.
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Alisa: en voor ons als team en de organisatie?
Deelnemer: niks eigenlijk. Ofja blijf doorgaan met mensen helpen, goed bezig!
Duimpje omhoog.
Interview 5
Naam deelnemer: Berend
Datum: 20-02-2020
Interview vragen:
1. Hoe heb jij het helden traject ervaren?
Deelnemer: ik denk dat ik dan voor deze kies omdat op dit plaatje zie je waarschijnlijk
vader en zoon die ergens naar toe gaan of samen in iets doen. En hier op de JHA is
het wel heel erg een soort van samenwerken met alle andere medehelden en Mick
en Rogier en alle andere stagiaires. Dus dat je eigenlijk heel gezamenlijk in groepjes
dingen doet en heel erg door Mick en Rogier en de rest wordt geholpen. Dus hand in
hand ergens naar toe gaat zeg maar. Dus ik vind dat dit plaatje er het beste bij past.
Gezamenlijk op je doel af.
Alisa: mooi. En dat vind jij fijn?
Deelnemer: ja dat vind ik heel fijn. Ze nemen je als het ware op sleeptouw in het
begin. Ze doen natuurlijk niet alles voor je, je moet ook echt zelf dingen doen maar ze
ondersteunen en begeleiden je er heel erg goed in. En dat zie je weer in het plaatje
terug. De vader die zijn zoontje ergens mee naar toe neemt. En dan zijn in dit geval
Mick en Rogier de vader. Nee het gaat meer erom dat ze er altijd zijn en je willen
helpen. En samen met iedereen naar een bepaald doel toe gaan.
2. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
Deelnemer: ik kies dan dit plaatje erbij, past er misschien juist totaal niet bij maar ik
verzin er toch maar iets bij. Ik kies voor deze omdat je ziet hier een soort van licht
aan het einde van de donkere tunnel. Omdat toen ik hier kwam een beetje ja niet echt
wanhopig maar wel ‘’Ik ben gestopt met mijn studie en ik baal ervan dat ik echt niet
weet wat ik dan wel wil gaan doen’’. En dit jaar wilde ik wel een nuttig jaar hebben en
een goede studiekeuze maken. In het begin dacht ik hier nog ‘’ik zou het echt niet
weten’’ en toen uiteindelijk werd het steeds duidelijker. En dat vooral door de
talentscan heel erg, ik kwam erachter hoe ik nou echt in elkaar zit en hoe je dat kunt
koppelen aan een studie. En kan kijken deze studie zit zo in elkaar en oh dat zou bij
mij kunnen passen. En ik kwam hierbinnen en had dus eigenlijk geen flauw idee van
wat ik wilde gaan doen en nu valt het langzaam allemaal steeds meer op zijn plek, en
nu weet ik eigenlijk wel zeker wat ik wil gaan doen. En vandaar dan dit plaatje omdat
ik uiteindelijk toch wel licht aan het einde van de tunnel zie, wel heel cliché maar wel
waar.
Alisa: dat klinkt mooi. En welke studie gaat het worden?
Deelnemer: Social Work. En eerst was ik begonnen met commerciële economie en
dat is echt heel iets anders. Dus ik had dit ook nooit verwacht.
Alisa: ja dat snap ik, waaruit is dan gebleken dat jij meer de sociale kant op ging?
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Deelnemer: ja ik denk nadat ik met de studie commerciële economie gestopt was,
wist ik ook wel voor mijzelf dat die studie ontzettend veel leren, heel erg theoretisch,
economisch en rekenen etc. En dat was absoluut niks meer voor mij, ook totaal niet
mensgericht. En ik ging daar toch veel over nadenken. En ook uit de talentscan komt
wel duidelijk naar voren dat ik wel echt een socialere studie moet vinden waar ik
gewoon veel met mensen te maken heb. Minder theoretische, meer doen en mensen
helpen. En dat past dus ook bij social work. En daar ben ik mij steeds meer in gaan
verdiepen en meeloopdagen gaan volgen en toen ben ik het steeds interessanter
gaan vinden. Ook bij de talentscan kwam Rogier steeds met voorbeelden van social
work. Zo van, op deze manier past Social Work ook goed bij jou. Omdat ik vaak als ik
heel lang stilzit en alleen maar moet lezen of theoretisch bezig ben dan word ik
uiteindelijk heel sloom. En daaruit kwam dus ook voort dat commerciële economie is
juist heel veel theoretisch. En social work is natuurlijk ook gedeeltelijk theoretisch
maar je hebt ook stage en het is over het algemeen veel praktischer en in dat opzicht
past het ook weer beter bij mij. En zo, doormiddel van de talentscan en alles krijg je
ook een soort van duidelijkheid.
Alisa: Mooi, dus die keuze is nu voor jezelf gemaakt?
Deelnemer: Jazeker, ik heb me nog niet ingeschreven maar dat ben ik wel van plan
om te gaan doen.
Alisa: lekker met mensen werken, zin in? En dan hier in Nijmegen op de HAN?
Deelnemer: Ja mij lijkt dat heel erg leuk. En ja, hier in Nijmegen op de HAN.
Alisa: Tof, het is heel breed dus je kunt er alle kanten mee op.
Deelnemer: ja ik ben heel benieuwd. Ik had echt niet verwacht dat ik iets ging vinden.
De eerste paar weken zat ik nog zo van ja ik heb geen flauw idee en hier hoorde ik al
allemaal mensen van ‘ik denk dat ik dit ga doen, of dat’. Zij hadden het allemaal al
veel eerder duidelijk in beeld en bij mij kwam dat pas veel later, dus het is nu ook een
soort van opluchting. En ik ben blij dat ik iets heb gevonden wat mij gewoon heel erg
leuk lijkt.
Alisa: nou dat klinkt allemaal heel goed!
3. Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
Deelnemer: ik denk dat ik dan voor deze of voor die kies. Omdat ik het wel heel fijn
vond dat ik hier een beetje mee op weg word genomen zeg maar. Omdat ik ook niet
altijd wist waar ik mee moest beginnen of wat handig is. En dat Rogier of Mick dan
vaak naar je toe komen en vragen ‘’wat ga jij straks doen of kunnen wij jou nog
ergens mee helpen?’’ Je doet het uiteindelijk natuurlijk wel zelf maar het zorgt er wel
voor dat ik iets effectiever bezig was en sneller op gang kwam doordat ze gewoon
aandacht toonden en je echt willen helpen. Dus dat ze mij gewoon goed
ondersteunen, en dat was voor mij wel heel fijn. Vooral het ondersteunen en samen
met iedereen.
Alisa: Zoals je misschien weet is het traject opgebouwd in drie fasen. De eerste is
voornamelijk gevuld met de talentscan, de tussenfase is gericht op de oriëntatie met
betrekking tot de studies en de laatste fase is het voorbereiden op jouw studie. En jij
zit nu in de laatste fase. Heb jij in die fasen nog verschil gemerkt in hoe je
ondersteund werd?
Deelnemer: naja in de eerste fase waren wij heel veel bezig met de talentscan en
toen hadden we iets minder vrije tijd dan nu. Toen waren wij volop daarmee bezig. En
in de tweede fase ging iedereen gewoon voor zichzelf kijken naar studies, open
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dagen, meeloop dagen en/of vacatures voor werk. Dus iedereen ging een beetje zijn
eigen gang. En toen had ik wel iets meer dat zetje in mijn rug nodig om ergens mee
te beginnen. En toen vroeg ik ook vaker ‘’waar kan ik het beste mee beginnen?’’ En
dan gingen wij er ook weer samen voor zitten en dan kwam ik uiteindelijk weer op
gang. Dat was dus een beetje de tweede fase en de derde fase gaat nu dus nog
komen. Ik weet ook nog niet precies wat ik in die laatste fase allemaal ga doen en
voor nodig heb. Maar inderdaad voorbereiden op mijn studiekeuze en verdere
verdieping met de talentscan, er is altijd wel iets te doen.
4. Wat heeft voor jou minder goed gewerkt en wat zou anders of beter kunnen?
Deelnemer: lastig om daar een kaartje bij te vinden maar ik denk dat ik dan voor dit
plaatje kies. En daarmee doel ik dan op uh. Nee ik zal het eerst even uitleggen. Als
wij hier ’s ochtends binnen komen dan zijn wij soms echt dik een uur in een kringetje
en zijn aan het kletsen over van alles en nog wat. Maar niet echt effectief bezig en
dan is het half 11 en dan zijn wij soms nog steeds niet bezig. En dan denk ik ja we
kunnen ook gewoon even een kwartiertje koffiedrinken en even bijkletsen en dan
beginnen. Of ik kan net zo goed om half 11 pas komen. Niet dat ik het niet gezellig
vind maar ik vind het wel een beetje langdradig allemaal. En dat vind ik wel een
beetje zonde van mijn tijd. En ik denk dat wel meerdere mensen dat hier zullen
hebben. En soms ook in de middag, dan zijn wij heel lang aan het lunchen. En alles
bij elkaar ben je dan toch twee uur op een dag kwijt. Allemaal heel gezellig maar
minder productief. De tijd zou dus soms wel iets beter benut kunnen worden. Niet dat
alles niet meer gezellig en gehaast moet zijn, maar mag iets ingekort worden. Maar
op het inhoudelijk zelf zou ik nu niet weten wat er beter kan. Inhoudelijk vind ik het
allemaal heel goed en fijn.
Alisa: en in de werkvormen die jullie aangeboden krijgen of de activiteiten samen, zijn
daar dingen die je mist?
Deelnemer: ik vond bij de talentscan heel fijn dat wij in groepjes van drie heel
persoonlijk en uitgebreid besproken. Alleen had je elke week hetzelfde groepje en het
leek mij juist wel leuk als dat een beetje wisselt. Zodat je niet elke week met dezelfde
mensen zit en van iedereen wat meer te weten komt. Je bent namelijk toch wel 6
weken intensief met het groepje bezig en dan weet je gaandeweg veel over hoe de
anderen in elkaar steken. Maar bij het andere groepje weet je misschien of ze groen,
rood of blauw zijn maar dat is het dan ook. Het zou mij dus wel leuk lijken als je ook
meer van de anderen te weten komt. Ik merkte daarna namelijk ook dat die groepjes
het meest met elkaar optrokken. Dus om dit te voorkomen zou husselen een goede
zijn.
5. Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
Deelnemer: advies aan de jonge helden academie?
Dat is dan toch een beetje hetzelfde als vraag 4?
Alisa: nou advies kan zowel negatief als positief zijn. Dus iets wat jij ons voor de
toekomst mee wil geven.
Deelnemer: deze vind ik eerlijk gezegd wel lastig. Mijn advies zou zijn om de
subgroepjes iets meer te husselen en voortaan iets minder langdradig de dag te
beginnen om meer uit de dag te halen. Maar dat is precies hetzelfde antwoord als de
vorige vraag. Maar verder als adviseur wat ik dan mee zou kunnen geven.
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Interview 6
Naam deelnemer: Amber
Datum: 20-02-2020
Interview vragen:
1. Hoe heb jij het helden traject ervaren?
Deelnemer: oké dan moet ik er nu een plaatje bij kiezen, even kijken hoor.
Dan ga ik voor de bloem. Want toen ik hier kwam zat ik gewoon niet zo lekker in mijn
vel en ik liep tegen heel veel dingen aan en wist ook niet zo goed hoe ik het moest
gaan aanpakken. En nu ben ik vier maanden verder en ik merk gewoon doordat wat
ik hier allemaal doe, vooral door de talentscan wordt je veel bewuster van hoe je nou
als persoon bent. Ook de negatieve dingen waar je tegenaan loopt, daar wordt je
eigenlijk ook oké mee. Dan denk je ‘’ja dat heb ik gewoon en daar moet ik dan maar
op de beste manier mee om gaan’’. Maar dat zit erin, dat zit in mijn aanleg en dat ga
ik niet veranderen dus vandaar dat ik er best oké mee word en alleen al door daar
bewust van te zijn ben ik mij al veel beter gaan voelen en zekerder. Zo ben ik en ik
heb ook hele leuke kanten. Dus ik ben mij over het algemeen veel beter gaan voelen
en dus zoals een bloem ben gaan bloeien. Zo van ja het gaat eigenlijk allemaal best
wel goed. En natuurlijk zijn er nog dingen waar ik tegenaan loop en die niet helemaal
goed gaan en ik graag verbeterd wil zien maar ik denk ook dat het steeds meer gaat
uitbloeien en steeds meer op een beter punt mee kom. En ik denk dat alleen al door
je daar bewust van te zijn dat het al een hele grote stap is om je daar al goed over te
voelen.
Alisa: dus als ik het goed begrijp is daarin voor jou de talentscan het belangrijkste
onderdeel geweest?
Deelnemer: Ja ik vond van dit hele traject de talentscan wel echt het fijnste. De must
want joker was voor mij een beetje vaag omdat ik niet zo goed weet wat ik nou heel
belangrijk vind, en dus vond ik die best wel lastig om in te vullen. Doordat ik best wel
met mijzelf worstelde. En bij de talentscan komt eruit hoe je als persoon bent dus dat
was voor mij al iets waardoor ik meer zekerheid kreeg en ook in stappen als naar een
werkplek toe kon gaan. Dus voor mij was die talentscan echt heel fijn.
Alisa: en dan even voor mijn duidelijkheid omdat ik normaal gesproken niet op de
donderdag aanwezig ben en jou dus niet echt ken. Jij bent dus voornamelijk op zoek
naar werk?
Deelnemer: Ja ik heb een studie afgerond maar die studie vond ik eigenlijk niet meer
zo leuk en afgerond om maar een diploma op zak te hebben. Het afronden was wel
heel moeilijk, dat was ook een dieptepunt. Ik had een bijbaan die ik niet zo leuk vond
en mijn studie die ik niet zo leuk vond. En het was echt hoe ga ik hieruit komen. Maar
ik wist ook niet zo goed wat ik wel wilde en dacht laat ik het maar wel afmaken.
Gelukkig had ik een vriendin op die studie die mij er doorheen heeft getrokken. Daar
ben ik wel heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Maar toen daarna kwam wel het punt,
en nu? Ik probeerde het wel eerst zelf uit te zoeken. Maar ik heb niet echt een grote
rode gerichtheid, en ben dus niet zo van het aanpakken dus ik bleef best lang in mijn
huidige situatie, in mijn comfortzone hangen. Dus ik stond heel lang stil en dat ging
mij zo tegenzitten. En toen hoorde ik van de jonge helden academie en ben op
gesprek gegaan. Het was ook niet per se dat ik richting werk wilde en het stond voor
mij ook nog wel open om door te studeren, master ofzo. Maar ben nu inmiddels wel
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op het punt gekomen om wel te gaan werken. Want vanaf april heb ik een baan en
daar heb ik wel heel veel zin in. Om gewoon weer eens uit te zoeken of dit misschien
dan de richting is die ik heel leuk vind. Ik ga als recruiter werken bij Randstad. Ik ga
daar mensen werven voor banen in de zorg. En dan vooral de sollicatie gesprekken
voeren en dan matchen. Omdat ik zelf best wel zoekende ben geweest is het wel
leuk om dan anderen te helpen om een leuke baan te vinden. Ja ik heb wel echt zin
om weer ergens mee bezig te zijn en iets aan te pakken. Net zoals hier bij de JHA
met iets bezig zijn en dat voelt wel heel fijn.
2. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
Deelnemer: als ik het zou moeten samenvatten dan vooral het zelfbewust en
zelfverzekerder worden. Ik ben wel echt vrolijker en gelukkiger geworden. En dat is
natuurlijk wel een combinatie van hier zijn, zelfbewuster worden en stappen maken
naar de toekomst en doelen hebben. Ik denk dat dat wel voor mij het belangrijkste is.
En straks weer een leuke baan hebben. Dus best wel wat persoonlijke groei
doorgemaakt. Veel ellende achter mij laten en weer stappen vooruit maken. Vanaf
april ook op baangebied weer een nieuwe start.
3. Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
Deelnemer: nou in eerste instantie, het eerste gesprek had ik met Rogier en daarin
zei hij dat het groepsverband zou zijn en toen dacht ik ‘’ik weet niet of ik dat wel zo
fijn vind’’. Als ik mij in een groep comfortabel voel dan vind ik het heel leuk maar als ik
in een nieuwe groep kom dan vind ik dat wel heel spannend. Dus ik wist in eerste
instantie niet of ik een groep wel zo fijn vond en of een op een niet beter zou zijn.
Maar ik denk nu achteraf dat de groep juist heel fijn was om de herkenning bij
anderen te zien maar ook juist heel erg de verschillen. En een andere blik, oh zo ga jij
daarmee om en zo zit jij in elkaar. Dus dat je ook heel erg de verschillen ziet en met
elkaar kan meedenken. Dus ook inzichten door anderen krijgen. Dus in kleine
groepjes werken vond ik heel fijn hier bij de JHA. En dat het redelijk vrijblijvend is. Als
je een keer niet zo’n goede dag hebt dan is dat zo. Dan ben je misschien iets minder
productief maar dan kon je je dag alsnog zelf invullen. Soms had ik ook dat ik juist
wilde dat ik meer meegenomen werd doormiddel van het aanreiken van opdrachten.
Dit was voornamelijk na de talentscan. Ik stond toen op een punt dat ik veel over
mijzelf te weten was gekomen maar wist niet zo goed welke baan daarbij zou passen.
Daar liep ik een beetje in vast en wist niet zo goed hoe ik dat zelf moest gaan
uitzoeken. Daar had ik misschien wat meer handvaten bij nodig gehad. Maar nadat ik
daarom had gevraagd kreeg ik gesprekken met Rogier en Mick. En in die gesprekken
keken we dan wel wat ik nodig had om tot die keuze te komen. Ik vond het ook wel
fijn dat er gestimuleerd wordt om uit jezelf met vragen te komen en dat niet alles
aangereikt wordt. Je doet het natuurlijk ook voor jezelf hier. Maar ik had de koppeling
van de talentscan (eerste fase) en het opzoek gaan naar werk/studie (tweede fase)
iets meer willen zien. Dus iets specifieker van dat zien wij jou met jouw profiel als
werk wel doen. Ik had het wel fijn gevonden om dat meer te bespreken en ideeën
over uit te wisselen.
4. Wat heeft voor jou minder goed gewerkt en wat zou anders of beter kunnen?
Deelnemer: ja dus dat koppel stukje van de talentscan en de tweede fase in het
traject. Dus de integratie van de talentscan informatie en de volgende stap naar de
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oriëntatie van werk/studie. Wat mij bijvoorbeeld dan wel handig lijkt is dat je na het
behandelen van de talenscan een uitdraai krijgt van welke studie of beroep daar dan
goed bij zou passen. Dus dat je al iets specifieker hebt dat bij jou talenten bepaalde
dingen passen. En dat je misschien daarna een 1op1 gesprek hebt met de coach met
wie je talentscan hebt doorlopen. Of in je subgroepje. En dat je bespreekt welke
werkvormen dat zijn en wat dat inhoud etc. Dus dat je die koppeling wat duidelijker
kunt maken en vervolgens zelf op onderzoek uit kunt gaan. Dus dat je na de
talentscan iets concreets in handen hebt waar je mee door kunt gaan. En dat miste ik
een beetje. En wat mij nog te binnen schiet is dat wij de ochtend heel lang zitten en
niks doen. En dan heb ik snel van ik wil beginnen. Het is allemaal gezellig en ook fijn
om je dag mee te beginnen en kijken hoe het met iedereen gaat. Maar soms heb dan
wel dat ik aan de slag wil met iets en dat deed ik dan soms ook gewoon. Dus dat
eerste uurtje zou voor mij wel iets ingekort mogen. En ik merk ook wel dat mensen nu
het beeld hebben om later te kunnen komen. Dit waren eigenlijk wel de twee dingen
waar ik tijdens het proces tegenaan liep. Verder heb ik niet echt iets. Ik vond het ook
wel leuk om gewoon maar te kijken, soms hielden ze het ook gewoon open waar we
de week erna mee aan de slag gingen. Ik ben normaal wel iemand die het fijn vind
om te weten waar ik aan toe ben. Zoals laatste hadden we een mistery guest en dat
vond ik best wel spannend. Maar ik laat het dan nu ook wel gebeuren en heb dan ook
een hele leuke dag. Dus dat vind ik juist wel weer heel goed hier. Je ga hier vaak weg
en heb dan een hele leuke dag gehad. Nieuwe dingen gedaan en nieuwe dingen
geleerd. Dus zo’n mistery guest is ook iets wat ik heel leuk vind aan hier.
5. Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
Deelnemer: sowieso alleen maar lof en ben ik heel blij dat ik hier ben. Ik zou als
advies mee willen geven om wat vaker 1 op 1 gesprekken in te plannen, ook tijdens
de talentscan. Om de voortgang te bespreken. En dan de dingen waar ik in de vorige
vragen antwoord op heb gegeven. En verder ben ik heel blij met alles en merk ik een
groot verschil met hoe toen ik hier kwam en hoe ik er nu uit kom. Heel blij en
dankbaar voor.

Interview 7
Naam deelnemer: Nikki (neemt al 5/6 maanden deel en zit tegen het einde aan)
Datum: 30-03-2020
Interview vragen:
1. Hoe heb jij het helden traject ervaren?
Deelnemer: dan kies ik de bloem. Eigenlijk niet serieus opnieuw geboren maar je
komt wel heel veel van jezelf te weten. Dat je eigenlijk gaandeweg denkt ‘’oh maar ik
zit toch veel breder in elkaar dan dat ik eigenlijk dacht’’. Dus het is wel zo dat je jezelf
opnieuw of beter leert kennen en zodat je daardoor ook weer wat verder ontwikkeld
naar het volwassen worden. En dat vond ik wel heel erg fijn. En dat je daardoor ook
een betere keuze kunt maken. En beetje het gevoel als een bloemetje die open gaat.
Je ontwikkelt jezelf door alles wat je te weten komt. Elke week kom je weer terug en
ook elke week kom je weer nieuwe dingen te weten of zoek je weer verder naar een
studie. Dus het gaat als het ware steeds een stukje open. En als je weg gaat staat de
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bloem in de bloei.
Alisa: en wat heeft daarin in het gehele proces het beste voor jou gewerkt?
Deelnemer: ja steeds meer de uitleg over de talentscan. Net ook weer de hele
ochtend en een deel van de middag weer met die talentscan bezig geweest. En dan
denk ik ‘’oh daarom is dat zo, oh zo leer ik’’. Het is gewoon heel fijn dat je dat van
jezelf weet. En eigenlijk zou iedereen dat zo moeten weten, vind ik. Een cadeautje
voor de rest van je leven.
2. Wat heeft het voor jou persoonlijk opgeleverd?
Deelnemer: ik denk ik kies voor het hockeyteam plaatje. Doordat je op een gegeven
moment heel veel pilaren van jezelf hebt zeg maar, kun je dus jezelf beter vormgeven
om het maar even zo te noemen. En dan kun je dus ook beter keuzes of beslissingen
voor jezelf maken en bedenken wat slim is om wel of niet te doen. En doordat je al
die dingen hebt leren kennen door bijvoorbeeld de talentscan en alles wat hier
voorgevallen is. Ik vind het heel fijn dat het zo is gebeurd. Dat je eigenlijk meer
pilaren hebt gekregen en een stevig fundament aan het bouwen bent. In eerste
instantie dus een fundament voor jezelf en uiteindelijk ook voor je studiekeuze. Ik ben
wel heel blij dat het zo positief is uitgekomen.
3. Wat heeft voor jou goed gewerkt binnen het helden traject?
Deelnemer: ja dus de talentscan zoals ik net vertelde. En dan kies ik ook nog de
kaart waar je vader met zoon ziet. Daarmee doel ik op dat als je hier bent en je loopt
vast dat je in principe naar iedereen toe kan gaan die mij dan verder helpen. En ook
al loop je 10 minuten later weer vast, je kan altijd naar iedereen toe om hulp te
vragen. Dat heb ik in mijn middelbareschooltijd ook gehad, dat ik heel snel vastloop
en denk wat nu? En het is wel heel fijn dat je gelijk naar iemand toe kan die jou dan
weer op weg helpt. Ook al gebeurt dat heel vaak. Dat vond ik heel fijn. En ook omdat
het wel een hele chille omgeving is. De mensen die er werken en de mensen die er
zijn. Dat heb ik als heel prettig ervaren. Dat moet echt blijven.
4. Wat heeft voor jou minder goed gewerkt en wat zou anders of beter kunnen?
Deelnemer: ja sommige opdrachten die ik kreeg, dacht ik soms ‘’ja wat heb ik
hieraan?’’. Ja volgens mij was dat twee weken geleden, toen werd voor mij en een
andere deelnemer een opdracht uitgelegd. En daar kon ik de nut niet van in zien.
Misschien is het handig om bij bepaalde opdrachten iets meer context bij te geven
zodat het duidelijk is wat je ermee kunt bereiken.
Alisa: zijn er verder nog dingen geweest in het begin of juist tegen het einde aan die
jij graag anders had gewild?
Deelnemer: nee niet dat ik weet. In het begin was het allemaal vaag maar dat hoort
erbij en dat wordt gaandeweg ook steeds duidelijker.
Alisa: wat ik van anderen terugkreeg was bijvoorbeeld dat zij het jammer vonden dat
er gaandeweg minder groepsactiviteiten waren en dat dat als minder prettig werd
ervaren. Had jij dat ook?
Deelnemer: ja maar veel mensen van de originele groep zijn weg en je gaat nu jouw
studiekeuze maken. Eerst was het veel samen doen en nou is de focus meer gericht
op je eigen studie. Ik ervaar het niet als onprettig dat er minder als groep wordt
gedaan. Ik kan ook prima op mezelf dingen doen.
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5. Welk advies zou jij de JHA mee willen geven voor de toekomst?
Deelnemer: ja dan sowieso bepaalde opdrachten eerder doen en de context er
duidelijk bij geven. En de groep op de hoogte houden van deelnemers die uitstromen.
Het was vaag dat ze er opeens niet meer waren. Iets minder lang koffie in de
ochtend. We beginnen nu pas om 10.30 en om 12.30 hebben we alweer lunch. Dus
de productiviteit mag wel iets omhoog. Dingen die moeten blijven zijn de goede
begeleiding en de talentscan, twee belangrijkste. En de sfeer, hoe iedereen met
elkaar omgaat moet ook echt blijven. En gewoon dat andere mensen hier over 10
jaar nog steeds met een fijn hierbinnen komen en denken ‘dit wordt mijn jaar’ en hier
ook weer met een blij gevoel weg gaan.

Interview 8
Naam deelnemers: Sanne en Maud (zitten net in de tweede fase van het traject, zijn beide
op zoek naar passend werk)
Datum: 31-03-2020
Toelichting: I.v.m. het corona virus was het onmogelijk om dit interview op oorspronkelijk
wijze uit te voeren en daarom is het in de vorm en uitvoering aangepast op de huidige
situatie. Wat betreft de vorm is ervoor gekozen om de interview-vragen te laten aansluiten op
waar de deelnemers zich momenteel bevinden in het traject (begin tweede fase) en in dit
geval tijdens het interview geen gebruik te maken van KSA. In de uitvoering is ervoor
gekozen om duo’s te vormen en het interview te houden via ZOOM (online).
Interview vragen:
1. Hoe hebben jullie het helden traject tot nu toe ervaren?
Maud: tot nu toe heel goed en ook heel fijn. Soms ben ik nog wel heel erg zoekende
naar wat ik moet doen en waar ik kan beginnen. Maar dan kan ik natuurlijk ook om
hulp vragen bij een van jullie. Dan vind ik het soms nog steeds wel moeilijk om iets
concreets te gaan doen. Maar over het algemeen ben ik wel heel erg tevreden over
de hulp erbij, je kunt altijd terecht, ze helpen goed en ze denken ook verder dus dat is
heel fijn. Ik ben heel tevreden en ervaar het als heel goed.
Sanne: Ja dat is voor mij precies hetzelfde. Wat Maud dan zegt dat je soms zoiets
hebt van wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen ofzo. Maar uiteindelijk dan
komt dat wel weer terug en dan snap je ook wel waarom ik dat heb gedaan.
Alisa: ja snap ik, het is ook niet niks zo’n zoektocht. Die vage momenten zijn er met
regelmaat, dat kan ik mij goed voorstellen.
Maud: Ja precies, zo’n vaag moment is het dan. Dan denk ik echt van ‘’Huh’.
Sanne: Ja echt hé, ik denk dan ook ‘’waarom doe ik dit?’’
Alisa: En is dat dan meer in de vorm van de opdrachten die jullie krijgen of in de
inzichten die jullie hebben opgedaan?
Maud: Nee ik niet in de vorm van de opdrachten, want de opdrachten die je krijgt zijn
heel duidelijk. Alleen meer de connecties ertussen. De connecties vinden naar een
baan. Want wij hebben nu al best veel gedaan en die vind ik allemaal heel duidelijk.
Maar hoe ga ik nu verder met een baan zoeken en wat vind ik dan leuk. Dus de
inzichten die ik nu heb combineren met een baan zoeken vind ik soms nog wel
moeilijk.
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Sanne: ja voor mij precies hetzelfde.
Alisa: Oke. Ik ben dus ook aan het onderzoeken naar de verschillende fasen van het
traject. Je hebt de eerste fase, de talentscan. Dan heb je de tweede fase, waar jullie
nu net in zetten, das is eigenlijk de opgedane kennis koppelen aan de oriëntatie naar
werk. Dus als ik het goed begrijp dan vinden jullie die overstap nog een beetje lastig?
Sanne: Ja.
Maud: Ja.
Alisa: oke dan komen we daar straks bij een andere vraag op terug.
2. Wat heeft het helden traject tot nu toe voor jullie opgeleverd?
Sanne: Nou wel een heleboel inzichten in mezelf. Vanuit de talentscan naar bepaalde
keuzes die je maakt, hoe je reageert op anderen die keuzes maken en dat soort
dingen. Dat is voor mijzelf wel een heel stuk duidelijker geworden door die talentscan.
Maud: ja dat vind ik dus ook. Je hebt jezelf een stukje beter leren kennen dus je weet
nu ook waarom je een keuze maakt en iemand anders een andere keuze. En dat
geeft mij een soort van rust. Dat ik denk ‘’oh zo zit ik dus eigenlijk in elkaar’’. Je kent
jezelf wel heel goed maar nu weet ik ook waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. Dat
vond ik wel heel fijn. Stukje herkenning.
Alisa: En de andere opdrachten, wat hebben jullie daaruit kunnen halen voor jezelf?
Sanne: Die must want joker vond ik wel heel fijn. Want als je dan gaat kijken wat wil
ik er nou eigenlijk in hebben zitten. Die vond ik wel heel fijn om te doen. Gewoon
even alles opschrijven. En van vorige week die mind map. En uiteindelijk wel heel
handig voor het vragen stellen en nog meer in verdiepen van wat wil ik er nou
eigenlijk van terug krijgen.
Maud: ja en ik vind het dan soms ook wel fijn samen te doen. Zoals die mindmap
hebben we dan met z’n alle gedaan en Sanne en ik daarna nog samen omdat we
beide naar een baan zoeken. Als je het met meerdere mensen doet dan heb je
meerdere mensen en meningen. Zelf kom je ook wel tot dingen maar andere mensen
hebben toch weer andere ideeën en inzichten.
Alisa: De rest van de groep is natuurlijk vooral gericht op een studie en jullie zijn
beide op zoek naar werk. Voelen jullie je daarin in bepaalde mate van belemmering?
Sanne: niet perse belemmerend maar wel anders. Ik ben wel heel blij dat Maud er
ook is. Dat je niet de enige bent die op zoek is naar een baan i.p.v. een studie. Dat is
wel heel fijn.
Alisa: dat je er niet alleen voor staat?
Sanne: ja precies. Ja want net zoals met die mindmap wat we vorige week hebben
gedaan, dan kunnen we ook nog samen kijken hoe doen we dat voor het zoeken
naar een baan.
Maud: ja want in principe is wel elke opdracht die je krijgt en bedoeld is voor een
studie makkelijk kunt omzetten naar een baan. Dat vind ik het moeilijke er niet aan.
Maar iedereen is op zoek naar een studie dus je kunt niet even aan de rest vragen
iets vragen. En bij Sanne kan dat wel en daarom vind ik het ook zo fijn dat Sanne er
is. Bij elkaar kan dat dus wel omdat wij hetzelfde doel hebben.
Alisa: dat is wel fijn om te horen dat jullie de steun aan elkaar hebben. Het zou
anders zijn als je in een groep zat waar alleen maar studie-zoekers zitten. Dus dat is
iets wat ook een pre is, minimaal twee met hetzelfde doel.
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3. Wat heeft voor jullie in de overgang van fase 1 naar fase 2 goed gewerkt?
Sanne: de combinatie van het individuele en samenwerken, dat vind ik heel fijn.
Maud: ja en dat de opdrachten in die zin ook goed op elkaar aansluiten, vind ik. Wat
ik heel fijn vind, dat je eerst zoals bij de must want joker globaal in kaart gebracht wat
je zelf heel graag wilt en dan pas ga je kijken naar de checklist en mindmap. En
vervolgens bij die opdrachten kun je heel makkelijk terugkoppelen naar je must want
joker. Want dat was wel wat je in eerste instantie heel graag wilde en dan kun je
vanuit daar weer verder kijken. Ik vond dat dus wel heel fijn dat dat globaal gezien
van ‘wat vind ik echt belangrijk’ wel als eerste komt. En inderdaad de balans tussen
samenwerken en individueel.
Alisa: die balans is dus volgens jullie wel iets wat het gehele traject zo moet blijven?
Sanne: ja dat vind ik wel heel fijn.
Maud: ja dat vind ik nu ook het lastige aan thuiswerken, dat je niet even snel aan
iemand een vraag kunt stellen. Je bent wel hele tijd individueel bezig maar dat je niet
even bij iemand terecht kan. Het kan natuurlijk wel maar minder gemakkelijk als
normaal. Maar het zal wel echt moeten blijven dat individuele en samenwerken.
Alisa: En voor nu? Want is blijkbaar nu even een drempel helaas. Maar hoe zou je
dat voor nu gemakkelijker kunnen maken? Hebben jullie daar ideeën bij?
Maud: je kunt natuurlijk wel gewoon appen maar dat is wel anders. Ik heb nu dus wel
meer omdat ik niet even snel iemand kan vragen, dan moet ik het zelf uitzoeken. Dus
ik moet het echt zelf gaan doen. Is opzich ook niet erg.
Heeft ergens ook een voordeel.
Alisa: Nou laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer bij elkaar mogen komen.
Maar goed tot nu toe lijkt dit ook wel goed te gaan met het videobellen. Hoe zien jullie
dit? Vinden jullie hoe het op dit moment gaat wel prettig?
Maud: ik vind het wel heel goed dat ernaar gekeken is hoe je het door kunt laten
gaan. Het is natuurlijk ook niks als je bijvoorbeeld even plat gezegd, een baan
zoeken voor mij kan in principe stil staan want ik kan na deze periode gewoon weer
doorwerken in de horeca. Maar voor de studies is het wel echt een noodzaak om het
door te laten gaan, dus dat vind ik wel heel goed. Alleen ja het is een noodoplossing,
zo zie ik het. Maar ik ben wel heel blij dat het doorgaat.
Sanne: ja het is wel prettiger om allemaal bij elkaar te zitten maar het is wel heel fijn
dat het op deze manier wel gewoon doorgaat.
Alisa: Ja het is natuurlijk ook zo dat jullie die stap nu hebben gezet en als het dan nu
weg zou vallen dan zou het ook misschien moeilijker zijn om het straks weer op te
pakken, lijkt mij. Je zit nu nog in een bepaald ritme. En complimenten voor jullie dat
jullie alsnog vanuit thuis de stappen serieus blijven aangaan.
4. Wat heeft voor jullie in de overgang van fase 1 naar fase 2 minder goed
gewerkt?
Sanne: ja dit nu, in deze situatie werkt het wel iets minder goed.
Maud: ja wat echt minder goed heeft gewerkt, uhm ja ik weet het eigenlijk niet zo
goed. Want ik vind als iets voor mij niet werkt dan kan ik dat zeggen en om hulp
vragen. Maar ik heb nu niet echt een voorbeeld van iets wat niet goed heeft gewerkt
ofzo.
Sanne: ja want er is altijd wel weer een oplossing hoe het wel kan werken.
Alisa: en als we het dan hebben op begeleidingsniveau of in de vorm van opdrachten
of de handvaten die jullie aangeboden krijgen. Zijn daar momenten geweest waarin je
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dacht iets te missen?
Maud: nee vind ik niet. Tenminste tot nu toe nog niet. Want als ik individueel iets wil
weten dan kan ik zonder dat ik mij daar rot om voel om hulp vragen. En dan is het
niet een verwijt naar anderen maar gewoon omdat ik iets wil bespreken met iemand.
Dus ik vind dat dat ook heel goed zit, dus daar heb ik ook geen moeite mee. Maar
misschien komt dat nog, je weet het niet.
5. Welk advies zouden jullie ons voor de komende tijd mee willen geven?
Maud: nou wat ik heel belangrijk vind is dat jullie per persoon weten wat er gaande is,
dus dat jullie allemaal ondersteuning kunnen bieden. Ik vind het heel prettig als jullie
allemaal op de hoogte zijn en ik iedereen gemakkelijk om hulp kan vragen. Dat geeft
mij dan ook het gevoel dat jullie geïnteresseerd zijn in wat ik hier aan het doen ben.
Maar ik vind dat jullie dat ook al goed doen. Ik Dus het advies dat jullie daarmee door
moeten gaan.
Sanne: ja inderdaad de communicatie onderling tussen de begeleiders. Dat iedereen
weet waar ieder mee bezig is moeten jullie behouden.
Maud: ik vind het ook heel fijn als het zo blijft dat de gehele talentscan doorlopen
wordt met een begeleider.
Sanne: ja want de begeleider wist dan precies wat de vorige weken is besproken en
kan het makkelijker terug halen, dus het is heel prettig als dat elke week met dezelfde
begeleider is.
Maud: misschien een advies om in het begin concreter aangeven hoe het gehele
traject eruitziet qua fasen. Iets tastbaarder voor ogen hebben wat er op ons af gaat
komen.
Sanne: ja eens.

Interview 9
Naam deelnemers: Elise en Julia (zitten net in de tweede fase van het traject, zijn beide op
zoek naar een passende studie)
Datum: 31-03-2020
Toelichting: I.v.m. het corona virus was het onmogelijk om dit interview op oorspronkelijk
wijze uit te voeren en daarom is het in de vorm en uitvoering aangepast op de huidige
situatie. Wat betreft de vorm is ervoor gekozen om de interview-vragen te laten aansluiten op
waar de deelnemers zich momenteel bevinden in het traject (begin tweede fase) en in dit
geval tijdens het interview geen gebruik te maken van KSA. In de uitvoering is ervoor
gekozen om duo’s te vormen en het interview te houden via ZOOM (online).
Interview vragen:
1. Hoe hebben jullie het helden traject tot nu toe ervaren?
Elise: Ik heb het traject als goed ervaren. Was in het begin wel heel erg aan het
twijfelen of ik dit wel moest doen. Ik zat eerst nog met het dilemma of ik door moest
gaan met het behalen van mijn vwo-diploma, maar uiteindelijk heeft iedereen mij over
kunnen halen om toch een tussenjaar te houden en bij de JHA te starten. Dit was wel
de beste optie. In het begin was het wel heel vaag allemaal en wist ik niet zo goed
wat ik precies moest gaan doen. Maar hier is de begeleiding van het begin af aan
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heel goed. Dat het nu online is vind ik wel lastig af en toe.
Julia: Ik heb het ook tot nu toe als heel goed ervaren. Zat in het begin ook heel erg te
twijfelen of ik het wel moest doen maar dacht tegelijkertijd ook dat het vast wel zou
helpen. In het begin wist ik totaal niet wat ik moest verwachten. Maar vanaf de eerste
dag vond ik het heel prettig. Goede begeleiding en leuke opdrachten. Vooral de
talentscan vond ik heel fijn, heb mezelf daardoor wel echt beter leren kennen. Wat ik
ook fijn vind is dat ik heel vrij gelaten wordt hier. Maar inderdaad dat het nu online is,
is wel minder fijn.
Alisa: vinden jullie het wel fijn dat het online alsnog verder gaat?
Elise: ja want anders zou ik helemaal niet weten hoe nu verder en hoe ik het aan
moet pakken.
Julia: ja dat is wel fijn.
2. Wat heeft het helden traject tot nu toe voor jullie opgeleverd?
Elise: nou sowieso de talentscan, die vind ik tot nu toe wel het beste. Ik vind het zo
fijn dat ik die heb gemaakt en daarmee mezelf beter heb leren kennen.
Maar ook aan de hand van de uitkomsten heel gemakkelijk die checklist voor de
studies kon maken. Maar ook nu heel duidelijk heb waarom ik bepaalde keuzes
maak. En voor de rest vind ik het heel fijn hoe iedereen met elkaar omgaat in de
groep is heel fijn. Ook de eindpresentatie van Marinde vond ik heel mooi en ook heel
leerzaam om te zien.
Julia: ik vond ook de talentscan heel fijn. Begrijp nu veel beter waarom ik bepaalde
keuzes heb gemaakt en waarom ik die maak. Veel nieuwe inzichten. Die inzichten
kan ik heel goed gebruiken om naar studies te kijken en te oriënteren.
3. Wat heeft voor jullie in de overgang van fase 1 naar fase 2 goed gewerkt?
Elise: ik vond de talentscan checklist heel fijn en werkte goed voor mij. Je gaat vanuit
de talentscan uitkomsten kijken wat belangrijk is binnen een studie en vanuit daar
kun je weer kijken welke studies daarbij matchen.
Julia: die checklist was inderdaad heel fijn. Ik vond ook de mindmap heel prettig, het
is een goed hulpmiddel zodat je weet wat je allemaal kunt uitzoeken voor een studie.
Ik vind het ook heel fijn dat we vrij gelaten worden en je niet gezegd krijgt wat je
allemaal moet doen.
Alisa: hoe vinden jullie de balans tussen samen en individueel werken?
Elise: ik vind het wel prima. In fase twee is het meer individueel dan in fase 1,
misschien kunnen jullie nog iets meer samenwerkingsvormen erin verwerken. Zodat
we elkaar ook kunnen inspireren en helpen. Lijkt mij leuk om vaker samen te werken.
Julia: ja dat vind ik ook.
4. Wat heeft voor jullie in de overgang van fase 1 naar fase 2 minder goed
gewerkt?
Elise: ik vind het tot nu toe allemaal heel leuk en het bevalt me goed. Maar als ik kijk
naar wat mijn valkuilen zijn, ik ben heel snel uitgekeken op dingen. Dus ik zou soms
wel iets meer diversiteit in verschillende soorten opdrachten willen zien zodat ik niet
zo snel ben uitgekeken. En mij valt op dat als wij vragen hebben naar jullie toe
moeten komen, ik heb daar niet zo veel moeite mee maar anderen misschien wel. Ik
zou dan voorstellen om ook vaker individuele gesprekken in te plannen.
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Alisa: dus het meer aansluiten op de verschillende individuen en op maat begeleiding
geven?
Julia: ja dat vind ik ook wel, want nu ben ik de hele dag een soort met hetzelfde
bezig. En op een gegeven moment ben ik uitgekeken en is mijn concentratie weg.
Welk advies zouden jullie ons voor de komende tijd mee willen geven?
Elise: Je hebt nu zeg maar allemaal deelnemers die op verschillende momenten zijn
ingestroomd en dat maakt het soms lastig om samen te werken. Ik zou het wel mooi vinden
als je op zo’n deelnemer dag met de hele groep iets gaat doen (ongeacht instroommoment)
wat voor iedereen leerzaam is. Zodat je niet de hele dag alleen maar bezig bent met de
studies, maar ook nog andere dingen met elkaar kunt leren.
Julia: ja en meer uitwisseling met de deelnemers die al langer bezig zijn om daarvan te leren.
Elise: Oh ik heb nog een goede. Vanaf het begin is het programma best wel vaag en het is
misschien ook wel fijn om van tevoren te weten wat er op je af komt. Dus dat je een soort
van overzicht krijgt waar je in grote lijnen ziet wat er allemaal nog gaat komen. Zodat je een
soort van richting hebt waar je nu staat, wat de tussenstappen zijn, wat je allemaal nog kunt
leren aan extra vaardigheden en waar je uiteindelijk heen gaat. Een soort van landkaart. Dat
zou heel erg helpen zijn. Ik wil best meehelpen met het maken van zoiets.
Julia: ja dat vind ik ook een hele goede.
Team interview
Er heeft een team interview plaatsgevonden om vanuit het perspectief van de teamleden
antwoorden te verzamelen op de volgende vragen;
1. Wat vind jij dat er goed gaat binnen het helden traject?
2. Wat vind jij dat er beter kan binnen het helden traject?
Een week voor het geplande interview heb ik de teamleden gevraagd om stil te staan bij
deze vragen en erover na te denken, zodat zij het interview goed voorbereid in zouden gaan.
Inzet KSA:
Tijdens het interview
heb ik de teamleden
gevraagd om eerst
allemaal dat op te
schrijven wat zij
hadden voorbereid
en/of ter plekke in hun
opkwam. Vervolgens
hebben wij dit
gezamenlijk
besproken. Hieronder
volgt de uitwerking
van de nabespreking.
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Kim: bij wat er goed gaat; positieve benadering, krachtgericht en persoonlijk. Ja omdat wij
dus vanuit de kracht van mensen werken en niet zozeer vanuit wat zij niet kunnen dus dat is
wel positief. En ik denk dat dat ook een goede invloed heeft op hoe deelnemers zich hier
voelen. En dat heeft ook heel erg met de sfeer te maken en heel erg in hun kracht worden
gezet. En persoonlijk ook omdat iedereen heeft een persoonlijke leerroute en daar wordt veel
aandacht aan besteed. En niet zozeer het is een groep, dus we benaderen het ook geheel
als een groep. Iedereen is individueel anders en daar wordt ook echt naar gekeken.
Alisa: mooi, dankje. Heb je daar verder nog iets aan toe te voegen? Je had ook
verbeterpunten maar dat kwam overeen met wat anderen hadden opgeschreven?
Kim: Ja dat kwam overeen met concrete doelen en deze vastleggen. En met het meer in
subgroepjes werken, die had ik ook bedacht.
Rogier: nou wat er volgens mij beter kan, daar heb ik een aantal dingen. Concrete doelen en
deze vastleggen, met name in de tweede en derde fase van het traject. De eerste fase qua
structuur is helder en die werkt ook. Maar in de tweede en derde fase kan dat nog veel
concreter en duidelijker. En ook dat uitwisselen met elkaar zodat iedereen dat van elkaar
weet en makkelijker elkaar daarin kan helpen. Want dan kom ik meteen bij het andere punt;
meer subgroepen of groepsgewijs werken. Dat kan veel meer benut worden en gebeurt nog
onvoldoende in de loop van de route. En dat kan op twee soorten dingen, dat kan zijn direct
op inhoud van waar mensen mee bezig zijn maar dat kan daarnaast ook in de vorm van
energizers of andere soorten dingen waar je wel even in de groep bezig bent. Om de dag te
breken zodat je niet de hele tijd alleen maar individueel bezig bent.
Alisa: oke je zegt dan in de fases. Bedoel je dan ook te zeggen dat je dan na elke fase een
soort van ‘even stil staan’, terugblikken op ze al hebben gedaan en dat met elkaar
uitwisselen?
Rogier: Ja dat ook. Je zou er bijvoorbeeld ook een standaard van kunnen maken, als er aan
het begin van een dag blijkt of we weten van tevoren al dat die dag in die groep een of zelfs
meerdere mensen buiten de deur geweest zijn bij een opleiding, dat er die dag een
standaard vorm is; van een half uur ofzo waarin die mensen hun ervaringen kunnen delen
over wat ze daar gezien en meegemaakt hebben enzovoort. Dat is een hele makkelijke vorm
wat dat betreft. Naja en vanuit daar dus ook meer uitwisselen en groep presenteren zoals we
dat in het begin dit jaar al wel wat meer begonnen te doen, maar dat is helaas daarna weer
een beetje afgezwakt. Zoals de deelnemers die hun must want joker hebben gepresenteerd
in de dinsdag groep. Veel vaker opbrengsten ook van werkvormen laten uitwisselen en
presenteren. Dat versterkt volgens mij namelijk enorm.
Alisa: dat krijg ik inderdaad ook veel terug in de interviews met deelnemer, het meer met
elkaar uitwisselen, weten waar iedereen mee bezig is.
Rogier: ja je zag het bijvoorbeeld ook toen Marinde haar eindpresentatie deed, dat Luuk
daarna diezelfde middag dacht ‘verrek ik pak mijn must want joker er ook weer eens bij’, dus
daar kunnen we veel meer mee doen. Elkaar daarin inspireren. Even kijken wat had ik nog
meer. Nou door het begeleiders team, ongeacht rol gewoon het gehele team van die dag,
strakker de tijd en de dagstructuur bewaken. Ik meen dat deelnemers ook zeiden en dat
hebben wij in eerdere jaren ook weleens gehoord dat de opstart qua tijd uit de hand zou
kunnen lopen. Dat hoeft niet erg te zijn maar in ieder geval de mensen die er last van
hebben als in deelnemers, die moeten makkelijker meegenomen kunnen worden om al
eerder aan de slag te gaan en daar ligt onze verantwoordelijkheid als begeleidersteam.
Hetzelfde geld voor de dag structuur zoals de lunch, het opruimen en einde dag net zo. En
inhoudelijk ook het aansturen waar mensen mee aan de slag gaan, niet te snel genoegen
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nemen dat iemand zegt ‘ik kijk wel even’ maar ook daarop doorpakken en deelnemers echt
verder helpen met opstarten totdat ze lekker aan de slag zijn. En de uitstroom momenten
meer afstemmen, dat is er ook een die vaak terugkomt. Een is al de communicatie erover,
die hebben we redelijk makkelijk zelf in de hand. En twee, denk ik dat we er goed aan doen
dat we kijken hoe we dat meer in een soort vaste momenten kunnen doen. Zodat je van
begin af aan al kunt communiceren zoals bij intakes maar ook gedurende de fasen van het
traject, dat mensen al weten dat er op het einde van hun traject een eindpresentatie is. Zoals
dat nu eind van de maand plaats gaan vinden, een verzameling van deelnemers die in een
keer hun eindpresentatie doet en daarna daadwerkelijk uitstroomt.
Alisa: daar hadden we het vorige week ook al over. Dat het meer duidelijk moet zijn voor de
deelnemers dat het wel flexibele in en uitstroom is maar dat het traject wel vaststaat en niet
bijvoorbeeld na de eerste fase kunt zeggen ‘toedeledoki’.
Rogier: Ja en twee dingen helpen daaraan mee. Als al meer uitgewisseld wordt dan weten
deelnemers al meer waar iedereen staat en naar toe werkt en anderzijds zijn de
uitstroommomenten heel concreet. Het organiseren moet volgens mij niet zo ingewikkeld
zijn. Dat we een aantal vaste uitstroommomenten per jaar kunnen creëren. Waarbij wij dan
per keer gewoon kunnen kijken wie er dan op dat moment zijn/haar uitstroommoment doet.
Dan is het wat makkelijker te organiseren en ook wat makkelijker om dan bijvoorbeeld
ouders of andere mensen die dat leuk vinden om te zien uit te nodigen. Zodat het meer een
soort ‘happeningtje’ kan worden in plaats van alleen maar even bij de lunch de poster
presenteren en klaar.
Alisa: Leuk, dus een soort van diploma-uitreiking.
Rogier: ja precies, daar kunnen wij nog veel gavere dingen bij bedenken. Daarmee kunnen
we tegelijkertijd ook nog wat meer publiciteit genereren in positieve zin.
Alisa: ja dat de deelnemers ook bijvoorbeeld een soort certificaat krijgen.
Rogier: Ja bijvoorbeeld. En bij verbeteren had ik als laatste nog, lunchgasten per thema
voor de hele groep. Wat goed gaat aan de andere kant is de soort individuele aanvraag of
dat we merken in bepaalde ervaringen waar iemand iets aan kan hebben. Student of een
beroepskracht etc. Dat loopt wel, maar ik denk dat we gedurende een heel traject gerichter
per fase wel een of twee gasten die voor de hele groep interessant zijn. Dat je ook een vaste
frequentie hebt dat deelnemers iemand van buiten zien. Als je kijkt naar de dinsdag groep
van dit jaar, volgens mij heeft het echt een aantal maanden geduurd voordat zij voor het
eerst echt iemand van buiten troffen. Dat was meer al in de derde/vierde maand dat ze bezig
waren. Dat zou ik dus ook nog wel zien als een verbeterpunt. Nou wat gaat dan goed en
maakt dus ook dat we al die verbeterpunten goed kunnen realiseren in de komende tijd, dat
is dat het hier veilig is, de sfeer en de openheid. Volgens mij is er niks van niet bespreekbaar
is, zowel niet in team als in met deelnemers. Dat is een grote kracht. Ohja wat ook goed gaat
is het duurzame resultaat, in veel gevallen daadwerkelijk resultaat bereiken in waar mensen
daarna aan de slag gaan. Er zit hier ook een aan tafel (Kim). En dat is geen uitzondering in
dat opzicht. En zelf als op een gegeven moment mensen andere keuzes maken, dan nog
hebben die bij lange na niet het negatieve effect wat ze anders zouden hebben. Niet uit
vertijfeling, angst, onzekerheid. Van wat ik ervan terug hoor als mensen andere keuzes
maken in de loop der tijd, zoals bijvoorbeeld een Sybren. Hebben jullie meekregen dat hij
gestopt is bij Social Work?! Ja afgelopen najaar, zo richting de kerst merkte hij ‘ik kan dit en
heb ook mijn propedeuse gehaald en ik zie wat ik hier wel mee kan maar er zijn volgens mij
andere dingen waar ik nu inmiddels op een andere manier verder mee wil’. En eerst een reis
maken dus hij is nu per januari gaan werken en daarna naar Kroatië waar zijn moeder ook
zit. Maar goed, ook weer een behoorlijk bewuste keuze en niet helemaal vanuit in een dal
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geraken enzovoort. Door wat hij hier allemaal heeft ontdekt. Dus duurzaam resultaat. Ja en
die leid ook tot die andere die ik opgeschreven heb, mensen blijven verbonden en betrokken
en in ons netwerk. Er is volgens mij maar een handje vol die wij daarna nog niet gesproken
of gezien hebben. Als ik een percentage zou moeten noemen dan denk ik dat 80 of 90
procent van de mensen die hebben we gedurende de route daarna wel tenminste een keer
of meerdere keren nog contact mee gehad. Dus dat is ook iets wat heel goed gaat.
Mick: Ja volgens mij de talentscan bespreking in de eerste fase, plus, ja dat hangt dan al
een beetje richting de tweede fase eigenlijk, maar de verdieping die jij doet daarin in de
procenten. Daarin merk je gewoon dat het ontzettend goed aanslaat en ook de verwerking
daarvan, dat het werkt ook in de eerste fase. De sfeer, naja goed daar hebben al een aantal
mensen in andere woorden iets van opgeschreven, maar die is hartstikke goed. De
afwisseling tussen i en o heb ik maar opgeschreven en daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon
mee de verschillende soorten oefenstof die we hebben. Volgens mij is die als het gaat om de
eerste fase is die mooi afgewisseld, dus dat gaat ook goed. Dus daarmee ook eigenlijk ook
de gehele structuur in de eerste fase. Die heeft zich gaandeweg zelf gevormd omdat wij
merkten dat het in deze volgorde werkt. En daar merk je nu in dat op het moment dat als
iemand helemaal in het begin vraagt ‘’hoe ziet dat er dan uit?’’ En je legt de eerste fase uit
dat iemand dat gewoon direct snapt en dus ook niet eens precies weet wat hij/zij inhoudelijk
gaat doen maar al wel helemaal kan snappen waarom het in die volgorde gaat doen.
Volgens mij staat die eerste fase echt als een huis. Dan wat beter kan; de zichtbaarheid van
het menu, daar hebben we het al tig keer met z’n alle over gehad maar dat is wel een
dingetje.
Alisa: En hoe zie jij dat voor je?
Mick: Een menu wat zichtbaar is. Ja in die zin ook niet per se op papier maar dat daar wel
een soort tastbare vorm voor is. We hebben daar genoeg ideeën over. Maar dat iemand
inderdaad gewoon iets van het menu kan pakken en dat achterop een beschrijving staat bij
wijze van spreken. En met een toelichting wat iemand kan doen en dus eigenlijk zelf al aan
de slag zou kunnen en dat wij als begeleiders nog iets meer kunnen aansturen als iemand
daarmee bezig gaat. En dus ook de zichtbaarheid in de verdeling bij welke fase zo’n
opdracht dan hoort.
Rogier: mag ik daar eentje op aanvullen bij het menu? Bedenk ik me nu net. Eigenlijk zou
het moeten uitlokken. Ze hoeven dan nog niet helemaal uit het niets zelfstandig aan de slag
ermee, zo ver hoeft die uitleg niet in dat zichtbare menu te zitten, maar dus wel dat iemand
vanuit zichzelf het onderwerp eruit kan pikken waar die op dat moment zelf vanuit eigen
keuze zegt en merkt ‘’ja dit is nu voor mij van toepassing’’. Dus zelf je vraag duidelijker
hebben en daarmee naar een van de begeleiders toe kunnen.
Alisa: Ja en daarmee stimuleer je dan ook dat ze uit eigen motivatie een stap maken.
Rogier: voor jouw verslag; een doel van het ontwerp moet zijn dat deelnemers vanuit hun
eigen leervraag activiteiten gaan aanvragen.
Mick: Verschillende werkvormen voor verschillende type mensen. Die heb ik eigenlijk
opgeschreven omdat als we het hebben over de soorten hoeden die wij allemaal op hebben,
en vanuit de talentscan onze gerichtheden en wellicht ook aanleg. Als het op groen aankomt
dan sluiten wij al redelijk met z’n alle aan maar het gaat er ook om dat de mensen die sterk
blauw of rood zijn, dat die ook bediend worden. Op de juiste manier. En dat voelt misschien
niet als natuurlijk, althans niet voor mij iets minder maar wel van belang. Voor mij persoonlijk
werkt het weer tweeërlei omdat die een voor de deelnemers uiteraard maar twee ook voor je
eigen skills en de ontwikkeling daarvan. En dan het logboek, ja daar moeten we echt iets op
gaan verzinnen want het is ontzettend handig dus ik vind wel dat we het moeten blijven
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doen. Maar zoals het nu gaat, of we doen het niet of we doen het wel en de computer slaat
het nu weer niet op, er gebeurt telkens iets. Het neemt soms ook best wel veel ruimte in
beslag aan het einde van de dag. Dus ik vind dat we daar wel nog iets mee moeten. Het kan
wel heel effectief zijn, we hebben het zo vaak bij de hand gehad als we groepen gingen voor
bespreken.
Rogier: Nou ja dat verschilt ook nog wel. Tenminste die vraag roept het nu bij mij op; hoe
vaak heb ik daadwerkelijk achteraf teruggelezen in een logboek. Niet helemaal niet,
misschien soms ook niet eens op deelnemers niveau maar meer welke vormen hebben we
allemaal al gedaan. Dus als we daar de vraag op los laten: voor welk probleem is het dan
een oplossing?
Mick: Nou voor als je er een keer niet bent bijvoorbeeld, dan is dat wel prettig. Ik kan wel
aan Alisa vragen ‘’Ja wat hebben die en die gedaan?’’ Maar als jij die niet gesproken hebt
dan moet ik toch weer naar iemand anders.
Rogier: Oke dus het doel moet zijn dat het persoons onhafhankelijk voor iedereen voor de
volgende deelnemersdag wat belangrijk is.
Mick: Ja en ik denk ook, hoe wij het bijvoorbeeld vorig jaar deden dan pakten wij telkens het
logboek erbij als we de groepen gingen bespreken. Dan waren we er veel sneller door. Ik
ben van mening dat we het gewoon goed bij moeten houden en erbij moeten pakken. Anders
wordt het weer zo van wat heeft die ook al weer gedaan en die en die. Als het helder in het
logboek staat en het klopt met wat erop de agenda staat dan zijn we er zo doorheen in die
zin.
Kim: Is het dan niet ook een idee om het online te zetten, in googledrive. Zodat je het elke
keer daarin kan bijwerken en iedereen het ook terug kan lezen.
Alisa: Ja ik lees het eigenlijk nooit terug maar merk wel bij mijzelf dat als we het einde van
de dag opschrijven dan sla ik alle informatie beter op. Dan weet ik ook beter wat we
bijvoorbeeld vorig keer hebben gedaan.
Mick: Jazeker, en ik denk ook dat op het moment dat je het noteert dan staat het vast en
dan kan je het daarna ook loslaten. Want je weet je hebt gewoon letterlijk een back-up van
wat er is besproken en is gedaan.
Alisa: Ja het is ook normaal, want in alle sociale beroepen leg je dingen vast doormiddel van
rapportage. Dus ik zie het ook als iets wat echt belangrijk is.
Mick: Ja, dus alleen de structuur daarin en welke vorm. En tot slot, als het gaat over de
subgroepjes en het groepsproces. Eigenlijk ook de tweede en derde fase ook binnen de
groep bespreekbaar maken. En ze eigenlijk ook van elkaar laten leren in die zin. Dus het
bespreekbaar maken van wat gebeurt er nou als je in zo’n dal komt, hoe werkt dat dan voor
eenieder, waarom werkt het voor jou zo en voor jou juist zo. Je zou dan ook de talentscan er
weer bij kunnen pakken en verder in verdiepen. Maar dat in ieder geval in de tweede en
derde fase, wat daar allemaal in kan gebeuren als het gaat om tegenslag en twijfel of
misschien niet meer met even veel plezier aan de gang gaan, dat dat al bespreekbaar is en
dat ze dat uitwisselen met elkaar.
Rogier: Ja ik had er nog een paar dingen bij gekriebeld daarna. Net over het logboek, daar
had ik nog bij gezet ‘poster’, met elkaar voor welk probleem is er een oplossing, ja er moet
iets na leesbaar zijn als handvat om het ook vervolgens ook los te kunnen laten. Maar de
vorm waarin helpt als we die inderdaad even slim bekijken, dat we niet onnodig lang aan het
typen zijn. Uiteindelijk is het ultieme als we een vorm vinden waarin per deelnemer die
posterroute/hoofdpunt dat je redelijk snel kunt vinken daaraan is gewerkt en volgende keer
dit en dit, klaar. Dat het ook voor de deelnemer inzichtelijk is. Dat over de vorm. Even kijken
wat ik nog meer had. Ohja nadat wat jij opgeschreven had over die tweede en derde fase
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bespreken, inderdaad uitleg over de plussen en minnen over zo’n proces en het traject. Jij
noemde het net al een beetje over het vastlopen of de dingen die soms niet leuk zijn, dat dat
er ook gewoon bij hoort. Zowel de teleurstelling als je denkt dat iets fantastisch is en je gaat
erheen en het blijkt helemaal niks, alsook intern het gevoel van ‘ik maak geen stappen, ik
kom niet verder’. Dat is een belangrijke. En als laatste, het samenwerken en het uitwisselen
vanaf de tweede fase en verder. Daar zouden we ook rondom het thema ‘samenwerken’ met
een aantal toffe challenges iets in kunnen doen. Als mensen in die gate krijgen van ‘oke zo
vanuit fase een werken dingen bij mij en ik snap ook wat gerichtheden zijn en dat het bij een
ander met bijvoorbeeld een rode en blauwe gerichtheid anders is en dus ook anders werkt in
de samenwerking met elkaar, dat er ook een paar gave samenwerkingsopdrachten en
challenges kunnen gaat doen. Bijvoorbeeld zo’n 30-days-challenge wat ook meteen weer als
het gaat om doelen en stappen iets kan zijn waar mensen weer een of twee maanden lang
een deel van de dag in dat groepje kunnen werken. Bijvoorbeeld een of andere gave
presentatie in elkaar zetten of iets anders. Maar door dan heel bewust de groepjes samen te
stellen met de verschillende mensen, dus niet alle groene, blauwe of rode bij elkaar maar
juist dat gemixte. Dat mensen elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren en dat
ook dat gaan beseffen. Enerzijds het irritante bij de ander wat je tegen komt als je samen
aan een taak werkt en anderzijds het positieve, wat ze ook tegen kunnen komen in een
studie en die volgende omgeving. Maar dat we dus aan de ene kant gave challenges hebt
waar mensen dus in groepjes aan kunnen werken en anderzijds dat wij op de achtergrond af
en toe het proces van samenwerken vanuit de talentscan erbij kunnen pakken, zodat ze
beginnen te zien ‘ohja verrek, inderdaad als ik zo iemand tegen kom dan komt mijn
natuurlijke valkuil, het irritant vinden of de sfeer niet oke vinden want de anderen zijn zo
theoretisch en taakgericht.

121

Bijlage 6: belangrijkste uitkomsten verdeeld in categorieën en geturfd

Werkzame factoren
Fijne sfeer & omgeving
Samen met elkaar
Gevoel van gezien & gehoord worden
Begeleiding & aan de hand genomen
Inzicht in jezelf als persoon
Individuele gesprekken
Verdiepingsopdrachten
Balans tussen individueel- en samenwerken
Werkzame werkonderdelen
Talentscan
Must Want Joker
Mind-map studiedoorzagen
Talentscan checklist
Samenwerkingsopdrachten
Belemmerende factoren
Rode draad onvoldoende zichtbaar
Te weinig samenwerkingsvormen
Te weinig uitwisselmomenten
Te weinig begeleiding
Onvoldoende koppeling
Onvoldoende handvaten
Dieptepunt

////////
/////////
////////
/////////
//////////
///////
//////
//////
//////////
///////
///////
/////
////////

///////
///////
//////
//////
//////
//////

Adviezen
Rode draad meer zichtbaar maken in het
begin
Meer samenwerkingsvormen hele traject
Meer uitwisselmomenten
Meer diversiteit in opdrachten
Meer begeleiding aanbieden
Meer opdrachten die indirect bijdragen
Belangrijkste uitkomsten van het interview met de JHA-teamleden:
Werkzame factoren
Aandacht voor persoonlijke leerroute
Structuur eerste fase is goed
Genoeg oefenstof eerste fase
Openheid en veiligheid
Verdiepingsopdrachten
Mind-map studiedoorzagen

////
////
////
/////
////
////
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Road-map en eindpresentatie
Duurzaam eindresultaat
Belemmerende factoren
Dag structuur onvoldoende bewaakt
Doelen zijn nog niet concreet genoeg
Processen worden onvoldoende besproken
Inhoudelijke onvoldoende aansluiting op
individuele processen
Onvoldoende gemixte subgroepen en
uitwisselmomenten
Onvoldoende diversiteit in werkvormen
Onvoldoende
activiteiten/energizers/challenges
Uitstroomomenten onvoldoende afgestemd
en vastgelegd

////
////

////
////
////
////
////
////
////
////

Wensen en behoeften
Concrete doelen per fase vastleggen
Meer gemixte subgroepen met daarin
voldoende uitwisselmomenten
Meer energizers,
samenwerkingsactiviteiten, challenges
Inhoudelijk concreter en doelbewuster
aansturen op individuele processen
Processen binnen de fasen meer
bespreekbaar maken
De plussen en minnen binnen de fasen
bespreekbaar maken (U-theorie)
Opbrengsten van werkvormen presenteren
en uitwisselen met elkaar
Eerder starten met het uitnodigen van
lunchgasten
Zichtbaarheid van het JHA-menu (op de
muur)
Meer diversiteit in werkvormen voor
verschillende soorten mensen
Intrinsieke motivatie deelnemers
stimuleren/uitlokken
Uitstroommomenten meer afstemmen en
vastleggen
Van het uitstroommoment een soort
‘happening’ maken (diploma-uitreiking)
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