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Succesvol Uit Huis

waarom deze training
45.000

65

kinderen wonen niet meer thuis bij
hun vader of moeder.

hulpverleners krijgt elk kind gemiddeld
mee te maken.

75%

90%

van alle dak en thuisloze jongeren
hebben een jeugdzorg verleden.

van de jongeren en hulpverleners
hebben geen idee waar
behandeling toe heeft moeten
leiden aan het einde van de keten.

80%
van de jongeren blijft ook na hun
18e verjaardag afhankelijk van
hulpverleners.

De cijfers spreken boekdelen.
Laten we het samen anders
gaan doen en ons meer richten
op succes en perspectief.

Succesvol Uit Huis een training
met oog op de toekomst
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Een tweedaagse
training
Maar altijd met oog op eventueel maatwerk
Succesvol Uit Huis inspireert je
om jongeren vanaf 15 jaar
perspectief te bieden m.b.t.
hoe ze succesvol mee kunnen
doen binnen de samenleving.
De training is voor professionals
die in de jeugdhulp of andere
sociale sectoren werken met
enige jaren werkervaring. De
training geeft energie en een
frisse blik op het werk.
HBO werk- en denkniveau,
geen diploma vereist. Affiniteit
met persoonlijke ontwikkeling
is gewenst.

Voorafgaand ontvang je de
autobiografie Uit Huis en een
whitepaper met een werkwijze
waar je inspiratie uit kan halen.
De tweedaagse training is een
combinatie van theorie en
praktijk, van luisteren en
ervaren, van nadenken en
voelen.
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Wist je ook dat Friso zelf op
11-jarige leeftijd Uit Huis is
geplaatst. Hij heeft deze training
ontwikkeld met de kennis en

Overzicht
modules
0

Intro

ervaring van zowel professional als
ervaringsdeskundige.

4

Verbinden

Introductie over het ontstaan

Ben jij naast professional ook

van Succesvol Uit Huis.

ondernemend en kun jij het
talent van de jongere

1

verbinden aan een plek

Ont-moeten
Waarschijnlijk weet de
jongere al ontzettend veel

binnen de samenleving?

5

over de plek waar hij

Talent is overal. Wat is die

woont. Maar hoeveel weet

van jou en die van de

jij over de jongere?

2

jongere? En hoe kun je elkaar
hierin versterken.

Emoties
Emoties doen elke dag
weer een beroep op ons. In

Talent

6

hoeverre ben jij baas over

Werkstijl
We hebben allemaal een

je eigen gevoel?

eigen manier van werken.
Kun je elkaars werkstijl
benutten om de ambitie van

3

de jongere te verstevigen?

Gewone dingen
Er zijn ontzettend veel
behandel methodes
ontwikkeld. Maar welke
gewone dingen helpen
ook?

7

Succes Canvas
De tool om eenvoudig alles
wat je hebt geleerd toe te
passen. Lukt het jou om
samen met de jongere de
canvas in te vullen?
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Resultaat
Succesvol Uit Huis

Na het afronden van de training
ben je geïnspireerd en is jouw
blik op werkveld verbreed.
Je ontvangt tevens de Succes
Canvas. Een tool die jij als
professional kunt inzetten ter
ondersteuning van wat je hebt
geleerd in de training; talent
inzetten binnen de
samenleving.
Na het voltooien van de
training heb je meer kennis
over jouzelf en over hoe je
jongeren met de blik vooruit
kunt ondersteunen en

Ook weet je hoe je kunt

stimuleren.

inzetten op haalbaar
perspectief zodat de jongeren
met succes mee kunnen doen
binnen de samenleving.
Je ontvangt tevens een
certificaat van deelname en het
absolute geheim van succes.
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samenwerken in fases
Het tot stand laten komen van de training doen we samen

01

Ontmoeting

02

Wensen

03

Programma voorstel

04

Offerte
Uit Huis hecht veel waarde aan
een succesvolle samenwerking.
Daarom wordt er nauwkeurig
gekeken hoe we de

05

Actie

samenwerking zo goed
mogelijk kunnen laten
verlopen. Succes creëren doen
we met elkaar.
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Mocht je nog
vragen hebben?
Contact ons.
www.uithuis.com
info@uithuis.com
06 46 49 00 96

