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Voor u ligt een overzicht van het R-Newt Training & Advies (T&A) 
aanbod. Alle thema’s in dit ‘Productenboek’ zijn afgeleid van de 
actualiteit waar jongeren anno nu bij betrokken zijn: radicalisering, 
sexting, pesten, straatcultuur. De trainingen en adviezen hebben 
wij ontwikkeld op basis van de praktijk van het jongerenwerk en de 
feedback van de jongere en zijn/haar omgeving.

Het werkgebied van R-Newt, het jongerenwerk van ContourdeTwern,
bestrijkt de regio Midden-Brabant en Dordrecht. We werken voor 
jongeren in de leeftijd van ± 8 tot 27 jaar. De afgelopen jaren hebben 
we stevig geïnvesteerd in het ontwikkelen en/of toetsen van onze 
interventies voor jongeren en hun omgeving. Dit doen we samen 
met landelijke partijen. We bewegen snel en adequaat mee met de 
actualiteit zonder daarbij de kwaliteit tekort te doen. De kennis en 
kunde die wij ontwikkelen, delen we graag met u. Dat doen we via 
R-Newt T&A.

Het team R-Newt T&A bestaat uit jongerenwerkers die naast hun 
praktijk als jongerenwerker, geschoold zijn voor het geven van 
trainingen. Zij zijn ervoor opgeleid het aanbod uit deze brochure  
over te dragen aan beleidsmedewerkers én uitvoerende partijen die 
werken met en voor jeugd.

Het T&A-team is daarnaast gespecialiseerd in ‘aanbod op maat’.  
Wij kunnen, dankzij een brede ervaring, uitstekend inspelen op  
uw specifieke vraag! Wij leveren zelfs bij voorkeur maatwerk.  
Alle standaard trainingen kunnen wij aanpassen aan uw wensen  
en behoeften. Wij komen graag bij u langs om vraagstukken op het 
gebied van jongeren met u te analyseren en een passend antwoord 
hierop te vinden.

Dagelijks maken wij de levendige en altijd roerige praktijk mee van 
de jeugd. Die vertalen we naar het T&A-programma. Ons aanbod 
verandert daarom met regelmaat. Het actuele productenoverzicht 
T&A vindt u altijd op www.r-newt.nl/training-advies.

Wij leren van productieve samenwerking en verheugen ons op  
nieuwe opdrachten en uitdagingen! 
 

Tot ziens,

Floor van Berkel, manager R-Newt Tilburg en Dordrecht

BESTE LEZER,
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ONDERWERPEN 
 In kaart brengen van het buurtnetwerk als dynamische groep.

   In kaart brengen van (overlast veroorzakende) jongeren in het buurt-
netwerk (groepsgewijs en individueel).

   Na de analyse integrale inzet bepalen langs de beleidslijnen van het 
kennisfundament: 
- grenzen stellen; 
- risicoreductie;  
- gewetensvorming en binding.

RESULTAAT
Optie 1: Wij leren u onze methodiek zelf in te zetten voor een wijk analyse. 

Optie 2: Wij voeren de methode Mate(n) van de straat voor u uit in een 
bepaalde wijk of buurt. Samen met de betrokken partners (politie, 
gemeente, jongerenwerk, enzovoort) stellen we een gedegen analyse 
van het buurtnetwerk op. Op basis van de resultaten van deze analyse 
kunnen we de invloed van de straatcultuur binnen de groep beperken  
en de kloof naar de burgercultuur verkleinen. Dit gebeurt vanuit de  
eigen discipline en kracht van de jongeren maar met een gezamenlijke 
inspanning die dezelfde kant op werkt.
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TARIEF
Intrainen methodiek
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel.
Vraag naar onze ‘op maat’ tarieven voor het  
uitvoeren van een analyse bij u in de wijk.

VOOR WIE
Voor iedereen die te maken heeft met op straat  
gesocial iseerde jongeren van 10 tot 23 jaar. Het gaat om  
individuen en groepen jongeren die samen een buurt-
netwerk vormen, voor overlast zorgen en zich schuldig 
maken aan hinderlijke, overlastgevende en/of criminele 
activiteiten in de openbare ruimte.

DUUR
Optie 1: 1 dagdeel. Optie 2: in overleg.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
12 deelnemers.

DE BUURTNETWERK- 
ANALYSE: MATE(N) VAN 
DE STRAAT
BESCHRIJVING
Jongeren zoeken elkaar op in de buurt of in de wijk.  
Hier vinden ze veiligheid, erkenning of vermaak bij 
elkaar. Soms verzetten deze jongeren zich ook tegen de 
burgercultuur en veroorzaken overlast. Hierbij lopen zij 
het risico blijvend schade op te lopen. Immers, met een 
crimineel verleden kun je een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) en een baan wel vergeten. Aan de buitenkant  
is niet te zien hoe ver jongeren van de burgercultuur  
verwijderd zijn en welke specifieke jongeren in een  
bepaalde buurt of wijk de overlast veroorzaken. Dit vraagt 
om een analyse: de door onderzoek bewezen effectieve 
aanpak Mate(n) van de straat*.

*Zie voor het onderzoek en de resultaten van deze aanpak onze website www.r-newt.nl/training-advies



10 11

ONDERWERPEN 
  Waarom doen jongeren zoals ze doen en welke waarden en  

normen gelden er op straat?

   Hoe herkent u spanning en agressie bij uzelf en bij de  
jongeren en hoe gaat u daarmee om?

   Tips voor het functioneel en effectief aanspreken van jongeren:  
de do’s en don’ts.

RESULTAAT
Na afloop van de training heeft u inzicht in de processen en emoties 
bij uzelf en bij de jongeren, weet u hoe u rustig kunt blijven en wat 
wel en niet werkt. U beheerst technieken om beter voorbereid te zijn 
op situaties waarin u met jongeren te maken krijgt. 

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel. 
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 49,- per deelnemer.

VOOR WIE
Buurtpreventieteams, buitengewoon opsporings-
ambtenaren, docenten, conciërges, toezichthouders, 
bewoners, enzovoort. 

DUUR
1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
12 deelnemers.

STRAATCULTUUR  
– BASISTRAINING 
 (Jongeren in de Openbare Ruimte)

BESCHRIJVING
Herkent u de volgende situatie? Een jongen gooit 
een blikje op de grond, u ziet het en spreekt hem 
aan. U verwacht dat hij het afval in de prullenbak 
gooit, zich verontschuldigt en beterschap belooft. 
U krijgt echter een grote mond en een hoop  
verwensingen naar uw hoofd. Waar komt dit 
gedrag vandaan? Hoe zorgt u dat uw boodschap 
overkomt en er iets verandert?
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  De vertaalslag maken naar de eigen  
omgeving en de heersende protocollen.

  Met een acteur actief oefenen om  
effectieve gesprekken aan te gaan  
met de jongeren over afwijkend of  
overschrijdend gedrag.

RESULTAAT
Na afloop van de training heeft u inzicht in  
de processen en emoties bij uzelf en bij de 
jongeren, weet u hoe u rustig kunt blijven en 
wat wel en niet werkt. U beheerst technieken 
om beter voorbereid te zijn op situaties  
waarin u met jongeren te maken krijgt.  
U bent in staat om een gesprek met een  
jongere te voeren en deze aan te spreken  
op het zichtbare afwijkende gedrag.  
Uw zelfvertrouwen neemt toe.

ONDERWERPEN 
  De straatcultuur en de achtergronden 

hierbij leren kennen. Begrijpen hoe de 
normen en waarden uit de straatcultuur 
meegenomen worden in de burgercultuur 
en kunnen conflicteren.

  Begrijpen dat straatcultuur iets van alle 
tijden is.

  Spanning bij uzelf herkennen in het  
(waarnemen en) aangaan van gesprekken 
over de kloof die er heerst. Beseffen wat 
hierbij effectief en niet effectief gedrag is. 

 Ervaren hoe u zelf op spanning reageert.

  Communicatievaardigheden: van een 
basisreactie naar een gecontroleerde 
reactie leren gaan in het aanspreken van 
en voeren van effectieve gesprekken met 
jongeren uit de straatcultuur.

STRAATCULTUUR – 
UITGEBREIDE TRAINING
(Jongeren in de Openbare Ruimte)

BESCHRIJVING
Herkent u de volgende situatie? Een jongen gooit  
een blikje op de grond, u ziet het en spreekt hem aan. 
U verwacht dat hij het afval in de prullenbak gooit,  
zich verontschuldigt en beterschap belooft. U krijgt 
echter een grote mond en een hoop verwensingen naar 
uw hoofd. Waar komt dit gedrag vandaan? Hoe zorgt 
u dat uw boodschap overkomt en er iets verandert? 
Hoe maakt u zich deze vaardigheden eigen zodat u die 
direct in de praktijk kunt toepassen bij jongeren met 
afwijkend gedrag?

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 1.095,- voor de 
complete training inclusief trainingsacteur.
Speciaal tarief Onderwijs: € 695,- voor de  
complete training inclusief trainingsacteur.
Open inschrijving: € 75,- per deelnemer.

VOOR WIE
Buurtpreventieteams, buitengewoon opsporingsambtenaren,  
docenten, conciërges, toezichthouders, bewoners, enzovoort.

DUUR 
2 dagdelen.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
12 deelnemers. 
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ONDERWERPEN 
  De verschillende culturen van vluchtelingen in uw gemeente.

  Trauma’s van jonge vluchtelingen begrijpen, signalen herkennen 
en triggers voorkomen.

  Verbinden van jonge statushouders met bewoners en organisaties 
in uw gemeente; het normaliseren van een plek in de samenleving.

RESULTATEN
  U bent in staat te begrijpen hoe de culturele achtergrond van  

de vluchtelingen van invloed is op hun denken en handelen. 

  U weet wat wel of niet te doen om het contact met vluchtelingen 
op een juiste wijze te behouden.

  U heeft kennis van de diverse trauma’s die vluchtelingen  
hebben opgelopen. U herkent de signalen en weet naar wie  
door te verwijzen.

  U weet bij het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen hoe  
u kunt verbinden met bewoners en organisaties in uw gemeente, 
in plaats van afzonderlijk te handelen.

15

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 49,- per persoon.

VOOR WIE
Beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten. Beroeps-
krachten en vrijwilligers die met vluchtelingen werken.

DUUR
1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
20 deelnemers. JONGE VLUCHTELINGEN 

BEGRIJPEN EN BEGELEIDEN
BESCHRIJVING
In uw gemeente worden vluchtelingen opgevangen of zijn er  
plannen om dit op (korte) termijn te doen. U werkt als beroeps-
kracht of vrijwilliger mee aan deze opvang. De vluchteling krijgt 
voor u pas een gezicht op het moment dat u zijn/haar verhaal, 
cultuur en (traumatische) ervaringen kent. Om de vluchteling 
zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen, leert u in  
deze interactieve workshop meer over de omgang met de  
jonge vluchteling. 
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ONDERWERPEN 
  Algemene kennis over het ontstaan van de islam en moslims.

 Islamitische jurisprudentie.

 De oorsprong en een analyse van extremistische ideologie.

 De oorsprong en een analyse van ISIS.

  Propaganda, communicatie, social media, ronselaars en 
ronseltechnieken.

 Preventie en interventie.

 Signalering en routering.

RESULTATEN
De training levert een bijdrage aan het op een goede, verantwoorde, 
daadkrachtige en genuanceerde wijze bestrijden van radicaliserend 
gedrag van (o.a.) jongeren.

VOOR WIE
Professionals die in het werk te maken hebben  
met radicaliserend gedrag van jongeren.

DUUR
2 dagdelen.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
20 deelnemers.

(DE-)RADICALISERING
– BASISTRAINING 
BESCHRIJVING
In samenwerking met islamdeskundige en  
deradicaliserings- en polarisatie-expert Cherif Al Maliki 
is de training (De-)radicali sering ontwikkeld. Een training 
die essentiële kennis, tips en tools biedt om signalen  
over radicalisering op te pakken, te definiëren en  
hierover breed te adviseren. De training is gebaseerd  
op ervaringen uit de dagelijkse realiteit en biedt een ruim 
kader rond het ontstaan van radicalisering en de werk-
wijze van ISIS en de invloed die hier in Nederland  
voelbaar is. We besteden aandacht aan het deskundig 
handelen van professionals en aan samenwerkings-
initiatieven van (lokale) organisaties op het gebied van 
welzijn, onderwijs, politie en gemeente.

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 495,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 375,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 75,- per deelnemer.
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ONDERWERPEN 
 Casuïstiek en eigen ervaringen bespreken.

 Preventie en interventie.

 Signalering en routering.

  Één-op-één gesprekken met jongeren, ouders of groepen  
leren voeren.

RESULTATEN
De training levert een bijdrage aan het op een goede, verantwoorde, 
daadkrachtige en genuanceerde wijze bestrijden van radicaliserend 
gedrag van (o.a.) jongeren. De deelnemer heeft zicht op zijn eigen 
praktijk inzake het thema radicalisering en weet welke acties hij 
hierin wel of juist niet dient te ondernemen. 

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 495,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 375,- per dagdeel.

VOOR WIE
Professionals die in het werk te maken hebben met  
radicaliserend gedrag. Het is een voordeel als de  
deelnemer de basistraining heeft gevolgd. 

DUUR
1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
12 deelnemers.

BESCHRIJVING
In samenwerking met islamdeskundige en de radica-
liserings- en polarisatie-expert Cherif Al Maliki is de 
verdiepende training (De-)radicalisering ontwikkeld.  
In deze training gaan we praktisch aan de slag met  
radicalisering. Aan de hand van casuïstiek en eigen  
ervaringen bespreken we wat de deelnemers zelf  
ervaren in de praktijk en krijgen zij de antwoorden  
die zij zoeken. Eventueel kan gedrag zichtbaar  
gemaakt worden met de hulp van een acteur.

Daarnaast leert de deelnemer praktische gespreks-
vaardigheden in de één-op-één gesprekken die zij  
voeren, bijvoorbeeld met:

  Moslimjongeren. Hoe ga je met een jongere het  
gesprek aan over radicalisering? Hoe herken je 
gedragingen en uitspraken die kunnen wijzen op 
mogelijke (eerste) vormen van radicalisering? Welke 
‘waarheden’ leven er bij deze jongeren? Hoe kan de 
inzet van motiverende gesprekstechnieken ingezet 

worden om ambivalentie te creëren? Wat doet de 
deelnemer met deze signalen? Hoe, wanneer en naar 
wie verwijst deze vervolgens door?

  Ouders van moslimjongeren (eventueel samen met 
jonge kinderen). Hoe ga je het gesprek met ouders 
aan over radicalisering? Hoe doet de deelnemer dit 
zonder zich bezwaard te voelen of een drempel te 
ervaren? Welke vragen stelt deze aan de ouders?  
Welke voorlichting geeft de medewerker?  
Welke signalen kan hij of zij aan de ouders  
meegeven om bewustwording te creëren/een  
signaleringsfunctie te vervullen?

 In voorlichtingen bij groepen jongeren (bijvoorbeeld  
 scholen en sportclubs). Hoe ga je het gesprek met   
 de groep aan, welke vragen stel je en in hoeverre ga 
 je de discussie aan? Welke uitspraken wijzen op
 mogelijke vormen van radicalisering en wat doet  
 de medewerker hiermee in relatie tot signaleren 
 en informeren van derden? 

WERKEN MET RADICALE JONGEREN – VERDIEPING
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MAATSCHAPPELIJKE 
SPANNINGEN EN POLARISATIE 
(e-learning en praktijkdeel)

BESCHRIJVING
In samenwerking met islamdeskundige en deradicalerings- en polarisatie-expert Cherif 
Al Maliki is de training ontwikkeld. Indien u beperkt tijd kunt inzetten maar u toch zo  
volledig mogelijk wilt informeren, is deze totaal training iets voor u. Via e-learning volgt  
u op een door uzelf gekozen moment de modules van het theoretische gedeelte over  
polarisatie en maatschappelijke spanningen.

Gastspreker Cherif Al Maliki vertelt u in korte ted-talks van 15 minuten steeds over  
een ander thema in relatie tot polarisatie en de diverse groepen die hierbij in onze  
samenleving tegenover elkaar staan. Na afloop van ieder thema krijgt u vragen ter  
overdenking. In het praktische gedeelte, dat u vervolgens plenair volgt, kunt u uw  
overdenkingen delen met de groep en gaan we in op de praktische zaken rond polarisatie 
en radicalisering in uw werk. Zo hebt u optimaal rendement met een minimale  
tijdsinvestering.

TARIEF
Regulier incompanytarief voor e-learning  
programma plus verdiepende training: € 750,-.
Speciaal tarief Onderwijs voor e-learning  
programma plus verdiepende training € 650,-.

ONDERWERPEN E-LEARNING
  Zie onze website voor de meest actuele thema’s:  

www.r-newt.nl/training-advies

ONDERWERPEN PRAKTISCHE GEDEELTE
 Casuïstiek en eigen ervaringen bespreken.

 Preventie en interventie in uw praktijk.

 Signalering en routering in uw praktijk.

  Één-op-één gesprekken leren voeren over radicalisering met  
jongeren, ouders of groepen.

RESULTATEN
De training levert een bijdrage aan een globaal overzicht van de actuele 
spanningen die (ondergronds) in onze samenleving spelen en wat de 
invloed hiervan op jongeren is. De deelnemer heeft zicht op zijn eigen  
praktijk inzake deze thema’s en weet hoe deze polarisatie van invloed 
is op zijn professionele handelen.

VOOR WIE
Professionals die in het werk te maken hebben met de 
gevolgen van polarisatie in de maatschappij.

DUUR
E-learning: 6 modules van ieder ongeveer 20 minuten.
Verdiepende training: 1 dagdeel van 3 uur.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
12 deelnemers.
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ONDERWERPEN 
 Studeren en studiefinanciering.

 Leningen en schulden. 

 Zelfstandig wonen. 

 Verzekeringen. 

 Belastingen. 

 Werk en inkomen. 

RESULTATEN 
De deelnemers hebben inhoudelijke informatie over het project  
Fix Up Your Life en kennen de handvatten om dit onderwerp  
bespreekbaar te maken met jongeren. 

TARIEF 
Per voorlichting: € 65,-.

VOOR WIE
Beroepskrachten die werken met jongeren tussen  
de 18 en 27 jaar.

DUUR 
1 lesuur van 45 minuten.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
De voorlichting kan plenair worden gegeven. VOORLICHTING  

FIX UP YOUR LIFE 
BESCHRIJVING 
Tijdens de voorlichting maken de deelnemers kennis  
met het project Fix Up Your Life. Deze effectief bewezen 
aanpak* (in samenwerking met Bureau Schuldhulp-
verlening) maakt inzichtelijk hoe hoog de schuld van een 
jongere kan oplopen en leert de jongere zelf weer de regie 
over het leven te krijgen. Deze aanpak wordt gepresenteerd 
aan de hand van casussen en filmpjes. De deelnemer  
kan vragen stellen over de onderwerpen die betrekking  
hebben op het project en krijgt handvatten om dit  
onderwerp bespreekbaar te maken in de praktijksituatie.

*Bekijk meer over deze effectief bewezen aanpak op onze site www.r-newt.nl/training-advies
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ONDERWERPEN 
 Soorten agressie herkennen.

 Stappenplan per type agressie leren doorlopen.

 De-escalerende gesprekstechnieken oefenen per type agressie.

  Spanning bij jezelf herkennen en beseffen wat hierbij effectief en 
niet-effectief gedrag is. 

 Ervaren hoe je zelf op spanning reageert.

  Van een basisreactie naar een gecontroleerde reactie leren gaan 
om te de-escaleren.

 Het bovenstaande met een acteur oefenen. 

RESULTAAT
Na het volgen van de training blijft u (beter) in balans en bent u  
weerbaarder in moeilijke situaties waarin u te maken krijgt met 
agressie. We bekijken de oorzaken en effecten van agressie op  
lichaam en geest, waardoor u beter kunt anticiperen op boosheid  
of agressie in uw omgeving. 

VOOR WIE
Voor iedereen die te maken heeft met situaties waarin zich 
agressie voordoet. 

DUUR
2 dagdelen.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
12 deelnemers.

OMGAAN MET AGRESSIE 
(gericht op de straat cultuur)

BESCHRIJVING 
In aanraking komen met agressief gedrag tijdens het werk kan heel 
beangstigend zijn. Niet alleen wordt uw gevoel van veiligheid aangetast, 
ook kan uw eigen manier van reageren teleurstelling en ontevredenheid 
oproepen.

Hoe u reageert op agressie is bepalend voor het al dan niet escaleren van 
de situatie. Als u zich hard en stug opstelt tegenover de andere partij kan 
de boosheid toenemen, terwijl inleven in en meebewegen met de andere 
partij de boosheid kan doen afnemen. Het tegenstrijdige hiervan is dat u 
inhoudelijk stelling moet nemen tegenover de andere partij, maar  
tegelijkertijd inlevingsvermogen moet tonen.

In onze training leert u verschillende typen agressie herkennen en hoe u 
hier professioneel mee kunt omgaan. Bij elk type agressie hoort een  
concreet ‘stappenplan’ met bijbehorende de-escalerende gespreks-
technieken. Hier wordt tijdens de training veelvuldig mee geoefend. 

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 75,- per deelnemer.
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ONDERWERPEN 
  De meidencultuur van nu en de invloed hiervan nader toegelicht.

  De verschillende rollen in relatie tot de Queenbee.

  Methoden die handvatten bieden voor het aanpakken van  
negatief meidengedrag op basis van de roze regels en de  
individuele aanpak.  

RESULTAAT 
  Inzicht in de meidencultuur van nu en weten wat de normen en 

waarden zijn die heersen.

  Kennis van de rollen in de groep en hoe deze van invloed zijn  
op de meiden.

  Praktische gesprekstechnieken om het gesprek aan te gaan  
wanneer er escalaties dreigen.

 Handvatten voor het aanpakken van negatief meidengedrag.

VOOR WIE
Sociaal werkers, maatschappelijk werkers, docenten en 
andere beroepskrachten die meer inzicht willen krijgen in 
de meidencultuur van dit moment.

DUUR
1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
20 deelnemers.

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 49,- per persoon.

TRAINING  
QUEENBEES 
BESCHRIJVING 
De training biedt u inzicht in de meidencultuur 
van dit moment. De meeste meidengroepen in 
de puberteitsleeftijd zijn als koninkrijkjes met 
een koningin aan het hoofd: de Queenbee.  
Zij bepaalt wie erbij hoort en wie niet. Vanuit 
dit koninkrijk ontstaat kliekvorming, buiten-
sluiten, negeren, roddelen en manipulatief 
gedrag. Dit gedrag heeft verregaande conse-
quenties op de meiden in de groep en op hen 
die daarbuiten vallen.
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ONDERWERPEN 
 De machocultuur van nu en de uitingen daarvan.

  Gesprekstechnieken voor het bespreekbaar maken van  
onderwerpen zoals mannelijkheid, identiteit, groepsdruk,  
gelijkheid en seksualiteit.

  Methoden die handvatten bieden voor het aanpakken van  
machogedrag.

RESULTAAT
  Inzicht in de machocultuur van nu en de uitingen daarvan.

  Praktische gesprekstechnieken om het gesprek aan te gaan over 
machogedrag.

  Handvatten voor het aanpakken van grensoverschrijdend  
machogedrag.  

VOOR WIE
Sociaal werkers, maatschappelijk werkers, docenten en 
andere beroepskrachten die meer inzicht willen krijgen in 
de machocultuur van dit moment. 
  
DUUR
1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
12 deelnemers.

TRAINING (OMGAAN MET) 
MACHO’S
BESCHRIJVING 
Machogedrag is een manier om mannelijkheid te bewijzen  
maar het draagt niet bij aan het welzijn van jongens en hun 
omgeving. Dit gedrag heeft effect op relaties tussen jongens 
onderling en op (romantische) relaties van jongens met meisjes. 
Uiteindelijk kan dit leiden tot (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag, slechte schoolprestaties, overlast op straat en geweld. 
Vooral jongens vertonen grensoverschrijdend gedrag, met name 
in de onzekere fase rond de puberteit. Voor veel jongeren is het 
niet duidelijk wat geaccepteerd ‘jongensgedrag’ is en wat als 
grens overschrijdend geldt. Ze geven zelf aan ambivalent te staan 
tegenover stereotype, mannelijke normen. Ze doen eraan mee 
maar voelen tegelijkertijd dat ze niet zichzelf zijn. 

Deze training biedt aanknopingspunten voor professionals  
om jongeren steun te bieden in het vinden van hun eigen weg. 
Tijdens de training leert u hoe u het gesprek aangaat met  
jongens over de leuke en minder leuke kanten van mannelijkheid  
en krijgt u concrete handvatten voor het aanpakken van  
machogedrag. 

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 49,- per deelnemer.
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ONDERWERPEN
  Kennismaking met macho- en queenbee-gedrag.

  Het verschil leren kennen tussen kernidentiteit en maskers.

  Het herkennen van (uitingen van) macho- en queenbee-gedrag.

  Vooroordelen t.o.v. macho’s en queenbees. 

  Rolverdelingen binnen meidengroepen.
 
RESULTAAT 
  Inzicht in de macho- en meidencultuur van nu.

  Kennis van de kenmerken van macho’s en queenbees.

  Macho- en queenbee-gedrag kunnen signaleren.

VOOR WIE
O.a. voor sociaal werkers, maatschappelijk werkers, 
docenten en andere professionals die meer inzicht willen 
krijgen in de macho- en meidencultuur van dit moment. 

DUUR
1 dagdeel. 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
12 deelnemers.

WORKSHOP  
QUEENBEES &  
MACHO’S
BESCHRIJVING 
Machogedrag en queenbee-gedrag zijn weliswaar 
twee verschillende uitingen, maar ze veroorzaken 
beiden veel problemen. Dit probleemgedrag wordt 
bij jongens over het algemeen eerder opgemerkt 
dan bij meiden. De manier waarop jongens  
overlast veroorzaken, is vaak opvallender en  
directer dan bij meiden. Over het algemeen zijn 
het de jongens die meer in het zicht probleem-
gedrag vertonen. De meiden pakken het subtieler 
of meer onderhuids aan waardoor het minder 
zichtbaar is. Het pesten onder meiden gaat 
gepaard met roddelen, negeren, buitensluiten en 
kliekvorming. Tijdens de workshop Queenbees & 
Macho’s maakt u kennis met deze beide thema’s. 
Wat voor gedrag vertoont een queenbee of macho 
en waarom? 

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 49,- per deelnemer.
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INHOUD
 Talentgericht werken: voor wie en hoe? 

 De kansen en mogelijkheden van talentgericht werken.

 Succesverhalen en praktijkvoorbeelden.

 Nieuwe activiteiten en ideeën opdoen! 

RESULTATEN 
  Inzicht in het proces en in de methodiek van talentgericht werken 

bij (kwetsbare) jongeren.

  In staat om de theorie te koppelen aan uw eigen werkzaamheden.

  Nieuwe ideeën om creatief aan de slag te gaan met talentgericht 
werken in uw eigen omgeving.

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,-. 
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,-.
Open inschrijving: € 49,- per deelnemer.

VOOR WIE
Voor iedereen die werkt met of geïnteresseerd is in  
talentgericht werken.

DUUR
1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
12 deelnemers. 

TALENTBENADERING 
BESCHRIJVING
De workshop Talentbenadering is gebaseerd  
op het boek ‘Talentgericht werken met kwets-
bare jongeren’ van Sebastian Abdallah en  
Maike Kooijmans. Talentgericht werken is een  
ontwikkelingsgerichte benadering. Via gerichte 
handelingen en aandacht werken pro fessionals 
aan de versterking van competenties, het 
zelfbeeld en zelfbewustwording van kwetsbare 
jongeren. Naast vaardigheden en houdings-
aspecten is ook kennis nodig om de methodiek 
te beheersen. Tijdens deze workshop krijgen de 
deelnemers inzicht in de methodiek en worden 
de effecten, de beoogde doelen en het proces 
besproken. Aan de hand van diverse praktijk-
voorbeelden kan de deelnemer zich de theorie 
eigen maken.
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ONDERWERPEN
  Digi-World: een kijkje in de digitale leefwereld van jongeren.  

Hoe ziet deze eruit? Wat doen ze ermee? Wat zijn de mogelijkheden? 
Wat zijn de trends? (Diverse platforms van social media in relatie tot 
radicalisme herkennen. Beïnvloeders op social media leren  
herkennen en ontmaskeren. Complottheorieën opmerken.)

  Digi-Talk: aan de slag met opdrachten en oefeningen om inzicht  
te krijgen in de manier waarop u in gesprek gaat met jongeren.  
Hoe praat u met jongeren zonder te oordelen en meteen te  
begrenzen? Hoe blijft u in dialoog?

  Digi-Facts: wat als het dan toch fout gaat? Wat zijn de risico’s in de 
digitale leefwereld en hoe kunt u hier met jongeren over praten?  
Tot slot krijgt u feiten en tips mee over de onderwerpen in deze  
digitale leefwereld. 

RESULTATEN
 Bewustwording van de mogelijkheden in de digitale leefwereld.

 Kennis over de digitale leefwereld.

  Vaardigheden om met jongeren in gesprek te gaan over de digitale 
leefwereld. 

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 375,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 195,- per dagdeel
Open inschrijving: € 49,- per deelnemer.

VOOR WIE
(Beroeps-)opvoeders zoals ouders, docenten en  
andere professionals die betrokken zijn bij de opvoeding 
van jongeren.

DUUR
Standaardtraining: 1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
Variabel, afgestemd op de situatie.

DIGITALE LEEFWERELD 
JONGEREN 
(inclusief complottheorieën)

BESCHRIJVING
De training Digitale leefwereld jongeren ondersteunt 
(beroeps-)opvoeders in het omgaan en opvoeden van 
jongeren, in en rondom hun digitale leefwereld.  
De deelnemers worden zich bewust van de hedendaagse 
digitale leefwereld waarin jongeren opgroeien en krijgen 
handvatten om met jongeren hierover het gesprek aan  
te gaan. De training wordt gegeven door een jongeren-
werker die werkzaam is in de (digitale) leefwereld  
van jongeren.
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ONDERWERPEN
Centraal in het vlaggensysteem staan de zes criteria voor gezond 
seksueel gedrag. Deze bieden professionals en jongeren of kinderen 
een houvast bij de beoordeling van seksueel gedrag en ieders reactie 
daarop. Bovendien kunnen die criteria een leidraad vormen voor het 
gesprek met de doelgroep bij vragen of problemen over seksualiteit. 
Het vlaggensysteem helpt iedereen die met jongeren en kinderen werkt 
om seksueel gedrag van deze doelgroep eerlijk te beoordelen en gepast 
te reageren. In deze training leer je de inhoud van het vlaggensysteem 
en hoe deze te gebruiken in je werk. 

RESULTAAT
  Kennis van de methodiek van het vlaggensysteem en handvatten  

om deze methoden in te zetten bij (groepen) (kwetsbare) jongeren 
en/of kinderen.

  Vaardigheid om de zes criteria van het vlaggensysteem in te zetten 
om de weerbaarheid van de doelgroep te vergroten op seksueel en 
relationeel vlak. 

  Vaardigheid om dit gedrag bespreekbaar te maken en pedagogisch 
op te kunnen treden.

VOOR WIE
Professionals die met jongeren en kinderen werken.

DUUR
1 dagdeel.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
12 deelnemers. 

JONGEREN EN 
SEKSUALITEIT
(werken met het vlaggensysteem 
voor grensoverschrijdend gedrag)

BESCHRIJVING
Stel, je hoort een groep jongens 
stoer vertellen dat zij in het  
zwembad bij de meisjes hebben  
gegluurd. Je vraagt je af: is dit iets 
wat bij de leeftijd hoort of is dit 
grensoverschrijdend? Stel, je hoort 
die meisjes klagen dat zij begluurd 
zijn in het zwembad. Hoe ga je 
hiermee om? Neem je hun klacht 
serieus? En wat zeg je als je op het 
schoolplein een kind ziet dat aan zijn  
geslachtsdeel voelt ten overstaan 
van andere kinderen?

TARIEF
Regulier incompanytarief: € 495,- per dagdeel.
Speciaal tarief Onderwijs: € 260,- per dagdeel.
Open inschrijving: € 49,- per deelnemer. 
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ONDERWERPEN 
 Studeren en studiefinanciering. 

 Leningen en schulden. 

 Zelfstandig wonen. 

 Verzekeringen. 

 Belastingen. 

 Werk en inkomen. 

RESULTATEN 
Inzicht in wat Fix Up Your Life je kan bieden. TARIEF

Per voorlichting: € 65,-. 

VOOR WIE
Fix Up Your Life is voor schoolgaande jongeren tussen  
18 en 27 jaar. 

DUUR 
1 lesuur van 45 minuten. 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
De voorlichting kan klassikaal gegeven worden.VOORLICHTING  

FIX UP YOUR LIFE
BESCHRIJVING 
Tijdens de voorlichting maak je kennis met het project 
Fix Up Your Life. Deze effectief bewezen aanpak* 
(in samenwerking met Bureau Schuldhulpverlening) 
maakt inzichtelijk hoe hoog de schuld van de jongere 
is opgelopen en leert de jongere zelf weer de regie 
over zijn of haar leven te nemen. Het aanbod wordt 
gepresenteerd aan de hand van casussen en filmpjes. 
De deelnemers kunnen vragen stellen over de onder-
werpen van het project. Jongeren kunnen zich tijdens 
de Voorlichting aanmelden voor de training. 

*Voor meer informatie over deze bewezen effectieve methode: www.r-newt.nl/training-advies
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ONDERWERPEN
 Inkomsten/uitgaven. 

 Administratie. 

 Schulden. 

 Post ordenen. 

 Bewustwording van de situatie.

RESULTATEN
 Administratie op orde.

 Een inkomen (of de aanvraag hiernaar loopt).

 Overzicht van de inkomsten en uitgaven.

 Overzicht van schulden.

 Een contactpersoon bij Bureau Schuldhulpverlening. 

Indien noodzakelijk wordt de jongere doorverwezen  
naar hulpverlening.

VOOR WIE
Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar studerend  
of met uitkering.

DUUR
4 bijeenkomsten. Na een positieve afronding  
gaat de jongere een traject in bij Bureau Schuld-
hulpverlening.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
12 deelnemers.

TRAINING FIX UP 
YOUR LIFE
BESCHRIJVING
De training Fix Up Your Life*  
(in samenwerking met Bureau Schuld-
hulpverlening) helpt jongeren de regie over 
hun leven te herpakken. De trainer werkt 
samen met de jongeren aan het ordenen en 
hanteerbaar maken van de schuldsituatie. 
Naast de focus op schulden, richt de training 
zich op alle leefgebieden. Jongeren krijgen 
door Fix Up Your Life een tweede kans.

TARIEF
Per deelnemer: € 375,-.

*Voor meer informatie over deze bewezen effectieve methode: www.r-newt.nl/training-advies
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ONDERWERPEN
 Studeren en studiefinanciering.

 Leningen en schulden. 

 Zelfstandig wonen. 

 Verzekeringen en belasting.

 Werk en uitkering. 

RESULTATEN
  Bewustwording van de materie waar jongeren mee te maken  

krijgen vanaf hun 18e.

 Kennis van relevante onderwerpen. 

 Relevante vaardigheden.

Aan de hand van een 0-meting tijdens de introductie en een meting 
tijdens de afsluitende training worden de kennis en de vaardigheden 
van de deelnemers getoetst.

TARIEF
Per bijeenkomst: € 97,50.
Lesmateriaal per deelnemer: € 10,-. 

VOOR WIE
Voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar. 

DUUR
8 bijeenkomsten van 1½ uur. 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 
25 jongeren. 

TRAINING 18+
BESCHRIJVING
De training 18+ geeft antwoord op belangrijke vragen: ‘Ik word 18. 
Wat verandert er voor mij? Waar moet ik vanaf nu rekening mee  
houden? Wat ga ik betalen? Waar moet ik op voorbereid zijn?  
Hoe kan ik verantwoord zelfstandig worden?’

Jongeren worden zich bewust van de verantwoordelijkheden  
waarmee ze te maken krijgen vanaf hun 18e. Hoe zijn problemen  
te voorkomen?
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ONDERWERPEN
 Machogedrag.

 Mannelijkheid.

 Identiteit.

 Groepsdruk.

 Seksualiteit.

 Gelijkheid.

 Toekomstperspectief.

RESULTAAT 
  Bredere visie na het bespreekbaar maken van alternatieve  

perspectieven.

 Reflectie op het eigen gedrag.

  Negatief gedrag kunnen ombuigen naar positief gedrag door de 
nadruk te leggen op eigen talenten.

VOOR WIE
Voor jongens in de leeftijd van 14 tot en met 23 jaar.
Andere leeftijden in overleg.

DUUR
8 bijeenkomsten van 90 minuten.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
20 deelnemers. 

TRAINING MACHO’S
BESCHRIJVING 
Machogedrag is een manier om je mannelijkheid te bewijzen maar draagt 
niet bij aan het welzijn van jongens en hun omgeving. Dit gedrag heeft 
effect op de relaties tussen jongens onderling en op hun (romantische) 
relaties met meisjes. Uiteindelijk kan dit gedrag leiden tot (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag, slechte schoolprestaties, overlast op straat 
en geweld.

Vooral jongens vertonen grensoverschrijdend gedrag, met name in  
de onzekere fase rond de puberteit. Voor veel jongeren is niet duidelijk 
wat geaccepteerd ‘jongensgedrag’ is en wat als grensoverschrijdend 
geldt. Ze geven zelf aan ambivalent te staan tegenover stereotype,  
mannelijke normen. Ze doen eraan mee maar voelen tegelijkertijd dat  
ze niet zichzelf zijn. 

Deze training biedt jongens steun in het vinden van hun eigen weg.  
Tijdens de training gaan we het gesprek aan met jongens over de leuke  
en minder leuke kanten van mannelijkheid. Ben jij jezelf of speel je  
de macho?

TARIEF
€ 780,- voor 8 sessies.
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ONDERWERPEN 
 De meidencultuur van nu.

 Rolverdeling.

 Vriendschap.

 Gezonde relaties.

 Pesten.

 Social media.

 Respect.

RESULTAAT 
  Bredere visie van jongeren na het bespreekbaar maken van  

alternatieve perspectieven.

 Reflectie op eigen gedrag.

  Negatief gedrag kunnen ombuigen naar positief gedrag door de 
nadruk te leggen op eigen talenten. 

VOOR WIE
Voor meiden van 14 tot en met 23 jaar.
Andere leeftijden in overleg.

DUUR
8 bijeenkomsten van 90 minuten.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
20 deelnemers. 

TRAINING QUEENBEES 
BESCHRIJVING 
In meidengroepen heerst vaak een ‘koningin’ die bepaalt 
wie er bij haar club hoort en wie niet. Zij bepaalt de rollen 
en wie wel of niet toegang heeft tot de groep. In vrijwel 
iedere klas of meidengroep zijn in meer of mindere  
mate de typische rollen van koningin, hofdame en  
onderdaan te onderscheiden. Dit meidengedrag kan  
leiden tot probleemsituaties, zoals (online) roddelen,  
pesten en buitensluiten. In deze training wordt met 
meiden het gesprek gevoerd over meidengedrag en de 
uitingen die daaruit kunnen voortvloeien.

TARIEF
€ 780,- voor 8 sessies.
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ONDERWERPEN
Bijeenkomst 1 | Theorie over:

 Seks en je lichaam.  Anticonceptie.
 Soa’s.  Met wie bespreek je wat?

 
Bijeenkomst 2 | Sexting/online seksualiteit:

 Wie ben je online?  Sexting.
 Catfish/grooming.  Loverboys/-girls.

 
Bijeenkomst 3 | Eigen seksualiteit:

 Vragen over seks.  Grenzen/hoe ver ga je?
 Terugkijken.

RESULTATEN
  Goede en essentiële informatie over seksualiteit.

  Bewustwording van eigen bijdrage en ontwikkeling wat betreft  
seksualiteit.

  (Toegenomen) weerbaarheid tegen de dagelijkse confrontatie  
met seksualiteit.

VOOR WIE
Jongeren van 10 tot en met 16 jaar. 
De onderwerpen worden aangepast aan het niveau en de 
leeftijd van de deelnemers.

DUUR
Een individuele sessie duurt 1½ uur. 
Sessies kunnen in een bundel of los ingekocht worden.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
10 tot 20 personen (groepsgrootte kan afwijken indien 
gewenst).

JONGEREN EN SEKSUALITEIT 
BESCHRIJVING
Masturbatie, neuken, dickpics, naaktselfies. Voor volwassenen deels onbekende 
termen maar onze jeugd kent ze aardig goed. Seksualiteit is een van de onderwerpen 
waar jongeren zich mee bezig houden. Sterker nog, het thema seksualiteit is vandaag 
de dag overal te vinden. Van een subliminale boodschap in een reclamespot tot ‘in 
your face’ (live-)beelden van de realiteit. 

De 24/7 digitale wereld en bereikbaarheid heeft het leven niet alleen makkelijker 
gemaakt maar ook toegankelijker voor velen. Je anonimiteit vervaagt en de  
consequenties van jezelf letterlijk bloot stellen, nemen toe. Kunnen we het  
tegenhouden? Absoluut niet! Kunnen we er op voorbereid zijn? Dat zeker! 

TARIEF
Per sessie € 97,50.
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BELEID ROND (MET NAME) RISICOJEUGD
Vanuit de preventieve aanpak bieden wij inzichten.  
Waar zitten quick wins en verbeterpunten?

ONDERWIJS
Hebt u ‘last’ van de mainstream geworden straatcultuur binnen uw 
school, zitten docenten met de handen in het haar als het gaat om 
sturen op gedrag? Ons advies, ontwikkeld vanuit onze werkervaring, 
kan u verder helpen en wellicht biedt de tijdelijke inzet van een 
jongerenwerker een oplossing.

 

AANPAK VAN JEUGDGROEPEN
Wij zien een toename van fluïde groepen met jongere kinderen die  
gevoelig lijken voor delictpleging. Aan de andere kant lijkt er een 
gebrek aan perspectief te zijn voor deze groep. Is de inclusieve  
samenleving een feit? Zijn er gelijke kansen voor elk kind? 

We gaan hier graag met u het gesprek over aan en adviseren u  
vanuit ons eigen opgedane onderzoek, ervaring en kennis.

ADVIES
R-Newt Training & Advies adviseert gemeentes, organisaties en bedrijven over: 



 

R-NEWT TRAINING & ADVIES 
Veemarktstraat 39, 5038 CT Tilburg | 013 543 01 40 | r-newt.nl/training-advies | TenA@r-newt.nl  
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