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einddoel: zelfverwezenlijking 
word de beste en gelukkigste
versie van jezelf 

impactmonitoring 
we meten op skillsets, zingeving 
en zelfredzaamheid 

output 
de output richt zich primair 
op betaald werk en opleiding 

Onze methode
Met de elementen werk(ervaring), 
training en coaching activeren we 
onze deelnemers. Ze ontwikkelen 
zelfkennis & -acceptatie en maken 
hierdoor betere keuzes, wat leidt tot 
verbetering van skillsets, versterking 
van zingeving en vergroting van 
zelfredzaamheid 
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Jongere 
krijgt passende 

training om zichzelf 
te leren kennen

Jongere krijgt 
passende training:  

praktisch, cognitief, 
sociaal

Jongere leert 
omgaan met verant-

woordelijkheid

Jongere 
ontwikkelt harde 
en zachte skills

Jongere doet 
opdrachten in het 

veld beter

Jongere kan 
beter zijn taken 

uitvoeren

Jongere 
heeft betere 
zelfreflectie

Jongere 
heeft meer
zelfkennis

Jongere stelt 
zichzelf doelen

Jongere is meer 
zelfverzekerd over 

taken uitvoeren

Verdien je Ticket 
scherpt programma 

voor jongere aan
(maatwerk)

werk

Verdien je Ticket
 faciliteert zinvolle
 werkplekken voor 

jongeren binnen een
 aansprekende sector

Jongeren werkt 
bewuster toe naar 

eigen doelen

Jongere 
ontwikkelt 

arbeidsethos

Jongere 
ontwikkelt inzicht 

in kracht van 
passend werk

Jongere 
heeft meer 

keuze en kansen 
op werkgebied

Jongere 
heeft een 
beter cv

Jongere 
ervaart wat hij 

wel/niet leuk vindt 
of goed kan

Jongere gaat aan 
de slag met 

vrijwilligerswerk

coaching

VJT faciliteert
opleiding tot 

peercoach

VJT faciliteert 
peercoaching van 

jongere

Jongere ziet 
rolmodel in plaats 

van coaches of 
professionals

Peercoach leert 
verantwoordelijk-

heden nemen 
en sociaal 

positioneren 

Peercoach deelt 
ervaringen 
en monitort

 jongeren 

VJT coacht 
peercoaches

Peercoach bouwt 
werkervaring op in 

sociaal domein 

Jongere 
ziet welke 

mogelijkheden 
er in zijn 

situatie zijn

Jongere 
is beter bewust 

van eigen doelen 
en hoe daar
 te komen

Jongere 
ervaart het 

resultaat van een 
intrinsieke 

keuze

Jongere 
is intrinsiek 

gemotiveerd en 
kan betere keuzes 

maken
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