PARTNERBROCHURE
YouthStart helpt jouw organisatie bij het bereiken
van haar doelen met kanszoekende jongeren!

WAAROM SAMENWERKEN MET YOUTHSTART?
Tijdens de YouthStart training boosten we het zelfvertrouwen en de
vaardigheden van jongeren die door jullie begeleid worden. We laten
ze 8 dagen werken aan hun competenties, attitudes en toekomstplan,
zodat ze beter voorbereid zijn op de volgende stappen in hun leven.
Daardoor zijn ze ook klaar om in jouw organisatie gemakkelijker in
te stappen in projecten, waardoor je deze met nog meer succes en
impact kan afronden. Want de kracht van samen is altijd meer dan
alleen. Samen zijn we in staat om nog meer kanszoekende jongeren
te helpen hun dromen, talenten en toekomst te kickstarten.
YouthStart werkt al jaren met succes samen met andere partners,
dus waarom niet met jouw organisatie?
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WAT IS DE YOUTHSTART TRAINING?
GEEN ONDERNEMERS, MAAR WEL ONDERNEMERS VAN
HUN EIGEN LEVEN
In de YouthStart training krijgen de talenten en dromen van
jongeren een kickstart en winnen ze aanzienlijk in zelfvertrouwen. Ze
ontdekken hun potentieel en ambities en voelen zich daarenboven
in staat ze te realiseren.
Tijdens onze 8-daagse traject laten we jongeren hun ondernemende
vaardigheden uittesten in een aantal simulaties en oefeningen.
Dat is een methode die al 25 jaar haar impact bewijst. Door deze
beproefde methode leren de jongeren op korte termijn heel wat
hard en soft skills die van belang zijn om in het leven of bij een
werkgever vlot te kunnen functioneren.
Wil YouthStart van alle jongeren ondernemers maken? Nee.
Absoluut niet. Onze methode leert hen om autonoom te werken,
om verantwoordelijkheid op te nemen en om ondernemer
van hun eigen leven te worden. Het grootste aantal YouthStart
gecertificeerden gaat kort na de training aan het werk bij een
werkgever of beslist opnieuw te gaan studeren, slechts een
minderheid beslist ondernemer te worden.

De YouthStart training is er dus voor alle jongeren:
• voor de jongeren die grootste plannen hebben, maar niet
weten hoe eraan te beginnen,
• voor de jongeren die zoeken naar een passende job
• of voor de jongeren die het gewoon allemaal nog niet weten.

De YouthStart training heeft een meerwaarde
voor elk type deelnemer!
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De 8-daagse training wordt gespreid over 2 à 3 weken en de dagen
zijn op volgende manier ingedeeld:
• Dag 1 & 2: Zoektocht naar wie ik ben en wat mijn talenten zijn.
• Dag 3 & 4: Ik kies mijn droomproject en ga ermee aan de slag
als ondernemer.
• Dag 5: Het versterken van de sterktes en het leren omgaan
met de zwaktes van mijn project.
• Dag 6: Mijn toekomst krijgt concreet vorm. Ik weet wat ik wil
doen met mijn leven.
• Dag 7: Ik leer mezelf alsook mijn project te presenteren.
• Dag 8: Ik presenteer mijn droomproject voor een publiek en
ontvang het YouthStart certificaat: missie geslaagd!

De jongeren worden in groepen van 12 tot 15 personen begeleid
door 2 gekwalificeerde, dynamische en enthousiaste coaches.
YouthStart heeft bewust voor een groepsaanpak gekozen om
jongeren uit hun isolement en comfortzone te halen, maar ook
om ze van elkaar te laten leren, samen te laten werken en een
groepsdynamiek te laten ervaren.
Op de 8e dag stellen de jongeren hun project voor in een
partnerbedrijf waar vaak ook een bedrijfsbezoek aan gekoppeld
wordt en een ontmoeting met de CEO. Hierdoor krijgen jongeren
de kans om op laagdrempelige wijze kennis te maken met de
werkvloer. Vacatures kunnen op dat moment eventueel ook
aanschouwelijk voorgesteld worden.
Het certificatiemoment voelt voor hen als de spreekwoordelijke
‘kers op de taart’. Het is op deze “certificatiedag” dat ze hun ware
potentieel tonen door hun project voor te stellen. Jongeren die de
training met succes afronden, krijgen een YouthStart certificaat,
powered by Antwerp Management School en HEC Liège.
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VOOR WIE?
YouthStart is een non-profit organisatie die haar traject aanbiedt aan
jongeren:
• Tussen 16 en 30 jaar oud
• Die niet op school zitten en niet werken
• En maximaal een diploma secundair onderwijs hebben
behaald (of een hoger diploma dat niet wordt erkend in België)

HET RESULTAAT? IMPACT!
Wat de jongeren zelf vinden dat ze vooral hebben opgestoken
tijdens de training? Hun gevoel na de training:

Meer zelfvertrouwen
« Ik kan meer dan ik dacht. »

Meer zelfinzicht
« Goede attitudes als werknemer of zelfstandige
zijn erg belangrijk. »

Luisteren naar wat me motiveert/drijft
« Ik heb de capaciteiten om mijn passies
tot realiteit te maken. »

Meer ondernemingszin
« Ik heb alles in me om ondernemend
te zijn in mijn leven. »
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Ontdek hier het
verhaal van Ageeba

AGEEBA’S STORY
Op mijn 2-3 jarige leeftijd brak de oorlog uit in Liberia, dan zijn we
uiteindelijk naar België verhuisd. Ik ben op vrij jonge leeftijd beginnen
werken en daarmee heb ik mijn school verpest. Met werken kwam
geld, met geld kwam vrijheid en met vrijheid kwamen problemen.
En zo is dat bij mij uit de hand gelopen, begon ik met drugs, drank,
noem maar op.
Toen ben ik bij YouthStart binnengerold en vanaf daar ben ik blijven
verdergaan. Wat mij het meeste vebaasde was dat het écht over ons
ging.
« Wie ben jij? Wat doe je? Wat wil je graag doen? Waar hou je
van? Dat zijn vragen die mensen mij nooit stelden. »
Dan was het belangrijk om mezelf terug te herontdekken. Nagaan
wat mij gelukkig maakt, wat mij zou sterken en wat mij mij maakt. Ik
besefte dat het bij mij effectief draait rond mensen helpen om meer
waard te zijn.
« Ik wil mijn kracht en mijn pijn gebruiken om mensen te kunnen
helpen, om een meerwaarde te zijn voor de maatschappij. »
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NOG NIET VOLLEDIG OVERTUIGD?
• Kom gerust eens kijken als publiek bij een certificatie en
overtuig jezelf van onze impact op jongeren.
• Laat jongeren van uw organisatie deelnemen, door ze in te
schrijven via www.youthstart.be in een training in jouw regio
en vraag hen wat hun ervaring was
• Vraag aan de Projectcoördinator referenties van andere
partners

YouthStart Belgium VZW

CONTACTEER ONS

www.youthstart.be

Philip Knaeps

info@youthstart.be

Projectcoördinator Vlaanderen

Luchthavenlaan 10

+32 476 49 69 18

B-1800 Vilvoorde

philip.knaeps@youthstart.be

+32 (0)2 313 33 00
BTW N°: BE 0464 880 517
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