
Wie zijn we?

We versterken jongeren in een kwetsbare positie via:

• Onderwijstrajecten

• Jeugdopbouwwerk

• Vakantiekampen

• Vorming

• Jeugdwerk voor jeugdhulp

• Forta Kuné

• Buiten Beeld

• COMPOT



Vormingsaanbod voor IROJ

ERVARINGSLEREN

• Onderdompeling

• Verdieping

• Active Reviewing

COACHING

• Positief leefklimaat in teams / leefgroepen 

CONFLICTHANTERING



Ervaringsleren: onderdompeling

Inhoud

• Vijfdaagse waarin je jezelf als instrument 

inzet 

• Zelfreflectie

• coachingstraject

• Participatieve werkvorm om relationeel te 

werken met jongeren

• Theoretische kaders van het ervaringsleren

Praktisch

• Open aanbod

• Aanbod op maat

• Kleine groep (groepsdynamisch proces 

bewaken) 

• Zie brochure

https://iroj.jeugdhulp.be/sites/default/files/file

s/ondersteuningsaanbod_actueel_0.pdf

https://iroj.jeugdhulp.be/sites/default/files/files/ondersteuningsaanbod_actueel_0.pdf


Ervaringsleren: verdieping

Inhoud

Zelf aan de slag gaan vanuit een ervaringsgerichte 

begeleidershouding:

• Ervaringsgerichte groepsdynamische oefeningen 

uitwerken.

• Participatieve en reflectieve werkvormen hanteren

• Groepsprocessen herkennen en er flexibel op 

inspelen.

Praktisch

• Open aanbod

• Aanbod op maat

• Kleine groep (groepsdynamisch proces bewaken) 

• Zie brochure

https://iroj.jeugdhulp.be/sites/default/files/files/onderste

uningsaanbod_actueel_0.pdf

https://iroj.jeugdhulp.be/sites/default/files/files/ondersteuningsaanbod_actueel_0.pdf


Active Reviewing

Inhoud

Ervaren hoe Active Reviewing technieken een 

cultuur van reflectie en participatie kunnen 

stimuleren in een groep.

Theoretisch kader van Roger Greenaway.

Praktisch

• Aanbod op maat

• Kleine groep (groepsdynamisch proces 

bewaken) 

• Zie brochure

https://iroj.jeugdhulp.be/sites/default/files/fil

es/ondersteuningsaanbod_actueel_0.pdf

https://iroj.jeugdhulp.be/sites/default/files/files/ondersteuningsaanbod_actueel_0.pdf


Conflicthantering

Inhoud

Inzicht verwerven in preventieve maatregelen en in het aanpakken en opvolgen van 
conflicten.

Praktisch

Standaardprijs is 350 euro per dagdeel per begeleider. Totaalprijs is afhankelijk van duur 
traject en groepsgrootte.

Voor jeugdwerkers en jongerenbegeleiders in de vrije tijd is een reductieprijs mogelijk.



Coaching 
Positief leefklimaat in teams/leefgroepen

Inhoud

De samenwerking en het samenleven in een team of (leef)groep bevorderen via een 
procesbegeleiding met participatieve werkvormen.

Praktisch

Standaardprijs is 350 euro per dagdeel per begeleider. Totaalprijs is afhankelijk van duur 
traject en groepsgrootte.

Voor jeugdwerkers en jongerenbegeleiders in de vrije tijd is een reductieprijs mogelijk.



Relationele continuïteit bij LEJO

LEJO verstaat hieronder:

• Procesbegeleider

• Coach

• Eigenaarschap bij de jongere

• Ondersteuner aan het stuur

• Geen trekker 

• Compagnon de route

• Verantwoordelijkheid en beleving bij jongere 
vergroot


