Wat kunnen en willen Jongeren?!
ABC-Jongerenprofiel
Jongeren die zich melden bij een gemeente voor werk en inkomen hebben vaak te kampen met niet ideale
omstandigheden waardoor hun (toekomst) keuzes onder druk komen te staan. Om met deze jongeren een gedegen
plan van aanpak en de keuzes voor de benodigde ondersteuning te kunnen maken is het van belang om te weten wat
ze kunnen en willen. Hoe sterk is hun veerkracht en wat zijn de talenten en ontwikkel-mogelijkheden van de jongere.
Belangrijke vragen voor de ondersteuning van professionals binnen gemeenten zijn:
 Hoe krijg je als professional goed zicht op wat een jongere wil en kan?
 Hoe krijg je als professional inzicht in de reden waarom een jongere er steeds maar niet slaagt om de gemaakte
plannen uit te voeren?
 Hoe bepaal je of een BBL- of een BOL-opleiding meer passend is?
 Welke beroepen passen op basis van interesses en mogelijkheden bij de jongere?
 Hoe krijg je bovenstaande in beeld als de jongere dat zelf nog niet goed weet van zichzelf?
Op deze vragen geeft het ABC-Jongerenprofiel antwoord!

Voor jongeren is het ABC-Jongerenprofiel ontwikkeld dat specifiek inzoomt op de benodigde inzichten:






Willen en kunnen
Veerkracht en zelfredzaamheid
Leerstijl en samenwerkingsstijl
Ontwikkelingsmogelijkheden en competenties
op basis van gedrag
Affiniteiten voor werk en opleidingen

Op basis van de uitkomsten van deze methode kunt u
keuzes maken, samen met de jongere. Zowel voor het
beste pad naar werk aansluitend bij de mogelijkheden
van de jongere, als voor een pad naar een opleiding of
beiden. Met het door de ABC-Methode verkregen inzicht
kan voorkomen worden dat jongeren terugvallen in gedrag
waardoor ze nog niet tot succes gekomen zijn.

Alle inzichten zijn objectief en dienen tot het bepalen van een startpunt van een traject. Op basis van de inzichten kan
voorspeld worden wat de duur van en hoe succesvol een traject zal zijn. Hiermee hebt u de persoonlijke kracht van uw
klanten in handen, dit geeft richting en perspectief.

Diverse gemeenten waaronder Heerlen, Zaanstad, ISD Noordoost, Nijmegen, Rheden en Wageningen werken met veel
plezier en succes met het ABC-Jongerenprofiel.
Ervaringen van professionals die werken met het ABC-Jongerenprofiel:






Jongeren vertellen aan de hand van de methodiek belangrijke begeleidingsinformatie die anders niet boven
tafel komt
Het maken van het plan van aanpak wordt gemakkelijker
De vragenlijst die de jongeren invullen is niet te beïnvloeden, hierdoor komt de echte informatie naar boven
Jongeren herkennen zich in de uitkomsten en voelen zich erkent: hiermee ontstaat positieve beweging
De ABC-Methode geeft een goede basis om te combineren met andere methodieken, zoals de
zelfredzaamheidsmatrix
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