VOORBEREIDENDE OPDRACHT
VOOR EEN GESPREK
MET EEN JONGERENWERKER

Let’s meet!
Wie jij bent, wat je doet, met wie je om gaat, hoe jij je voelt en hoe jouw
omgeving eruit ziet: al die dingen beïnvloeden de keuzes die je maakt. Jouw
keuzes hebben weer invloed op jouw gedrag en je toekomst. Dat is mooi, want
dat maakt jou een uniek persoon!
Misschien ben je er niet zo mee bezig, maar het is goed om soms stil te staan bij
wat er speelt in jouw wereld. Door naar jezelf te kijken kun je bedenken wat je
graag wilt en wat er nodig is dat te bereiken. Soms kan dat spannend zijn, maar
vaak helpt het je vooruit.
Samen met de jongerenwerker (en Halt) ga jij jouw wereld in kaart brengen en
bespreken wat jou kan helpen om jouw doelen te behalen. Hiervoor ga jij deze
voorbereidende opdracht maken. Daarna volgt er nog een afsluitend gesprek
met jou, de Halt-medewerker en/of jongerenwerker en je ouder(s)/verzorger(s).
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WAT GA JE DOEN?
Je gaat jouw wereld in kaart brengen aan de hand van een creatieve werkvorm. Je kiest een vorm die bij jou
past en beantwoordt in ieder geval de vragen die hieronder staan binnen deze werkvorm. Bespreek met de
Halt-medewerker of jongerenwerker hoe je dit gaat doen.

KIES EEN WERKVORM DIE BIJ JOU PAST










Vlog/video
PowerPoint
Poster
Woordweb
Audio-opname/eigen muziek
Rap
Gedicht
Verslag
Iets anders...

WERK DE ONDERSTAANDE ONDERWERPEN MET BIJBEHORENDE VRAGEN
UIT IN DE WERKVORM DIE JE HIERBOVEN HEBT GEKOZEN
Wie ben ik?
Waar ben je goed in?
Wat wil je graag nog leren?
Belangrijke personen
Wie zou jij niet kunnen missen in jouw leven? Waarom niet?
Stel de volgende vragen aan de persoon die belangrijk voor je is:
• Hoe zou je mij omschrijven?
• Waar ben ik heel goed in, zonder het zelf te weten?
• Over welke onderwerpen praten we samen graag samen?
• Waarmee heb ik jou voor het laatst geholpen?
• Waarvoor zou je mijn hulp inschakelen? Wat is typisch iets voor mij?
• Wat zou ik meer van mezelf mogen laten zien?
Wie is jouw grote voorbeeld? Waarom?
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School, dagbesteding
Hoe ziet een normale dag voor jou eruit?
Wat vind je van zo’n dag?
Wat zou je hierin graag anders willen doen?
Werk, financiën
Wat doe jij om geld te verdienen?
Waar geef jij je geld aan uit?
Kom je wel eens geld tekort?
Heb je wel eens geld geleend? Of uitgeleend?
Vrije tijd
Wat doe je in je vrije tijd?
Welke dingen wil je nog graag doen in je vrije tijd?
Online
Welke leuke dingen doe je op jouw socials (online)?
Wat vind je minder leuke dingen die je tegenkomt op jouw socials (online)?
Toekomst
Wat is jouw doel/wens/droom voor de toekomst?
Wat heb je nodig om dat te bereiken?
Zelf nog ideeën?
Je mag ook eigen ideeën/vragen/informatie toevoegen aan je creatieve opdracht.
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