
BASISTRAINING METHODIEK JONGERENCOACHING - 
JEUGDFORMAAT 
 

In deze driedaagse training maak je kennis met de methode Jongerencoaching zoals die binnen 
St. Jeugdformaat gebruikt wordt. Je kent de pijlers/ uitgangspunten en kunt deze vertalen naar de 
praktijk. Het gaat om een andere kijk op de hulpverlening, wat ook anders handelen van de 
professional vraagt. Theorie (deels bekend) wordt gekoppeld aan de werkwijze en krijgt daardoor 
nieuwe betekenis. De training maakt zoveel mogelijk gebruik van actuele voorbeelden.  

Voor wie is de training bedoeld? 
Alle jeugdzorgwerkers bij Jeugdformaat die werken vanuit de methodiek Jongerencoaching. De 
training vereist MBO+/ HBO-niveau om het maximale eruit te halen. 

Werkwijze 
De training is een combinatie van theorie en praktijk, van luisteren en ervaren, van nadenken en 
voelen. De theorie vertalen we naar de praktijk door oefeningen onder begeleiding van de trainer 
die daar ruime ervaring mee hebben. We werken met praktijkvoorbeelden en praktische 
opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werk. 

De training is gericht op de ervaring, houding, persoon en mindset van de professional, het is geen 
geen vaardigheidstraining. 
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Resultaat 
na afloop van de training: 
- kent de deelnemer de visie en pijlers van de methode en kan deze vertalen naar de eigen 

praktijk 
- onderschrijft de het belang van de regie bij de jongere en zijn netwerk en realiseert zich wat hij 

kan doen en laten om dit zoveel mogelijk te realiseren 
- is de deelnemer zich (meer) bewust van eigen basishouding, erkent het belang van niet-

oordelen, gelijkwaardigheid en oprechte interesse en weet waar ontwikkelpunten liggen 
- kan de deelnemer het bolletjesschema en netwerkanalyse met een jongere of een ouder 

invullen 
- is de deelnemer ervan doordrongen dat samenwerken met het netwerk altijd beter kan en moet - 

in het belang van de jongere 
- heeft de deelnemer kennis gemaakt met oplossingsgericht werken, motiverende 

gespreksvoering en competentiegericht werken (of frist op). 
- heeft de deelnemer tools om in te schatten wat veilig en onveilig is 
- heeft de deelnemer inzicht in invloed eigen normen en waarden op de samenwerking met de 

jongere en zijn netwerk en op de beoordeling van de veiligheidsrisico’s 
- is de deelnemer is zich bewust van eigen opvoedstijl en realiseert zich dat jongeren soms iets 

anders van hem vragen 
- heeft de deelnemer handvatten, aanknopingspunten of nieuwe ideeën voor actuele (lastige) 

trajecten: 

Trainer 
De training wordt gegeven door Mascha Struijk. Zij is bedenker, trainer en eigenaar van UNACUM 
Training met Impact en Professional vanuit je hart.  

Naast deze training geeft zij diverse incompany-trainingen en workshops bij uiteenlopende 
opdrachtgevers. Ook heeft zij een online training Professional vanuit je hart.  
Zie voor meer informatie over Mascha haar LinkedIn-profiel (en als we nog niet connected zijn: 
nodig me gerust uit!). 

Wat kun je van ons verwachten 
Een training die door de deelnemers positief gewaardeerd wordt, die bijdraagt aan het team-
gevoel, die ervoor zorgt dat professionals reflecteren op hun werk op een andere manier dan in de 
dagelijkse hectiek en structuur. 

Accreditatie 
De training heeft een SKJ-accreditatie van 28 punten. 
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De trainer (Mascha Struijk) is ingeschreven bij het CRKBO als docent. 
UNACUM Training met Impact is als instelling aangemeld bij het CRKBO (in afwachting van audit). 

Tijdsinvestering, locatie en groepsgrootte 
3 dagen van 9.30-16.30u. De training vindt plaats op locatie van de opdrachtgever. 
Minimaal 8, maximaal 14 deelnemers. 

Kosten, informatie en aanmelden 
De training is alleen incompany te boeken. Neem voor meer informatie en een prijsopgave contact 
op met UNACUM via info@unacum.nl 

UNACUM Training met Impact/ Professional vanuit je hart 
UNACUM Training met Impact is de eenmanszaak van Mascha Struijk.  
Mascha heeft als missie professionals in de jeugdhulp en omringende sectoren meer vanuit hun 
hart te laten werken zodat zij jongeren en gezinnen écht verder helpen. 

Professional vanuit je hart is handelsnaam van UNACUM Training met Impact. 
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