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Voorwoord
Voor de studie Communicatie aan de Haagse Hogeschool is deze scriptie geschreven. Van 3
februari tot en met 31 mei 2013 is het onderzoek verricht in opdracht van De jonge Krijger te
Nieuwerkerk aan den IJssel. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kan het
gedrag van jongeren (18 t/m 23 jaar) beïnvloed worden, zodat ze kiezen voor begeleiding
van De Jonge Krijger?’
Tijdens mijn zoektocht naar een afstudeerplek kwam ik een vacature tegen van De Jonge
Krijger. De Jonge Krijger is een bedrijf dat jongeren helpt bij het vinden van werk, scholing en
wat zij het liefst willen doen en bereiken in het leven. Ondanks dat dit bedrijf gevestigd is in
mijn woonplaats, kende ik het niet en daar zag ik een uitdaging in.
Daarnaast ben ik de afgelopen jaren steeds meer geïnteresseerd geraakt in jongeren en de
communicatie met jongeren. De jeugd van tegenwoordig groeit op in een hectische wereld.
Alles gebeurt via internet, smartphones en privacy is ver te zoeken. (Dijke, 2011)
Tijdens het onderzoek en het schrijven van deze afstudeerscriptie heb ik zeer leerzaam en
boeiend ervaren. Graag wil ik mijn afstudeerbegeleidster bij De Jonge Krijger, Liesbeth de
Boer bedanken voor de mogelijkheid die zij mij geboden heeft om binnen de organisatie aan
mijn onderzoek te werken. Ook de rest van de medewerkers van De Jonge Krijger wil ik graag
bedanken voor de hulp, gezelligheid en steun.
Daarnaast wil ik mijn afstudeerbegeleider van De Haagse Hogeschool, Julian van der Kleijn,
bedanken voor zijn vertrouwen dat hij in mij had en de feedback. Dit gaf mij de motivatie die
ik nodig had om mijn afstudeerscriptie te schrijven.
Mijn familie en vrienden wil ik ook bedanken voor de liefde, steun en hulp die zij mij gegeven
hebben in de afgelopen tijd.
Nieuwerkerk aan den IJssel, 31 mei 2013
Marisa Nieto Pazos
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Samenvatting
De Jonge Krijger is een projectbureau dat zich richt op jongeren en organisaties op gebied
van werk en scholing. Dit doen zij door persoonlijke (traject)begeleiding, coaching,
trainingen, projecten en het geven van adviezen. Door middel van een dynamische en
outreachende werkwijze proberen zij zoveel mogelijk jongeren te stimuleren om gebruik te
maken van het aanbod van De Jonge Krijger. De Jonge Krijger wil meer naamsbekendheid
verkrijgen in Nederland en daarbuiten, echter het vergroten van naamsbekendheid leidt niet
per definitie tot meer aanmeldingen. De jongeren moeten gemotiveerd raken om
daadwerkelijk te kiezen voor begeleiding door De Jonge Krijger.
Naar aanleiding van een discrepantie tussen de huidige situatie en de gewenste situatie, is
de hoofdvraag van dit onderzoek opgesteld. Deze luidt: ‘Hoe kan het gedrag van jongeren
(18 t/m 23 jaar) beïnvloed worden, zodat ze kiezen voor begeleiding van De Jonge Krijger?’
Het onderzoek richt zich op de huidige situatie van De Jonge Krijger, wat jongeren motiveert,
op welke manier je jongeren aanspreekt en hoe zij het beste bereikt kunnen worden. Het
onderzoek is uitgevoerd middels desk- en fieldresearch. Voor alle verschillende
onderzoeksonderwerpen is gebruik gemaakt van deskresearch. Om erachter te komen op
welke manier jongeren bereikt kunnen worden is er een enquête verspreid en zijn er
persoonlijke interviews gehouden. De enquête is verspreid via internet en op straat in
Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel onder de onderzoeksdoelgroep: jongeren van 18
t/m 23 jaar. Er zijn 105 respondenten die de enquête hebben ingevuld. De persoonlijke
interviews zijn gehouden met zeven jongeren uit de onderzoeksdoelgroep.
De literatuur waar gebruik van is gemaakt heeft betrekking op de ontwikkeling van
adolescenten, jongerenmotivatie, consumentengedrag en het effect van communicatie.
Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden zijn deze onderwerpen het meest relevant.
De resultaten uit het fieldresearch laten zien dat de meeste jongeren niet bekend zijn met De
Jonge Krijger. Ook blijkt dat er grote behoefte is om geholpen te worden bij het vinden van
werk of scholing. De jongeren geven aan graag hulp te willen ontvangen van vrienden,
onderwijsinstellingen en professionals. Ze willen graag bereikt worden en informatie
ontvangen via e-mail en social media, zoals Facebook. Dit sluit ook aan bij de resultaten van
het literatuuronderzoek.
Aanbevelingen om jongeren te motiveren om te kiezen voor begeleiding door De Jonge
Krijger zijn: het wijzigen van de huidige doelstelling, de huisstijl meer laten aansluiten bij de
leefwereld van jongeren, het aantrekkelijker maken van de websites, informeren en
adverteren bij jongerenradiozenders en deelnemen aan evenementen.
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Summary
De Jonge Krijger is a project office, aimed at both young adults and organisations, which
focuses specifically on work and education. They specialise mainly in personal counselling,
coaching, training and numerous projects. They strive to actively stimulate young adults as
much as possible through use of their expert knowledge, both via dynamic methods and
one-on-one contact. De Jonge Krijger aims to become more widely known amongst young
adults, both nationally and internationally. Although this will not necessarily ensure young
adults will be encouraged to opt for counselling offered by De Jonge Krijger, this is what they
strive to eventually achieve.
The main topic of this thesis was established due to a discrepancy between De Jonge Krijger's
current and desired situation. It reads as follows: "How can the behaviour of young adults
(aged 18 to 23) be influenced so that they may opt for counselling offered by De Jonge
Krijger?"
This thesis focuses on De Jonge Krijger's situation as it is now; what exactly motivates young
adults; in what manner you should approach them and the best possible way to do so.
Extensive desk research and field research was carried out as well as quantitative research (a
survey) and qualitative research (one-on-one interviews). The survey was distributed online
amongst the target group within the Rotterdam and Nieuwerkerk aan den Ijssel area. 105
target group members (young adults) responded and completed the survey. The one-on-one
interviews were held with seven young adults within the target group.
The referenced literature covers the topics of the development of adolescence, youth
motivation, consumer behaviour and the effects of communication. These subjects were
most relevant for further explaining the main points of the thesis topic.
The results of the field research show that a vast majority of young adults within the target
group are not yet familiar with De Jonge Krijger. Assistance in finding both work and/or
education is desired. Young adults would most appreciate assistance from peers/friends,
educational institutions and professionals. They are open to being approached by and to
receive information via email and social media, such as Facebook. The results of the
conducted field research are further supported by the results found in the referenced
literature.
Recommendations which can be given to De Jonge Krijger in terms of approaching young
adults are to: adjust their current objective, update their current corporate design and
website so as to be more attractive to the target group, thus in turn allowing for a better
connection with them and both inform about and advertise De Jonge Krijger and their goals,
objectives and benefits through radio stations and events specifically aimed at young adults.
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Inleiding
In deze afstudeerscriptie wordt er onderzocht hoe De Jonge Krijger jongeren van 18 t/m 23
jaar, die vastlopen met studie en werk, het beste kan bereiken en motiveren om mee te
doen aan één of meerdere van de trajectbegeleidingen van De Jonge Krijger.
Het percentage jongeren dat voortijdig hun opleiding verlaat is zo hoog, dat de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Nederland begin 2008
aanmoedigde vaart te maken met de aanval op de schooluitval. Deze ligt in Nederland 12
procent hoger dan in omringende landen, zo bleek uit onderzoek van de OESO ‘Jobs for
youth’. Vroegtijdig schoolverlaten leidt tot een hogere kans op langdurige werkloosheid. Net
als in de meeste andere OESO-landen, is in Nederland meer dan een op de vijf werklozen
tussen de 15 en 24 jaar al ruim een jaar werkloos. In een aantal West-Europese landen is dat
percentage aanzienlijk kleiner. Gemeenten en scholen spelen een hoofdrol in de strijd tegen
vroegtijdig schoolverlaten. Verlenging van het vmbo moet uitval bij de overgang naar het
middelbaar beroepsonderwijs voorkomen. (Feldman, 2009)
Recente cijfers laten een daling zien van het aantal voortijdige schoolverlaters, maar het
beeld is nog steeds dramatisch. Volgens de laatste gegevens verlaat 30 procent van de
jongeren voortijdig de opleiding. (Feldman, 2009)
Ongeveer 23 procent van de scholieren uit gezinnen met de laagste inkomens, gaat zonder
diploma van school af. Dat percentage is bijna acht keer zo hoog als de 3 procent van de
scholieren uit gezinnen met de hoogste inkomens. (Feldman, 2009) De Jonge Krijger wil een
positieve bijdrage leveren bij het oplossen van dit probleem met deze jongeren.
Ook al bestaat De Jonge Krijger 10 jaar, het bedrijf heeft weinig naamsbekendheid. De
Jonge Krijger heeft hier geen concrete cijfers aan gekoppeld. (De Jonge Krijger, 2012)
Met het vergroten van de naamsbekendheid zorg je niet direct voor meer aanmeldingen
van jongeren op de trajectbegeleiding van De Jonge Krijger, daarom richt dit onderzoek zich
op het motiveren van jongeren van 18 t/m 23 jaar. Aan het einde van dit onderzoek zal er
een advies gegeven worden aan De Jonge Krijger over hoe ze jongeren kunnen motiveren
deel te nemen aan de trajectbegeleiding van De Jonge Krijger.
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan het gedrag van jongeren (18 t/m 23
jaar) beïnvloed worden, zodat ze kiezen voor begeleiding van De Jonge Krijger?

7

Hoofdstuk 1: Methoden van Onderzoek
1.1 Doelstelling van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om De Jonge Krijger te informeren over de mogelijkheden om
jongeren te motiveren. De SMART geformuleerde doelstelling luidt:
Het geven van advies op communicatiegebied zodat jongeren gemotiveerd raken om te
kiezen voor begeleiding van De Jonge Krijger. De huidige situatie wordt inzichtelijk gemaakt,
wat jongeren motiveert, op welke manier je jongeren aanspreekt en hoe zij het beste bereikt
kunnen worden. Dit wordt gedaan door middel van raadplegen van literatuur en kwantitatief
en klaliatief onderzoek in een periode van vier maanden.
De Jonge Krijger kan met de aanbevelingen van dit onderzoek direct starten met het
verbeteren van het motiveren van de doelgroep.
1.2 Probleemstelling
De belanghebbende binnen dit onderzoek is de opdrachtgever De Jonge Krijger. Het
onderzoek richt zich op het motiveren van jongeren van 18 t/m 23 jaar die geen
startkwalificatie hebben, niet zelfstandig werk kunnen vinden en/of ondersteuning nodig
hebben bij het maken van de volgende stappen in hun leven. De kern van het probleem is
dat deze doelgroep niet gemotiveerd wordt om te kiezen voor begeleiding van De Jonge
Krijger. De gewenste situatie is dat De Jonge Krijger na dit onderzoek de nodige handvaten
heeft om deze doelgroep wel te motiveren.
De probleemstelling is verder uitgewerkt in hoofd- en deelvragen. Om de hoofdvraag zo
goed mogelijk te kunnen beantwoorden is deze verdeeld in deelvragen. In de conclusie zijn
de antwoorden op deze deelvragen te vinden. In totaal zijn er vier deelvragen die weer
onderverdeeld zijn in subdeelvragen.
1.3 Onderzoeksdoelgroepen
Nederlandse jongeren van 18 t/m 23 jaar. De Jonge Krijger heeft een bredere doelgroep,
maar in dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar jongeren tussen de 18 en 23 jaar,
omdat de jongeren in deze leeftijdscategorie aan elk project van De Jonge Krijger zouden
kunnen meedoen.
1.4 Hoofdvraag
De hoofdvraag is gevormd na het opstellen van probleemstelling en doelstelling en na
gesprekken met de opdrachtgever. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
‘Hoe kan het gedrag van jongeren (18 t/m 23 jaar) beïnvloed worden, zodat ze kiezen voor
begeleiding van De Jonge Krijger?’
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1.5 Deelvragen
Deelvraag

Subdeelvraag

Onderzoeksmethode

1. Hoe laat de huidige

- Wat is de toegevoegde

Deskresearch

situatie zich beschrijven?

waarde van De Jonge
Krijger?
- Hoe probeert De Jonge
Krijger jongeren te stimuleren
deel te nemen aan de
trajectbegeleiding?

2. Wat motiveert jongeren?

Deskresearch

3. Op welke manier spreek je

Deskresearch, enqûete,

de jongeren aan?

interview

4. Hoe kan De Jonge Krijger

- Zijn de jongeren bekend

Deskresearch, enqûete,

de jongeren het beste

met De Jonge Krijger?

interview

bereiken?

- Welke behoefte hebben de
jongeren?
- Wat hebben ze nodig?
- Wat denken ze nodig te
hebben?
- Wat is de hulpvraag?

1.6 Onderzoeksmethoden
Desk- en field research.
Deskresearch
Als onderzoekstechniek wordt er een literatuuronderzoek gedaan. Dit zal de theoretische
onderbouwing worden voor dit onderzoek. (Verhoeven, 2011)
Fieldresearch
Er is gekozen voor een kwantitatief onderzoek door middel van enqûetes, om zoveel mogelijk
jongeren bereiken. De deelvraag hoe De Jonge Krijger de jongeren het beste kan bereiken,
kan op deze manier beantwoord worden. Er zullen minimaal 100 ingevulde enquêtes worden
gebruikt, zodat de resultaten relevant genoeg zijn om hier een volwaardig advies uit te
halen. Er zullen jongeren van 18 t/m 23 worden geënquêteerd die voornamelijk uit de regio
Zuid-Holland komen, maar ook jongeren van daarbuiten. Via het internet en op straat in
Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel zal de enqûete uitgezet worden. Dit omdat De
Jonge Krijger gevestigd is in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zuid-Holland).
9

Er wordt ook kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van persoonlijke interviews, omdat ik
erachter wil komen wat er leeft onder de jongeren die niet weten wat zij willen doen qua
werk en/of scholing. Dit kan mijn kwantitatieve onderzoek onderbouwen. Ik wil met zeven
jongeren die buiten aan het ‘hangen’ zijn een interview houden. Zij komen uit Nieuwerkerk
aan den IJssel, omdat daar De Jonge Krijger gevestigd is. Er zullen meer jongens dan meisjes
geïnterviewd worden, omdat vrouwen vaker hun diploma halen dan mannen. Bij de
vrouwen ligt het percentage op 73,4% en bij de mannen op 66,8%. Mannen stromen ook
minder vaak door naar het hbo en het wo dan meisjes. (onderwijsinspectie, 2011)
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Hoofdstuk 2:
Huidige situatie

De Jonge Krijger
De Jonge Krijger is een projectbureau
gericht op jongeren, werk en scholing.
Het is een maatschappelijk
verantwoorde onderneming en wil
zoveel mogelijk jongeren op weg helpen
een bijdrage te leveren aan de wereld.
De Jonge Krijger wil jongeren laten
ontdekken wat zij het allerliefste doen in
hun leven. (De Jonge Krijger, 2012)
Binnen de organisatie worden er termen
gebruikt als: Krijger(s) en Krijgerschap.
Door alle medewerkers wordt het
‘Krijgerschap’ ‘gedragen’. Men streeft
naar persoonlijke groei en inzicht
hebben in het eigen gedrag en
functioneren. (De Jonge Krijger, 2012)
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2.1 Trajectbegeleiding
De Jonge Krijger is werkzaam in de markt van trajectbegeleiding van jongeren. Het helpen
van voortijdige schoolverlaters en/of jongeren die hulp nodig hebben bij het maken van een
studiekeuze of bij het zoeken van werk, gebeurt vaak in de vorm van trajectbegeleiding.
Veel RMC-regio’s 1 of gemeenten hebben een eigen model waarin zij specifieke
trajectbegeleiding geven aan bovengenoemde groep. Met een intakeprocedure wordt er
geanalyseerd wat het probleem is van de jongere en gekeken naar mogelijke oplossingen in
de richting van een startkwalificatie of een traject naar werk. Samen met de jongere wordt er
naar een oplossing en bijpassend traject gezocht. De organisatie die de trajectbegeleiding
aanbiedt, houdt toezicht op de voortgang en het bereiken van het resultaat. (Ingrado, 2011)
2.2 Businessmodel
Er wordt gebruik gemaakt van het door Alex Osterwalder ontwikkelde businessmodel canvas
om de huidige situatie van De Jonge Krijger te beschrijven. Dit model bestaat uit negen
bouwstenen om te beschrijven hoe een organisatie meerwaarde creërt. (Osterwalder, 2012)
1. Partners
Wie zijn de belangrijkste partners waarmee wordt samengewerkt?
Er is samenwerking bij de uitvoering van de projecten met Sociale Zaken, Leerplicht, Centrum
Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk, scholen en gemeenten. (De Jonge Krijger, 2012)
2. Recources
Welke resources zijn nodig om de waardeproposities te realiseren?
Ureninzet van managers die acquisitie doen; netwerken en projectontwikkeling etc. (De
Jonge Krijger, 2012)
3. Activiteiten
Wat zijn de belangrijkste activiteiten die De Jonge Krijger moet ondernemen om de
waardepropositie te realiseren?
De belangrijkste activiteiten die De Jonge Krijger onderneemt om ‘klanten’ te bereiken zijn:
brieven sturen, huisbezoeken afleggen en telefonisch contact opnemen. (De Jonge Krijger,
2012)
4. Propositie
Welke waarde biedt De Jonge Krijger?
De Jonge Krijger is gericht op het inspireren van jongeren en organisaties op gebied van werk
en scholing. Er worden persoonlijke (traject)begeleiding, coaching, trainingen, projecten en

1

Het Regionaal Meld en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten. De RMC-wetgeving (2001) bepaalt dat
gemeenten alle voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar moeten registreren. Ook moet het RMC ervoor zorgen
dat voortijdig schoolverlaters terugkeren in het onderwijs, zodat deze jongeren alsnog een startkwalificatie behalen.
Jongeren die niet meer leerplichtig zijn worden dus ook gestimuleerd een opleiding te volgen die tot een
startkwalificatie leidt.’ (De Jonge Krijger, 2012)
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adviezen gegeven. Wanneer de jongeren niet naar De Jonge Krijger komen, komt De Jonge
Krijger naar de jongeren. (De Jonge Krijger, 2012)
5. Klantrelatie
Op welke manier wordt de relatie met verschillende klantgroepen onderhouden?
Er wordt via e-mail en telefoon contact gehouden, maar ook vinden er regelmatig afspraken
face-to-face plaats met de verschillende klantgroepen. (De Jonge Krijger, 2012)
6. Klanten
Wie zijn de klanten?
- Jongeren van 16 tot 27 jaar die geen startkwalificatie hebben, niet zelfstandig werk kunnen
vinden en/of ondersteuning nodig hebben bij het maken van de volgende stappen in hun
leven.
- Organisaties die hun jonge werknemers coaching en begeleiding willen bieden op gebied
van scholing en/of werkvaardigheden. (De Jonge Krijger, 2012)
7. Distributie
Via welke kanalen bereiken de producten en diensten de klant?
Via brieven, telefoontjes en huisbezoeken. Aan de social media kanalen wordt sinds kort
gewerkt om op deze manier ook de klant te bereiken. (De Jonge Krijger, 2012)
8. Opbrengsten
Welke inkomstenbronnen zijn er?
- Opdrachten vanuit gemeenten
- Zelf projecten ontwikkelen en hier subsidie voor aanvragen bij diverse fondsen (De Jonge
Krijger, 2012)
9. Kosten
Personeel, reiskosten, ontwikkelkosten, PR en materiaalkosten (De Jonge Krijger, 2012)
(Osterwalder, 2012)
2.3 Concurrentie
Concurrentenanalyse (Muilwijk, 2013)
Om het businessmodel canvas te onderbouwen wordt er gebruik gemaakt van een
concurrentenanalyse van Intemarketing.nl.
Portfolio van De Jonge Krijger
De Jonge Krijger verzorgt trajectbegeleiding van jongeren van 17 tot 27 jaar die geen
startkwalificatie hebben, niet zelfstandig werk kunnen vinden en/of ondersteuning nodig
hebben bij het maken van de volgende stappen in hun leven. Ook benadert De Jonge
Krijger werkgevers die hun jonge werknemers coaching en begeleiding willen bieden. Om op
deze manier te komen tot een goede combinatie van werk en scholing. (De Jonge Krijger,
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2012) Daarbij voert De Jonge Krijger de activiteiten voor de RMC-regio Rijnmond Zuid-Oost
uit. De activiteiten bestaan uit:
• Registratie voortijdig schoolverlaters middels inlezing import DUO
• behandeling verzuimmeldingen (DUO verzuimloket)
• opsporing van en contact leggen met voortijdig schoolverlaters
• trajectbegeleiding naar scholing en/of (leer)werk (De Jonge Krijger, 2012)
Identificeren van de Concurrentie
Omdat er zoveel instanties, scholen en adviesbureaus zich bezig houden met
trajectbegeleiding van jongeren is het niet haalbaar om in deze afstudeerscriptie een
volledige weergave te geven van de concurrenten die De Jonge Krijger heeft.
Directe concurrenten:
Volgens de directrice van De Jonge Krijger zijn er geen soortgelijke trajectbureaus. Bij
opdrachten van gemeenten en Sociale Zaken zijn reïntegratiebureaus wel concurrenten,
maar De Jonge Krijger werkt projectmatig waardoor ze goedkoper zijn. Ook zijn er kleinere
bureaus die het één en ander doen op het gebied van begeleiden van jongeren, maar die
zitten richting jeugd en jongerenwerk en hebben niet de expertise van het begeleiden van
jongeren naar werk en scholing. Daarnaast is Nederland in 39 RMC-regio’s verdeeld. In
iedere regio is er een contact-gemeente. Deze contact-gemeente coördineert de melding
en registratie van voortijdige schoolverlaters. Zij zoeken mogelijkheden voor doorverwijzing en
herplaatsing in het onderwijs. De 39 RMC-regio’s zijn weer verdeeld in subregio’s. De Jonge
Krijger is werkzaam in de subregio Rijnmond Zuid-Oost. Deze regio bestaat uit:
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland
en Ridderkerk. De contact-gemeentes uit alle andere regio’s kunnen gezien worden als
directe concurrenten van De Jonge Krijger. (RMCnet, 2013)
Indirecte concurrenten:
Binnen het vmbo, mbo en ROC opleidingen worden deze jongeren begeleid door middel
van een eigen trajectbureau. Wanneer de jongere niet komt opdagen is het gelijk klaar.
(RMC Regio Utrecht, 2012) Deze onderwijsinstellingen zijn de belangrijkste concurrenten van
De Jonge Krijger.
Doelstellingen en strategie van de concurrenten
De concurrenten zijn niet commercieel en dus passief. Via websites en Facebook pagina’s
proberen deze organisaties de jongeren te bereiken.
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Toekomst
De toekomst van dit soort organisaties is afhankelijk van wat de overheid beslist.
2.4 SWOT-analyse
Interne analyse
Sterk
De meeste scholieren maken de middelbare school af. Recente cijfers laten een daling zien
van het aantal voortijdige schoolverlaters, maar het beeld is nog steeds dramatisch. Volgens
de laatste gegevens verlaat 30 procent voortijdig de opleiding. Daarom zullen er altijd
jongeren benaderd kunnen worden.(Feldman, 2009)
Elke twee weken krijgt De Jonge Krijger bestanden, via het jeugdvolgsysteem van DUO,
binnen en deze worden ingelezen. In deze bestanden staan gegevens van jongeren die
zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Ook is het mogelijk dat een jongere
direct wordt doorverwezen door een andere organisatie zoals Leerplicht of Sociale Zaken.
Deze jongeren worden door De Jonge Krijger benaderd.
Wanneer de jongere onder de doelgroep van De Jonge Krijger valt, zal het hem of haar
geen geld kosten.
De Jonge Krijger is een maatschappelijk verantwoorde onderneming en biedt iets unieks
aan. Het bedrijf geeft jongeren de kans om te ontdekken wat zij willen bereiken in het leven.
Elke jongere krijgt een eigen trajectbegeleider die hem of haar ondersteunt en inspireert bij
het maken van keuzes en het nemen van stappen.
Er wordt bij De Jonge Krijger gewerkt met leerling-werknemers en stagiair(e)s om het contact
met jongeren laagdrempelig te maken.
Zwak
De Jonge Krijger heeft weinig naamsbekendheid. Dit is een probleem aangezien De Jonge
Krijger jongeren uit heel Nederland wil motiveren om deel te nemen aan de
trajectbegeleiding die zij aanbiedt. Dit komt mede doordat er weinig budget voor marketing
is.
Daarnaast moet De Jonge Krijger rekening houden met het feit dat zij geen commerciële
organisatie is.
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Externe analyse
Kansen
Er liggen mogelijkheden voor De Jonge Krijger in de technische ontwikkelingen. Om jongeren
te bereiken is het gebruik maken van het internet een kans. Van de “Nederlandse jongeren
tussen de 12 en 25 jaar gebruikt 86% mobiele hardware om online te gaan. De opkomst van
internetten via mobiel komt grotendeels door smartphones”. (Wokke, 2012)
“De Jonge Krijger profileert zich als enige bedrijf in Nederland dat jongeren motiveert door
middel van het ontdekken van hun eigen talenten, waarden en passies. Dit in tegenstelling
tot andere projectbureaus die meer uitgaan van de druk van de maatschappij”. (De Jonge
Krijger, 2012)
Bedreigingen
Naast de kansen voor De Jonge Krijger zijn er ook bedreigingen. De locatie van De Jonge
Krijger is een bedreiging. De Jonge Krijger is in het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel gevestigd
en volgens SCP-onderzoekster Anja Steenbekkers trekken jongeren juist in groten getale naar
de stad. Dit heeft vooral te maken met studie en het vinden van werk. (Waard, 2007)
Concurrentie van vmbo, mbo en ROC opleidingen, omdat zij gebruikmaken van een eigen
trajectbureau. Daarnaast zijn er meerdere organisaties voor jongeren actief, zoals
bijvoorbeeld: Jongerencentrum de Madser in Arnhem, De Droomfabriek in Kootwijk en TEDx
youth Amsterdam.
Eén van de doelstellingen die De Jonge Krijger heeft is: Expertise van De Jonge Krijger is
bekend in heel Nederland en erbuiten. Dit is binnen een periode van drie jaar een moeilijke
opdracht, omdat het een maatschappelijk verantwoorde onderneming is met weinig budget
voor marketing activiteiten.
Ook een bedreiging voor De Jonge Krijger is dat de doelgroep eerst moet inzien en
toegeven dat hij of zij een probleem heeft. Daarna moet de jongere ook nog zover komen
dat hij of zij bereid is om daar hulp voor te vragen.
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Sterk

Zwak

Aantal vroegtijdige schoolverlaters

Weinig naamsbekendheid

dramatisch

Weinig budget

Uniek
Kosteloos voor doelgroep
Jeugdvolgsysteem
leerling-werknemers en stagiair(e)s
Kansen

Bedreigingen

Technische ontwikkelingen

Locatie

Enige bedrijf dat uitgaat van talenten

Concurrentie in Nederland
Doelstelling (bijna) niet haalbaar
Jongeren probleem toegeven

Figuur 1.2.1 Swot-Analyse

2.5 Confrontatiematrix
We zetten de sterke punten af tegen de kansen die zich in de omgeving voordoen, maar
ook tegen de zwakke punten van de concurrenten. Op deze manier wordt het duidelijk wat
de concurrentievoordelen zijn.
Confrontatiematrix

Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

Binnen het jeugdvolsysteem

Naamsbekendheid

richten op jongeren in Zuid-

vergroten door middel van

Holland.

social media.

Benadering via Facebook of
aantrekkelijke website.
Bedreigingen

Uniciteit uitdragen naar de

Doelstelling inperken naar

doelgroep.

een kleiner schaalniveau.

Richten op provincie Zuid-

Social media.

Holland.
Figuur 2.5.1 Confrontatiematrix

Kansen vs. Sterkten:
De Jonge Krijger maakt succesvol gebruik van het Jeugdvolgsysteem dat hen veel
benaderbare jongeren oplevert. Vanuit de kansen gezien lijkt het wijs om binnen het
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volgsysteem de pijlen te richten op jongeren in de provincie Zuid-Holland. Rekening houdend
met de technologische ontwikkelingen kan op een leuke en speelse manier contact gelegd
worden met de jongere, zodat zij al meteen een positief beeld krijgen van De Jonge Krijger.
Hierbij kan gedacht worden aan benadering via Facebook of een aantrekkelijke website.
Kansen vs. Zwakten:
Van belang is om de zwakten, zoals de geringe naamsbekendheid en budget, te versterken.
Wanneer er gekeken wordt naar de kansen lijkt er een grote rol weggelegd voor de
technologische ontwikkeling. Zeker wanneer het gaat om naamsbekendheid kan Internet, en
dan in het bijzonder social media, van cruciaal belang zijn. Jongeren vinden het belangrijk
dat een boodschap aansluit bij hun eigen belevingswereld. Wanneer dit via de website of
Facebook bewerkstelligd kan worden, zal de motivatie van de jongere om zich te verbinden
aan De Jonge Krijger naar alle waarschijnlijkheid toenemen. Bovendien zal het feit dat er bij
De Jonge Krijger veel leerling-werknemers en stagiair(es)s werken het contact met de jongere
alleen maar makkelijker maken en hun beeld van De Jonge Krijger positief beïnvloeden.
Bedreigingen vs. Sterkten:
De concurrentie in Nederland kan een bedreiging vormen voor de positie van De Jonge
Krijger. De Jonge Krijger gaat echter uit van een uniek concept in vergelijking met de directe
en indirecte concurrentie. Om de concurrentie weerstand te bieden is het van belang dat
De Jonge Krijger vasthoudt aan deze sterkte en haar uniciteit koestert en uitdraagt naar de
doelgroep. Op deze manier onderscheidt De Jonge Krijger zich zichtbaar van de rest.
Wanneer het bedrijf zich bovendien als eerste gaat richten op de provincie Zuid-Holland en
daar grote naamsbekendheid opbouwt, zal haar concurrentiepositie alleen maar versterkt
worden. Ook wanneer besloten wordt om de rest van Nederland te ‘veroveren’ zal van deze
positie gebruik gemaakt kunnen worden.
Bedreigingen vs. Zwakten:
Om bedreigingen, zoals concurrentie en een te ambitieuze doelstelling, te weren zullen
zwakten zoals naamsbekendheid en budget versterkt moeten worden. Onderzocht moet
worden in hoeverre het mogelijk is om op een goedkope manier zoveel mogelijk jongeren
binnen de doelgroep te kunnen bereiken. De doelstelling inperken naar een kleiner
schaalniveau zal al een eerste stap kunnen zijn. Daarnaast is social media geschikt om op
een relatief makkelijke manier jongeren te benaderen.
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2.6 De toegevoegde waarde van De Jonge Krijger
Uit de analyse blijkt dat De Jonge Krijger zich profileert als enige bedrijf in Nederland dat
jongeren motiveert en inspireert door middel van het ontdekken van hun eigen talenten,
waarden en passies. Er worden persoonlijke (traject)begeleiding, coaching, trainingen,
projecten en adviezen gegeven. Daarnaast werkt De Jonge Krijger met een outreachende
werkwijze.
2.7 Hoe probeert De Jonge Krijger jongeren te stimuleren deel te nemen aan de
trajectbegeleiding?
Als de jongeren niet naar De Jonge Krijger komen, gaat De Jonge Krijger naar hen toe. De
Jonge Krijger werkt met gepassioneerde en ervaren coaches en trainers en leidt jongeren op
in het eigen bedrijf. (De Jonge Krijger, 2012)
Het eerste wat de coaches en trainers doen is het vertrouwen van de jongeren winnen. De
vertrouwensband is erg belangrijk om de jongeren te overtuigen dat De Jonge Krijger hen
kan helpen. (Liesbeth de Boer, 2013)
De Jonge Krijger werkt daarnaast ook met leerling-werknemers en stagiair(e)s om het
contact met jongeren laagdrempelig te maken.
Doordat De Jonge Krijger jongeren krijgt aangespeeld, wordt er weinig aandacht besteed
aan het bereiken en stimuleren van de rest van de jongeren.
Conclusie
Naar aanleiding van dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de Jonge Krijger de
aangereikte jongeren benadert op een actieve manier en hun vertrouwen probeert te
winnen. Er is weinig aandacht voor de andere jongeren met dezelfde problematiek. Door
brieven, huisbezoeken en telefoontjes bereikt De Jonge Krijger haar doelgroep. Sinds kort
maakt De Jonge Krijger ook meer gebruik van social media om deze jongeren te bereiken.
De inkomsten komen niet van de jongeren, maar van instanties. De belangrijkste
concurrenten zijn onderwijsinstellingen met een eigen trajectbureau. De toegevoegde
waarde van De Jonge Krijger is dat zij zich profileert als enige bedrijf in Nederland dat
jongeren motiveert en inspireert door middel van het ontdekken van hun eigen talenten,
waarden en passies. Daarnaast werkt De Jonge Krijger met een outreachende werkwijze.
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Hoofdstuk 3:
Literatuuronderzoek

Dit onderzoek is gericht op jongeren van
18 t/m 23 jaar. Deze jongeren zitten in de
adolescentieperiode. Het is belangrijk
om te weten wat er allemaal gebeurt in
de adolescentieperiode van de
jongeren, zodat je ze beter kunt
begrijpen en weet hoe je het beste met
hen kunt communiceren.
“Er moet als het ware in de huid van de
jongeren gekropen worden om te weten
hoe de reactie zal zijn (‘To get close to
the customer’)”. (Weber, 2006)
“Omdat het gedrag van de jongeren
beïnvloed moet worden, zal er rekening
gehouden moeten worden met de
belevingswereld van de jongeren”. (van
Osch & van Doorn, 2006)
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3.1 Adolescentieperiode
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de adolescentieperiode in de leeftijdsgroep 10
tot 23 jaar valt. Er zal zo min mogelijk aandacht besteed worden aan de leeftijdsgroep 10 tot
18 jaar, omdat er gekozen is voor de doelgroep jongeren van 18 t/m 23 jaar. Want dat zijn de
jongeren die mee kunnen doen aan alle projecten van De Jonge Krijger.
Wat is adolescentie?
De adolescentieperiode is de overgangsperiode van de kindertijd naar de volwassenheid. In
deze periode maken de hersenen een belangrijke groeispurt door. (Crone, 2009) Nederland
is een complexe samenleving en daarom kost de adolescentieperiode veel tijd. Dit komt
omdat er op veel gebieden persoonlijke keuzes gemaakt moeten worden en omdat men als
volwassene verschillende en ingewikkelde rollen moet spelen. Het is daarom moeilijk om de
adolescentieperiode precies aan te geven, het duurt voor de één langer dan voor de ander.
Opgroeien tot volwassen lid van de maatschappij
Er vinden tijdens de adolescentieperiode belangrijke veranderingen in het denkvermogen
plaats die belangrijk zijn voor schoolprestaties. Voorbeelden daarvan zijn de vaardigheden
om informatie vast te houden in je gedachten en op tijd te kunnen stoppen met je
handelingen. (Crone, 2009) De jongeren moeten langzamerhand gaan uitzoeken wat hun
bijdrage zal zijn aan de samenleving. (Craeynest, 2007)
Volgens Erik Erikson (1963) is de adolescentie de tijd van het stadium van identiteit-versusidentiteitsverwarring. Dan proberen jongeren erachter te komen wie ze zijn en wat hen uniek
en anders maakt dan anderen. Ze proberen hun sterke en zwakke punten te ontdekken en
te bedenken welke rol ze het best kunnen spelen in de toekomst. Door keuzes te maken met
betrekking tot hun persoonlijke, beroepsmatige, seksuele en politieke overtuigingen proberen
adolescenten zichzelf te begrijpen. (Glassman & Hadad)
3.2 Schoolprestaties en cognitieve ontwikkeling
In de adolescentieperiode groeit het denkvermogen. Geeft dat ook betere schoolprestaties?
Uit de cijfers van het functioneren op school, is het antwoord: nee. Gemiddeld gezien
worden de cijfers van scholieren in de loop van hun schoolcarrière lager. Ook is er een
percentage dat uitvalt. (Schulenberg, Asp & Petersen, 1984; Simmons & Blyth, 1987)
(Feldman, 2009)
Problemen bij de vroegtijdige schoolverlater demotiveert de jongere om zich in te zetten
voor zijn verdere ontwikkeling. (zie bijlage 1 voor overzicht vroegtijdige schoolverlaters in
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2011–2012). Motivatie bestaat grotendeels uit sociale motivatie; de behoefte om ergens bij te
horen. Motivatieproblemen komen tot uiting in:
-

faalangst;

-

afhaken (ziek, smoezen);

-

niet afmaken (steeds andere richting kiezen);

-

eigen gang gaan;

-

begeleiding afhouden;

-

geen initiatief tonen;

-

richten op problemen van anderen. (Klomp e.a., 2002)

3.3 Motivatie van jongeren
De belangrijkste voorwaarde voor succes op school en werk is motivatie. Sommige jongeren
lijken nergens toe gemotiveerd en zetten zich af tegen de hulpverlening. In veel van deze
gevallen verlaat de jongere de school of het werk. (Klomp, Kloosterman, & Kuijvenhoven,
2008) Er zijn meerdere problemen die ervoor zorgen dat jongeren ongemotiveerd raken. Bij
de verschillende problemen zijn er verschillende manieren waarop je de jongeren het beste
kunt benaderen. In figuur 3.3.1 staat een tabel met het overzicht.
Motivatieproblematiek

Benaderwijze

‘Niet kunnen’

•

Zoeken naar oplossingen voor
persoonlijke problemen

‘Niet willen’

•

Bevorderen kiezen voor eigen leven

•

Neutrale, zakelijke gespreksbasis

•

Aansluiten op het perspectief van de
jongere

•

Heroriëntatie op doelen, cognitieve
herstructurering

‘Niet durven’

•

Kosten-batenanalyse

•

Veiligheid bieden, steunen

•

Samen doen

•

Bevorderen van
competentiegevoelens, cognitieve
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herstructurering
•

Stimuleren van zelf-management

•

Creëren korte-termijnsuccessen,
faseren

‘Niet weten’

•

Bewustwording van eigen situatie en
problematiek

•

Oriëntatie op maatschappelijke
mogelijkheden

•

Analyse van eigen mogelijkheden en
interesses

•

Kosten-batenanalyse

Figuur 3.3.1 Motivatieprolematiek (Klomp, Kloosterman, & Kuijvenhoven, 2008)

Prochaska en DiClemente (1984) hebben aangetoond dat de motivatie tot
gedragsverandering haast nooit in één keer tot stand komt maar zich geleidelijk ontwikkelt.
(Klomp, Kloosterman, & Kuijvenhoven, 2008) Deze auteurs hebben een model ontwikkeld
waarin zij zes stadia onderscheiden welke mensen doorlopen bij het veranderen van
probleemgedrag. Dit model geeft een goed beeld van welke fasen de jongeren doorlopen.
1. Voorbeschouwing
De jongere is zich niet tot nauwelijks ervan bewust dat hij een probleem heeft.
Jongeren die zich in dit stadium bevinden:
- Verwerken minder informatie
- Hebben weinig emotionele reacties met betrekking tot de negatieve aspecten van
hun probleemgedrag
- Zijn weinig open over hun problemen
- Doen weinig om aandacht op hun problemen te richten
Er is nog geen motivatie tot verandering in deze fase
2. Overweging
De jongere ontdekt dat de problemen te maken hebben met eigen gedrag en
overweegt wat verandering kan opleveren.
De jongere staat open voor interventies gericht op bewustwording, maar verandert
gedrag nog niet.
3. Besluitvorming
Dit is een tussenstadium tussen de voorbeschouwing en de actieve verandering.
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De jongere neemt de beslissing om iets aan de problemen te doen en worden er
plannen gemaakt voor verdere actie.
4. Actieve verandering
In dit stadium vinden de gedragsveranderingen plaats.
5. Consolidatie
De verandering moet geïntegreerd worden om niet opnieuw in de problemen te
komen.
6. Terugval
De jongere kan terugvallen in zijn problemen

Figuur 3.3.2 Fasen van gedragsverandering, Prochaska en DiClemente (1984)

3.4 Communicatie met jongeren
De wereld van de volwassenen spreekt de jongeren niet vanzelfsprekend aan. Jongeren
willen graag actief worden en kunnen veel verantwoordelijkheden aan, maar het moet wel
in zijn/haar belevingswereld passen en het moet duidelijk zijn wat het voor henzelf
oplevert.(Jeugd en Gezin, 2009)

“Denk niet dat je zomaar in de wereld van jongeren kunt stappen en
altijd maar welkom bent. Dat ben je namelijk niet. Je bent pas
welkom als je echt iets te bieden hebt, als je echt iets te vertellen
hebt, als je een echte behoefte weet te vervullen” (Boschma & Groen,
2013)
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3.4.1 Mediabereik
‘Klapper (1960) gaf in zijn model voor beperkte effecten al aan dat selectieve blootstelling,
selectieve perceptie en selectief onthouden als interveniërende en mediërende variabelen
een rol spelen in het communicatieproces. Mensen stellen zich selectief bloot aan
mediaboodschappen’. Zij kiezen die boodschappen uit, die met hun eigen opvatting
overeenkomen en mijden boodschappen die daarvan afwijken. Deze selectiviteitsprocessen
zijn van invloed op het bereik van een boodschap. De houding ten aanzien van het medium
waarin de boodschap verschijnt is belangrijk voor het bereik van een boodschap. Deze
houding uit zich op verschillende manieren. Een positieve houding ten aanzien van een
medium kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een jongere zich op dat medium abonneert.
Naarmate die houding positiever is, zal de jongere vaker van de inhoud van het medium
kennisnemen en zijn aandacht ervoor zal groter worden. Daarmee neemt de kans op fysiek
bereik toe. Ten slotte zijn er ook diverse gedragskenmerken die van invloed zijn op het bereik.
De wijze waarop een jongere een medium gebruikt, kan variëren in intensiteit en frequentie.
Iemand kan een medium gebruiken door interesse, positieve houding ervoor of uit
gewoonte. (de Boer & Brennecke, 2009)
Media verschillen in technische mogelijkheden met betrekking tot de wijze waarop ze een
boodschap kunnen presenteren. Een audiovisuele boodschap komt anders aan dan
bijvoorbeeld gedrukte media. Deze mogelijkheden zijn bepalend voor het bereik van de
boodschap. Er onstaat ook een wisselwerking tussen het mediumtype en de houding van het
publiek ten aanzien van dat medium. Deze wisselwerking is ook bepalend voor het bereik.
Daarnaast kan het bereik beïnvloed worden door de prominentie die de boodschap krijgt
binnen het medium, zoals de plaats (bijvoorbeeld voorpagina), de omvang (lengte of
tijdsduur van het bericht) en het gebruik van kleur etc. Hoe prominenter de boodschap, hoe
groter het bereik. Ten slotte is de herhaling van de boodschap belangrijk. Hierdoor zal het
bereik ook toenemen, omdat de kans dat een jongere met de boodschap geconfronteerd
wordt, toeneemt. (de Boer & Brennecke, 2009)
Publieksvariabelen
Selectiviteitsprocessen
Attitude ten aanzien van het medium
Gedragskenmerken: gebruik medium
Mediavariabelen
Mediumtype
Prominentie
Herhaling
Figuur 3.4.1.1 variabelen beïnvloeding bereik
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3.4.2 Taalgebruik
Wanneer men een tekst ziet, wordt deze waargenomen volgens het A3-model. (Hoeken,
1998)

Figuur 3.4.2.1: A3-model (Hoeken, 1998)

1. Aandacht
De jongere besluit wel of geen aandacht te besteden aan de tekst. Dit hangt af van
de interesse in het onderwerp en de hoeveelheid energie die zij bereid zijn te
investeren.
2. Argumenten afwegen
De jongere besluit de argumenten in de tekst wel of niet door te nemen. Dit is een
onbewust proces en wordt ook bepaald door motivatie. De jongere zal een tekst die
hij niet begrijpt ook niet waarderen.
3. Acceptatie
De jongere besluit de tekst wel of niet te accepteren. (Hoeken, 2008)
Het effect van de stijl van de aanspreekteksten wordt bepaald door verschillende factoren,
namelijk of de lezer de stijl wel of niet waardeert. De verwachtingen - op basis van het doel,
genre, onderwerp en het medium - van de jongere spelen hierbij een belangrijke rol. Ook kan
de sociale afstand tussen zender en ontvanger invloed hebben op de acceptatie. Wanneer
de sociale afstand tussen de jongere en de organisatie te groot is, zal de jongere het niet
accepteren dat de zender in ‘jongerentaal’ spreekt. (Wensveen, 2012) Jongeren zullen dus
niet accepteren als er bij De Jonge Krijger in “jongerentaal”wordt gesproken.
3.4.3 Maatschappelijke druk en afhankelijkheid van vrienden en leeftijdgenoten
Jongeren voelen zich onder druk gezet om te kiezen of ze na de middelbare school gaan
werken of studeren en welk beroep ze zullen kiezen. Dit zijn nieuwe keuzes omdat tot aan dit
moment van hun ontwikkeling de school de weg wees. Dat onderwijstraject eindigt op de
middelbare school, zodat adolescenten zelf keuzes moeten maken over hun toekomst
(Kidwell et al., 1995). (Feldman, 2009)

“De wereld van de jongere is in principe gesloten, totdat jij hun
redenen geeft om die wereld te openen… Maar als dat lukt, dan ben
je binnen. En welkom” (Boschma & Groen, 2013)
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In het stadium van identiteit-versus-identiteitsverwarring gaan adolescenten hun vrienden en
leeftijdgenoten steeds meer als informatiebron gebruiken. Tegelijkertijd neemt de
afhankelijkheid van hun ouders af. Deze toenemende afhankelijkheid van hun
leeftijdgenoten stelt adolescenten in staat om hechte relaties op te bouwen. (Feldman,
2009)
3.4.4 Mond-tot-mondreclame
‘Jongeren nemen snel iets aan van een andere jongere (peer-to-peermarketing) en
persoonlijke ervaringen worden als heel waardevol beschouwd. Daarom is mond-totmondreclame de beste manier om reclame te maken voor een jongerenorganisatie. (Jeugd
en Gezin, 2009) Daarbij kan vriendschap het gedrag van een jongere veranderen. De
jongere kan meer overeenkomsten gaan vertonen met het gedrag van zijn of haar vriend.
Wanneer de vriend beter is in leren, zal de ander extra gemotiveerd zijn om harder te gaan
werken. (Groeneveld, 2005)
In de Westerse maatschappijen denkt men inderdaad vaak dat tieners zeer gevoelig zijn
voor peer pressure, de druk die leeftijdgenoten uitoefenen om zich te conformeren aan hun
gedrag en attitudes. Onderzoek wijst uit dat dat niet altijd zo is. In sommige gevallen zijn
adolescenten inderdaad zeer gevoelig voor de invloed van hun leeftijdgenoten. Bij:
•

Het bepalen wat ze aantrekken

•

Met wie ze uitgaan

•

Welke films ze kijken (Feldman, 2009)

Maar als het gaat om niet-sociale zaken, zoals het kiezen van een beroep of het oplossen
van problemen, zullen ze zich eerder spiegelen aan een ervaren volwassene. (Phelan, Yu &
Davidson, 1994) (Feldman, 2009) Vooral in de middenfase (16 – 18 jaar) en in de late
adolescentie (18 – 23 jaar) wenden tieners zich tot mensen die in hun ogen deskundigen zijn
op een bepaald gebied. (Young & Ferguson, 1979; Perrine & Aloise-Young, 2004) Als ze met
sociale problemen zitten, zoeken ze contact met leeftijdsgenoten. Als ze een probleem
hebben waarover volwassenen het meeste weten, vragen ze hen advies en staan open
voor hun meningen. (Feldman, 2009)
3.5 De leefwereld van jongeren van nu
3.5.1 Welke behoefte hebben de jongeren?
Vrienden
‘Het hebben van vrienden is voor jongeren erg belangrijk. Voor het maken van plezier,
geaccepteerd voelen, oefenen in sociaal gedrag en als vertrouwenspersoon’. (Jeugd en
Gezin, 2009)
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“Vrienden zijn voor mij het belangrijkst in mijn leven. Ik kan mijn
problemen bespreken, samen leuke dingen doen en vooral heel veel
lachen!” (Meisje, 19 jaar)
De grootste motivatie om te stoppen met een slechte gewoonte, of om te beginnen met
een goede, begint ermee als een jongere dat samen met vrienden kan doen. (Jeugdraad,
2008)
De keerzijde hiervan is dat jongeren (vooral jongens) elkaar kunnen motiveren tot
risicogedrag. Dit kan zich uiten in agressie, vernielingen, bedreigingen en uitschelden op
straat. Dit gedrag komt voor bij 12% van de jongens onder de 15 jaar. Eén op de vijf jongeren
zegt later hiervan spijt te hebben.(Prins, 2008) (Jeugd en Gezin, 2009) Veel jongeren, waarbij
het misgaat, hebben problemen thuis. Bij ernstige problemen gaan de jongeren zoveel
mogelijk op straat hangen en zich anders gedragen. Ze komen in aanraking met andere
normen en waarden; de zogenaamde ‘straatcultuur’. De straatcultuur die ontstaat is macho,
dominant en zet zich af tegen iedere vorm van autoriteit. Het draait om geld, dure spullen en
geweld is stoer. Jongeren uit deze cultuur staan laat op en doen zo weinig mogelijk.
De invloed van straatcultuur wordt steeds groter en verspreid zich door het hele land.
Verschillende deskundigen zeggen dat de invloed van straatcultuur steeds groter wordt en
dat deze cultuur zich verspreidt binnen de maatschappij. (YoungWorks, 2011)
De internetgeneratie
De jongeren van nu zijn deel van de eerste generatie die door middel van internet en
mobieltjes met de wereld kennis maakt, contacten legt en zich vermaakt. Ze gebruiken
internet vooral om informatie op te zoeken en met elkaar te communiceren. De mobiele
telefoon is het belangrijkste middel voor onderlinge communicatie. (Jeugd en Gezin, 2009)
Voor veel jongeren lijkt de telefoon onmisbaar. Ze houden contact met vrienden die ze vaak
eerder op de dag al uren hebben gezien. De ogenschijnlijk dwangmatige behoefte om met
vrienden te communiceren laat zien hoe belangrijk leeftijdgenoten in de adolescentie zijn.
(Feldman, 2009)

“Zonder mijn telefoon zou ik niet meer normaal kunnen functioneren”
(Meisje, 22 jaar)
De term infobesitas wordt hier ook wel eens voor gebruikt en hiermee wordt de explosieve
stijging bedoeld van informatie via internet, mobiele telefoons, televisie, kranten en radio. Dit
zorgt voor ‘overconsumptie’ van, vaak nutteloze, informatie. Wanneer er wordt gekeken
naar het enorme aantal Facebook- en Twitteraccounts, sms-gedrag en de hoeveelheid
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bezochte nieuwssites onder jongeren, wordt duidelijk dat zij al die informatie zelf opzoeken.
De smartphone maakt dit makkelijker en het mediagebruik krijgt iets dwangmatigs. Jongeren
doen vrijwillig mee en versterken het mediagebruik van elkaar. Jongeren willen niks missen en
doen constant meerdere dingen tegelijk. De Vrije Universiteit Brussel ontdekte dat jongeren
later naar bed gaan, langer wakker liggen en korter slapen als ze vlak voor het slapen gaan
nog achter de computer zitten, televisie kijken of hun telefoon gebruiken. Dit alles kan leiden
tot slechtere prestaties op werk of school en stress. (YoungWorks, 2011) Van de Nederlandse
jongeren is 91% actief op social media. Het aantal jonge social media gebruikers van 16 tot
25 jaar stijgt nog steeds. (Oosterveer D., 2011) Een website is tevens een kritisch punt bij
jongeren. Het is niet alleen belangrijk voor aandacht en de houding tegenover een
organisatie, maar ook of zij geïnspireerd raken en gaan handelen. (Lee & Kotler, 2011) En
door 75% van de jongeren wordt dagelijks naar de radio geluisterd. (rtv20, 2012) Effectief bij
jongeren is volgens Schouten (2011) de combinatie van social media en websites. Hier
vinden jongeren een plek waar ze met elkaar communiceren, inhoud beoordelen en
informatie delen. Dit zorgt voor interactie met de website. Jongeren delen graag
internetinformatie met vrienden. Jongeren vinden een website niet zomaar leuk. Als je hen,
zoals bij De Jonge Krijger, iets wil leren, haken ze snel af. Een website wordt door jongeren
aantrekkelijk gevonden als je:

-

De jongere aanspreekt als een volwassene die zich inleeft in een jongere;

-

Uitleg geeft bij lastige onderwerpen;

-

Humor toepast;

-

Zorgt voor vormgeving met veel contrast, overzichtelijkheid en eigen stijl;

-

Jongeren laat meedenken,praten en oordelen over je website;

-

Actief bent op verschillende social media platforms.

3.5.2 Wat hebben jongeren nodig?
De term ‘quaterlife crisis’ is bedacht door de Amerikaanse wetenschappers Robbins & Wilner
in 2001. Met deze term worden adolescenten bedoeld die het moeilijk vinden om zichzelf
een doel en een plek in de wereld van volwassenen te geven. Het zoeken naar de juiste
baan en wat zij later willen bereiken, bezorgt hen angst en onzekerheid. (YoungWorks, 2011)
Het is dus belangrijk voor de adolescent om zich gerespecteerd en volwaardig lid van de
samenleving te voelen. Een zinvolle dagbesteding is daarbij van groot belang. Een zinvolle
dagbesteding (school en/of werk) biedt:
-

perspectief, doelen die nuttig zijn;

-

dagritme, structuur;

-

ervarings- en ontwikkelingsmogelijkheden, in praktisch, sociaal en maatschappelijk
opzicht;
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-

mogelijkheid tot het ontwikkelen van gevoelens van eigenwaarde;

-

mogelijkheid tot het aangaan van sociale contacten, het opbouwen van een sociaal
netwerk;

-

bij werk: financiële bestaansmiddelen. (Klomp, Kloosterman, & Kuijvenhoven, 2008)

Straatcultuur
Jongeren die beïnvloed zijn door de straatcultuur moeten leren zich aan te passen aan het
werkende leven. Je moet je leren aanpassen en met veel verschillende mensen
samenwerken. Dit zal iedereen nodig hebben op school en bij werk. (YoungWorks, 2011)
Deze jongeren hebben behoefte aan structuur, grenzen, duidelijkheid, regels en regelmaat.
Bij een gebrek aan deze behoeftes gaan deze jongeren zich keren tegen de rest van de
maatschappij. (info.nu, 2012)
Infobesitas
Jongeren zullen de verleidingen moeten leren weerstaan, omdat de informatiestroom niet
tegengehouden kan worden. De jongeren van nu moeten leren zich te kunnen richten op
één activiteit. Bij studie en/of werk is het noodzakelijk geconcentreerd te kunnen zijn om de
opleiding en/of het werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Relevante en nutteloze
informatie moeten zij leren onderscheiden. Hierdoor zullen zij in de toekomst beter begrijpen
hoe ze op een verantwoordelijke manier met informatie om kunnen gaan. (YoungWorks,
2011)
3.5.3 Wat denken ze nodig te hebben?
‘Veel schoolverlaters van nu zitten anders in elkaar dan veertigers of vijftigers die hun bazen
zouden kunnen worden. De meeste jongeren willen een leuke werkkring, een prettige
werksfeer en een fijne samenwerking met collega’s. Het liefst willen zij collega’s die ze ook op
Facebook zouden kunnen toevoegen als ‘vriend’. Wat hierbij vanzelfsprekend hoort is een
goed salaris’. Jongeren denken dat werk slechts een bijzaak moet zijn in hun leven, want
maar 15% van hen is het eens met de stelling ‘mijn werk is mijn leven’. Wie je bent wordt
steeds meer bepaald door vrije tijd en privéleven. (YoungWorks, 2011)
Conclusie
Naar aanleiding van dit hoofdstuk kan er geconcludeerd worden dat de problemen bij
vroegtijdige schoolverlaters demotiverend werken. Er zijn verschillende benaderwijzen voor
de verschillende motivatieproblemen. Vrienden en leeftijdgenoten worden steeds meer als
informatiebron en voorbeeld gebruikt. Jongeren nemen snel iets aan van leeftijdsgenoten en
vriendschap kan het gedrag van jongeren veranderen. Bij niet-sociale zaken staan jongeren
zeker ook open voor advies van deskundigen. Het is daarnaast heel erg belangrijk voor
jongeren dat zij zich gerespecteerd voelen als een volwaardig lid van de samenleving. De
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wereld van volwassenen spreekt de jongeren niet vanzelf aan, het moet aansluiten bij de
eigen leefwereld en verbinden met persoonlijke motivatie. Dan wordt de jongere actief. De
jongeren zullen het niet accepteren, wanneer er een sociale afstand is met een organisatie,
dat er in ‘jongerentaal’ gesproken wordt. Bij de communicatie met jongeren moet rekening
gehouden worden dat zij boodschappen uitkiezen die overeenkomen met hun eigen
opvatting en boodschappen die daarvan afwijken, mijden. Daarbij is de houding ten
aanzien van het medium waarin de boodschap verschijnt belangrijk. Hoe positiever de
jongere is over het medium, hoe groter de kans op fysiek bereik . Voor de jongeren zijn de
mobiele telefoon, internet, social media en websites zeer belangrijk. 75% luistert ook nog
dagelijks radio. De dwangmatige behoefte om veel te communiceren met leeftijdgenoten
laat zien hoe belangrijk vrienden in de adolescentie zijn. Jongeren hebben structuur, grenzen,
duidelijkheid, regels en regelmaat nodig, omdat zij dit nodig zullen hebben op school en bij
werk. Ook moeten ze leren omgaan met social media om de informatie die ze nodig hebben
te kunnen onderscheiden van nutteloze informatie.
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Hoofdstuk 4:
Resultaten fieldresearch

In dit hoofdstuk worden de resultaten van
het fieldresearch overzichtelijk
gepresenteerd in grafieken, tabellen en
tekst.
De enquête is uitgezet onder jongeren
van 18 t/m 23 jaar via het internet, op
straat in Nieuwerkerk aan den IJssel en op
straat in het centrum van Rotterdam. Het
aantal respondenten is 105.
De persoonlijke interviews zijn gehouden
met zeven jongeren van 18 t/m 23 jaar
wonend te Nieuwerkerk aan den IJssel.
De enquête en het interview zijn
opgesteld aan de hand van de volgende
vragen:
Hoe kan De Jonge Krijger de jongeren het
beste bereiken?
> Welke behoefte hebben de jongeren
> Wat denken ze nodig te hebben?
> Wat is de hulpvraag?
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Enquête
4.1. Algemene gegevens enqûete
Welke woonplaats hebben de respondenten? In grafiek, figuur 4.1.1 staat waar de
respondenten vandaan komen. De meeste respondenten komen uit Nieuwerkerk aan den
IJssel (30%) en Rotterdam (20%).

Zoetermeer
Zierikzee
Waddinxveen
Utrecht
Schipluiden
Schiedam
Schalwijk
Rotterdam
Ouderkerk aan den Ijssel
Oudenbosch
Noordwijk
Nieuwerkerk aan den Ijssel
Moordrecht
Mijdrecht
Leidschendam
Krimpen aan den Ijssel
Hoek van Holland
Hilversum
Hendrik Ido Ambacht
Hellevoetsluis
Gouda
Essen (Belgie)
Den Haag
Delft
Capelle aan den Ijssel
Amsterdam
Alpen aan en Rijn

1
1
1
4
1
2
1
21
1
1
1
32
2
1
2
1
1
1
1
2
3
1
7
2
8
4
2
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Figuur 4.1.1: De woonplaats
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Om erachter te komen wat de jongeren doen in het dagelijks leven, is hier ook een vraag
over gesteld. In afbeelding 4.1.2 is zichtbaar wat de jongeren in het dagelijks leven doen. De
meeste jongeren (45%) studeren en werken tegelijkertijd. 20% van de jongeren is op dit
moment niks aan het doen, waarvan 15% niet weet wat hij/zij wil gaan doen, 3% op zoek is
naar een opleiding die bij hem/haar past en 2% werkzoekend is.
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Wat doe je in het dagelijks leven?
Niks, ik wacht tot mijn nieuwe studie begint
Niks, ik ben op zoek naar een opleiding…
Niks, ik ben werkzoekende
Niks, ik weet niet wat ik wil doen
Werken en studeren
Studeren
Werken
0
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Figuur 4.1.2: Dagelijks leven
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4.2. De hulpvraag van jongeren wat betreft scholing en werk
Om een indruk te krijgen wat de hulpvraag van de jongeren wat betreft scholing en werk is, is
er de vraag gesteld of zij de behoefte hebben gehad om geholpen te worden bij het maken
van een studiekeuze en bij het vinden van werk. Met een professional wordt een deskundige
bedoeld op het gebied van trajectbegeleiding van jongeren. Met een onderwijsinstelling
wordt een school bedoeld.
Scholing
In afbeelding 4.2.1 staan de resultaten van de vraag of de jongeren de behoefte hebben
gehad om geholpen te worden bij het maken van een studiekeuze. Een hoog percentage
(73%) heeft geantwoord met ja. De overige 27% heeft geen hulp nodig bij het vinden van
een studie. In de grafiek wordt het aantal respondenten weergegeven.

Heb je de behoefte gehad om geholpen te worden
bij het maken van een studiekeuze?
Nee

28 (27%)

Ja

77 (73%)
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Figuur 4.2.1 Hulpvraag bij het maken van een studiekeuze
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De volgende vraag is gesteld om te kijken door wie de jongeren het liefst geholpen willen
worden. De jongeren konden meerdere antwoorden aankruisen. De jongeren willen het liefst
geholpen worden door vrienden (60%) en een onderwijsinstelling (59%). Ook ligt het
percentage hoog bij de professional (54%) en de ouders/verzorgers (54%).

Door wie wil je geholpen worden bij het vinden van
een opleiding?
70
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50
40
30
20
10
0

Figuur 4.2.2 Door wie willen de jongeren geholpen worden (studie)

totaal n=105

Of de jongeren geholpen zijn bij het maken van hun studiekeuze kunt u opmaken uit figuur
4.2.3. Hieruit blijkt dat 48% van de jongeren geholpen zijn en 52% van de jongeren niet
geholpen zijn.

Ben je geholpen bij het maken van een studiekeuze?
Nee

55 (52%)

50 (48%)

Ja
47
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49
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51

Figuur 4.2.3 Zijn de jongeren geholpen?
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Werk
Om erachter te komen of de jongeren ook hulp nodig hebben bij het vinden van werk, is
daar een vraag over gesteld. De meeste jongeren (64%) hebben geen hulp nodig bij het
vinden van werk dat bij hen past. Er is een deel (36%) dat wel hulp nodig heeft bij het vinden
van werk en 20% weet niet waar hij/zij deze hulp kan vinden.

Heb je hulp nodig bij het vinden van werk dat bij je
past?
80

67 (64%)

60
40

0

21 (20%)

17 (16%)

20

Ja, en ik weet waar ik deze Ja, maar ik weet niet waar ik
hulp kan vinden
deze hulp kan vinden

Nee

Figuur 4.2.4 Hulpvraag bij het vinden van werk

totaal n=105

Als de jongeren geholpen willen worden, willen ze voornamelijk geholpen worden door hun
vrienden (61%). De ouders/verzorgers komen op een tweede plaats (49%) en een
professional op de derde plaats met 47%. De jongeren konden meerdere antwoorden
geven. Zie figuur 4.2.5

Als je geholpen wil worden bij het vinden van werk,
door wie wil je dan geholpen worden?
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Figuur 4.2.5 Door wie willen de jongeren geholpen worden (werk)

38

totaal n=100

Hiernaast is er de vraag gesteld of de jongeren het gevoel hebben dat zij genoeg hulp
krijgen van zijn/haar ouders. 78% heeft gezegd het gevoel te hebben genoeg hulp te krijgen
van zijn/haar ouders/verzorgers, maar 22% heeft geantwoord niet het gevoel te hebben dat
zij genoeg hulp krijgen van zijn/haar ouders/verzorgers. Zie figuur 4.2.6

Heb je het gevoel dat je genoeg hulp krijgt van je
ouders/verzorgers?
Nee

23 (22%)
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82 (78%)
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Figuur 4.2.6 Hulp van ouders

Om te ontdekken hoe de jongeren geïnformeerd zouden willen worden over een opleiding
en/of werk, is dit ook verwerkt in de enquête en de resultaten zijn te zien in figuur 4.2.7. De
meeste jongeren willen via de e-mail geïnformeerd worden (75%). Er konden meerdere
antwoorden gegeven worden.

Op welke manier wil je geinformeerd worden over een
opleiding en/of werk?
100
80

79

60

43

40

19

20
0

45
3

E-mail (75%)

Telefonisch (18%)

Face-to-face
(41%)

Social Media
(43%)

Figuur 4.2.7 informeren over een opleiding en/of werk

Anders,
namelijk… (3%)
totaal n=105

De drie jongeren die hebben geantwoord met anders, namelijk… hebben ingevuld “via
Google” en “verhalen van familie en vrienden die er al bekend mee zijn”.
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4.3 Jongeren en De Jonge Krijger
Aangezien De Jonge Krijger het streven heeft om bekend te worden in heel Nederland, is de
vraag gesteld of de jongeren bekend zijn met De Jonge Krijger om zo de naamsbekendheid
te pijlen. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 4.3.1.
De meeste jongeren zijn niet bekend met De Jonge Krijger, 82%. De jongeren die het bedrijf
kennen en weten wat de werkzaamheden zijn, komen voornamelijk uit Nieuwerkerk aan den
IJssel (zeven jongeren), Daarnaast komt één jongere uit Amsterdam en één jongere uit
Oudenbosch.
De jongeren die wel bekend zijn met De Jonge Krijger, maar niet weten wat De Jonge Krijger
doet, komen ook voornamelijk uit Nieuwerkerk aan den IJssel (zes jongeren). Twee jongeren
komen uit Rotterdam, één uit Den Haag en één uit Zierikzee. Van de 32 jongeren die uit
Nieuwerkerk aan den IJssel komen, kennen in totaal dertien jongeren De Jonge Krijger en van
de 21 jongeren die uit Rotterdam komen, kennen twee jongeren het bedrijf.

Ben je bekend met de organisatie De Jonge Krijger?
100
86 (82%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
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9 (9%)

10 (9%)

Ja, ik ben op de hoogte van Ja, maar ik weet niet wat De Nee, ik heb nog nooit van De
wat De Jonge Krijger doet
Jonge Krijger doet
Jonge Krijger gehoord

Figuur 4.3.1 Naamsbekendheid De Jonge Krijger

totaal n=105
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Om erachter te komen hoe de jongeren De Jonge Krijger kennen is die vraag ook gesteld.
Tien van de negentien jongeren die De Jonge Krijger kennen, kennen het bedrijf via vrienden.
Zie figuur 4.3.2.

Hoe ken je De Jonge Krijger?
Via school

1 (5%)

Via de website

0 (0%)

Via social media

3 (16%)

Via vrienden

10 (53%)

Via mijn ouders/verzorgers

2 (10%)

De Jonge Krijger heeft mij benaderd

3 (16%)
0

2

4

6

Figuur 4.3.2 Naamsbekendheid De Jonge Krijger
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totaal n=19

Op welke manier de jongeren informatie zouden willen ontvangen over De Jonge Krijger is te
zien in figuur 4.3.3. De jongeren die hebben geantwoord met Anders, namelijk… gaven de
volgende antwoorden:
Niet (twaalf mensen)
Informatiepakket (één persoon)
Een gesprek (één persoon)

Op welke manier zou je informatie willen ontvangen over
De Jonge Krijger?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45 (44%)

43 (42%)

14 (14%)
0 (0%)
E-mail

Telefonisch

Figuur 4.3.3 Op welke manier informatie ontvangen
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Social media

Anders, namelijk…
totaal n=102

12

Conclusie
De meeste respondenten komen uit Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam. De
respondenten zijn jongeren en hebben de leeftijd van 18 t/m 23 jaar. 20% van deze jongeren
heeft geen werk en volgt geen opleiding. De Jonge Krijger zou voor deze jongeren iets
kunnen betekenen. De behoefte om geholpen te worden bij het maken van een studiekeuze
is met 73% groot. Het liefst worden de jongeren geholpen door hun vrienden. Maar bijna net
zo graag worden ze geholpen door een onderwijsinstelling, professional en/of
ouders/verzorgers. Informatie over een opleiding en/of werk ontvangen jongeren graag via
e-mail, social media of een persoonlijk gesprek. Bij het vinden van werk heeft 36% van de
jongeren hulp nodig. Hiervan weet 20% niet waar die hulp te vinden is. De jongeren willen
hierbij geholpen worden door hun vrienden, maar ook door ouders/verzorgers en
professionals. Op enkele jongeren uit Nieuwerkerk aan den IJssel na, is 82% van de
ondervraagde jongeren niet bekend met De Jonge Krijger. De helft van de jongeren die De
Jonge Krijger kennen, weten niet wat de werkzaamheden van dit bedrijf zijn. Daarnaast
kennen de jongeren De Jonge Krijger hoofdzakelijk via vrienden.

Interviews
De persoonlijke interviews zijn gehouden met twee meisjes en vijf jongens van 18 t/m 23 jaar
wonend te Nieuwerkerk aan den IJssel. Er is bewust gekozen om meer jongens dan meisjes te
interviewen, omdat vrouwen vaker hun diploma halen dan mannen. Bij de vrouwen ligt het
percentage op 73,4% en bij de mannen op 66,8%. Mannen stromen ook minder vaak door
naar het hbo en het wo dan meisjes. (onderwijsinspectie, 2011)
4.4 Algemene gegevens interviews
De jongeren zijn aangesproken op straat en gevraagd of zij het goed vonden om
geïnterviewd te worden. De jongeren die geïnterviewd zijn, zijn tussen de 18 t/m 21 jaar,
weten niet wat zij willen doen, zitten niet op school en/of hebben geen werk. Daarnaast
wonen alle geïnterviewde jongeren in Nieuwerkerk aan den IJssel, omdat De Jonge Krijger in
Nieuwerkerk aan den IJssel gevestigd is. Alle jongeren zijn actief op social media, gemiddeld
2 uur per dag en met name op Facebook. (In bijlage 5 staan alle antwoorden van de
respondenten)
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Respondent

Sekse en leeftijd

Wat doe je in het dagelijks
leven?

1

Vrouw, 19 jaar

Niks, ik ben gestopt met
school en nu ben ik op zoek
naar een baan voor geld.

2

Vrouw, 20 jaar

Niet veel. Ik heb wel een
bijbaantje bij het Kruidvat. Dit
doe ik ongeveer vier uur in
de week.

3

Man, 19 jaar

Werken bij een callcenter. Dit
doe ik ongeveer twaalf uur in
de week.

4

Man, 21 jaar

Sporten en ik heb een
bijbaantje bij de Albert Heijn.
Dit doe ik ongeveer vier uur
in de week. Ik wil wel een
opleiding volgen, maar ik
twijfel veel.

5

Man, 19 jaar

Sporten en ik heb een
bijbaantje bij een callcenter.
Dit doe ik ongeveer twaalf
uur in de week.

6

Man, 18 jaar

Niks. Uitslapen en chillen met
vrienden in de buurt.

7

Man, 21 jaar

Ik werk halve dagen in een
loods. Ik vind het
verschrikkelijk werk en ga
over een paar dagen
ontslag nemen.

Figuur 4.4.1Dagelijks leven
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Vijf van de zeven jongeren hebben een bijbaantje en twee jongeren doen helemaal niks.
Tijdens de interviews werd er opgemerkt dat de meeste jongeren niet weten wat ze willen
met hun leven. Eén jongere gaf uit zichzelf aan dat hij wel een opleiding zou willen volgen.
Zie figuur 4.5.1.
4.5 De hulpvraag van jongeren wat betreft scholing en werk
Scholing
Er zijn twee jongens die op de vraag: zou je geholpen willen worden bij het maken van je
schoolkeuze ‘nee’ hebben geantwoord en één meisje dat ‘nee’ heeft geantwoord. De rest
wilde hierbij wel geholpen worden.

Zou je geholpen willen worden bij het maken
van je schoolkeuze?
5

0

4

3

Ja

Nee

Figuur 4.5.1 Hulpvraag schoolkeuze

En waarom zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? De
antwoorden kunt u vinden in figuur 4.5.2.

Respondent

Sekse en leeftijd

Waarom zou je geholpen
willen worden bij het maken
van je schoolkeuze?

1

Vrouw, 19 jaar

Nee, omdat ik op dit
moment even niet meer
naar school wil.

2

Vrouw, 20 jaar

Ja, heel graag. Ik weet
namelijk niet wat ik de rest
van mijn leven wil gaan
doen en vind dit wel
belangrijk. Ook raak ik steeds
minder gemotiveerd om nog
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met een schoolkeuze bezig
te zijn omdat ik geen hulp
krijg.
3

Man, 19 jaar

Ja, ik weet niet goed wat er
allemaal is en ik kan niet
echt inzicht krijgen in alle
verschillende studies.

4

Man, 21 jaar

Nee ik denk het niet, omdat
ik liever geen hulp vraag aan
anderen en ik zou er al
helemaal niet voor naar een
speciale organisatie gaan.

5

Man, 19 jaar

Ja, omdat ik niet weet wat ik
zou willen doen, dus
misschien dat ik door middel
van een test er wel achter
kan komen.

6

Man, 18 jaar

Nee, omdat ik niet meer
naar school wil. Ik denk dat
als ik in een bedrijf kom te
werken, ik mezelf wel
omhoog kan werken. Een
diploma zegt niet alles.

7

Man, 21 jaar

Ja, graag. Ik wil een
opleiding doen die bij mij
past en ervoor zorgt dat ik
werk kan gaan doen dat ik
wel leuk vind.

Figuur 4.5.2 Waarom hulpvraag schoolkeuze

Wanneer de jongeren wel geholpen willen worden, ligt het duidelijk aan het feit dat zij niet
weten wat ze willen doen en niet weten wat er bij hen past. Wanneer de jongeren niet
geholpen willen worden, ligt het eraan dat ze niet meer naar school willen (twee jongeren) of
omdat ze niet ergens naartoe willen gaan voor hulp (één jongere).
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Werk
Bij de vraag of de jongeren geholpen zouden willen worden bij het vinden van werk, zie je
dat ze op één na allemaal geïnteresseerd zijn. Zie figuur 4.5.3.

Zou je geholpen willen worden bij het vinden
van werk?
8
6
4
2
0

Ja

Nee

Figuur 4.5.3 Hulpvraag werk

Het is een jongen die ‘nee’ heeft geantwoord op de vraag of hij geholpen zou willen worden
bij het vinden van werk. De jongen antwoordde dat hij voor het vinden van een baan niet
ergens naartoe wil gaan. Hij zou wel via de e-mail vacatures willen ontvangen, dus de vraag
naar hulp is er wel.
De rest antwoordde met ‘ja’ omdat ze op zoek zijn naar een baantje, op zoek zijn naar een
betere baan en omdat het erg lastig is om een baan te vinden in deze tijd.
In de onderstaande tabel, figuur 4.5.4 kunt u de antwoorden vinden op de vraag waarom de
jongeren geholpen zou willen worden bij het vinden van werk.

Respondent

Sekse en leeftijd

Waarom zou je geholpen
willen worden bij het maken
van je schoolkeuze?

1

Vrouw, 19 jaar

Ja, omdat ik op zoek ben
naar een baantje om geld te
verdienen.

2

Vrouw, 20 jaar

Ja, ook al heb ik een baantje
is dit niet wat ik de rest van
mijn leven wil doen. Ook is
het erg lastig om aan een
baan te komen.
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3

Man, 19 jaar

Ja, het werk dat ik nu doe,
doe ik bij gebrek aan beter.

4

Man, 21 jaar

Ja, omdat het erg lastig is
om een baantje te vinden in
deze tijd.

5

Man, 19 jaar

Nee, niet als ik daarvoor
ergens naartoe moet, maar
wel via de e-mail
bijvoorbeeld.

6

Man, 18 jaar

Ja, als De Jonge Krijger mij
aan een baantje kan helpen
dat ik leuk vind, wel.

7

Man, 21 jaar

Ja, maar ik wil eigenlijk eerst
een opleiding vinden.

Figuur 4.5.4 Waarom hulpvraag werk

4.6 Jongeren en De Jonge Krijger
Om een inzicht te krijgen of de ondervraagde jongeren De Jonge Krijger kennen, is de vraag
gesteld of zij bekend zijn met De Jonge Krijger. In figuur 4.6.1 is het resultaat te zien.

Ben je bekend met De Jonge Krijger?
6
4

4

3

2
0

Ja

Nee

Figuur 4.6.1 Naamsbekendheid

De jongeren die De Jonge Krijger kennen, kennen het bedrijf via een vriend (twee jongeren).
Eén meisje is benaderd door De Jonge Krijger zelf. De rest heeft nog nooit gehoord van De
Jonge Krijger (vier jongeren).
Om erachter te komen of de ondervraagde jongeren in begeleiding zouden willen bij De
Jonge Krijger, is deze vraag gesteld. Vijf jongeren willen graag geholpen worden en twee
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niet. De twee die niet geholpen willen worden, gaven als redenen: “Nee, omdat ik blij ben
dat ik even niks met school te maken heb en De Jonge krijger benaderde mij op een manier
dat ik het gevoel kreeg dat ik in de gaten werd gehouden”. (meisje, 19 jaar) en “Nee, maar
ik zou als ik hulp in mijn schoot geworpen krijg het misschien wel aannemen. Het is wel handig
om erachter te komen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben”. (jongen, 21 jaar) Als het de
jongen makkelijk gemaakt zou worden, zou hij dus wel hulp willen. Zie figuur 4.6.2.

Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen
worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past?
6

5

4

2

2
0
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Nee

Figuur 4.6.2 begeleiding door De Jonge Krijger

4.7 Hoe willen de jongeren benaderd worden door De Jonge Krijger?
De jongeren willen duidelijk allemaal het liefst via de e-mail benaderd worden, omdat zij dan
eerst rustig alles kunnen doornemen. Ook zijn er een aantal (drie jongeren) die via social
media benaderd willen worden.
Daarnaast zouden alle ondervraagde jongeren het leuk vinden om via Facebook op de
hoogte te worden gehouden van de activiteiten van De Jonge Krijger.
4.8 Motivatie
Wat motiveert jongeren om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken? De
meeste ondervraagden antwoorden:“Een betere toekomst, meer geld verdienen, meer kans
op een baan”.
Eén jongen denkt dat hij er ook wel komt zonder opleiding.
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4.9 Tips van de jongeren

Tips van de ondervraagde jongeren
“Laten weten aan de jongeren dat je hen niet probeert te pushen om weer naar school te
gaan, maar dat je hen probeert te helpen de juiste opleiding of baan te vinden”. (Meisje, 19
jaar)
“Veel meer richten op de marketing. Zorgen voor meer naamsbekendheid en verdiepen in
wat jongeren willen en nodig hebben”. (Meisje, 20 jaar)
“Zorg voor meer naamsbekendheid!” (Jongen, 19 jaar)
“Laten weten waarvoor ik jullie nodig heb”. (Jongen, 21 jaar)
“Een evenement organiseren en daardoor in de media komen”. (Jongen, 19 jaar)
“Proberen iets bekender te worden, ik wist niet dat er zoiets bestond als De Jonge Krijger”.
(jongen, 18 jaar)
“Zorgen dat meer mensen weten wat De Jonge Krijger doet, waar ze voor staan en dat ze je
kunnen helpen!” (Jongen, 21 jaar)

Conclusie
De zeven ondervraagde jongeren komen uit Nieuwerkerk aan den IJssel, hebben de leeftijd
van 18 t/m 21 jaar en zijn allen gemiddeld twee uur per dag actief op Facebook. Vier van
deze jongeren willen geholpen worden bij het maken van een studiekeuze, omdat ze niet
weten wat er bij ze past en wat ze willen doen. Bij het vinden van werk willen ze allemaal, op
één na, geholpen worden omdat ze op zoek zijn naar een baan of een betere baan en
omdat het moeilijk is om een baan te vinden. Degene die niet geholpen wil worden, zou wel
via de e-mail vacatures willen ontvangen.
Vier van de jongeren kennen De Jonge Krijger via vrienden en één jongere is benaderd door
De Jonge Krijger.
Vijf jongeren zouden geholpen willen worden door De Jonge Krijger. Het liefst worden zij
benaderd via e-mail, omdat zij het dan eerst rustig kunnen bekijken. Daarnaast vinden alle
ondervraagde jongeren het leuk om via Facebook op de hoogte te worden gehouden van
de activiteiten van De Jonge Krijger.
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Hoofdstuk 5: Conclusies
In dit laatste hoofdstuk wordt uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord. Aan de hand van alle
voorgaande informatie worden nu conclusies getrokken. Eerst zullen per hoofdstuk de
deelvragen beantwoord worden. Deze deelvragen leiden uiteindelijk tot de conclusie van
de hoofdvraag.
De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal stond luidt:
‘Hoe kan het gedrag van jongeren (18 t/m 23 jaar) beïnvloed worden, zodat ze kiezen voor
de begeleiding van De Jonge Krijger?’
De deelvragen die centraal stonden in dit onderzoek luiden:
‘Hoe laat de huidige situatie zich beschrijven?’
Wat is de toegevoegde waarde van De Jonge Krijger?
Op welke manier probeert De Jonge Krijger jongeren te stimuleren deel te nemen aan de
trajectbegeleiding?
‘Wat motiveert jongeren?’
‘Op welke manier spreek je de jongeren aan?’
‘Hoe kan De Jonge Krijger de jongeren het beste bereiken?’
Zijn de jongeren bekend met De Jonge Krijger?
Welke behoefte hebben de jongeren?
Wat hebben ze nodig?
Wat denken ze nodig te hebben?
Wat is de hulpvraag?
Hoe laat de huidige situatie zich beschrijven?
De belangrijkste partners waarmee samengewerkt wordt, zijn geen commerciële bedrijven,
maar overheidsinstanties. Door brieven, huisbezoeken en telefoontjes bereikt De Jonge Krijger
de jongeren van 17 tot 27 jaar die geen startkwalificatie hebben, niet zelfstandig werk
kunnen vinden en/of ondersteuning nodig hebben bij volgende stappen in hun leven. De
inkomsten komen niet van de jongeren, maar van instanties.
Wat is de toegevoegde waarde van De Jonge Krijger?
De toegevoegde waarde is dat De Jonge Krijger expertise heeft om jongeren van 16 tot 27
jaar die geen startkwalificatie hebben, niet zelfstandig werk kunnen vinden en/of
ondersteuning nodig hebben, te begeleiden naar werk en scholing.
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Op welke manier probeert De Jonge Krijger jongeren te stimuleren deel te nemen aan de
trajectbegeleiding?
Er kan geconcludeerd worden dat De Jonge Krijger de jongeren op een outreachende
manier benadert en het vertrouwen van de toegereikte jongeren wil winnen. Hierdoor is er
weinig aandacht voor andere jongeren met dezelfde problematiek. Buiten de social media
kanalen en de flyers gericht op jongeren, gebeurt er niks aan het stimuleren van jongeren om
deel te nemen aan de trajectbegeleiding van De Jonge Krijger. Voornamelijk omdat De
Jonge Krijger met weinig financiële middelen een optimaal resultaat wil bereiken.
‘Wat motiveert jongeren?’
Een grote motivatie voor jongeren om te stoppen met een slechte gewoonte, of om te
beginnen met een goede, begint ermee als hij of zij dat samen kan doen met vrienden.
Jongeren nemen snel iets aan van leeftijdsgenoten en vriendschap kan het gedrag van
jongeren veranderen. Bij niet-sociale zaken staan jongeren zeker ook open voor advies van
deskundigen.
Op welke manier spreek je de jongeren aan?
Bij de communicatie met jongeren moet rekening gehouden worden dat zij boodschappen
uitkiezen die overeenkomen met hun eigen opvatting en boodschappen die daarvan
afwijken, mijden. Daarbij is de houding ten aanzien van het medium waarin de boodschap
verschijnt belangrijk. De wereld van volwassenen spreekt de jongeren niet vanzelf aan, het
moet aansluiten bij de eigen leefwereld en verbinden met persoonlijke motivatie. Dan wordt
de jongere actief. De jongeren zullen het niet accepteren, wanneer er een sociale afstand is
met een organisatie, dat er in ‘jongerentaal’ gesproken wordt. Jongeren nemen wel snel iets
aan van een andere jongere (peer-to-peermarketing) en persoonlijke ervaringen worden als
heel waardevol beschouwd.
De jongeren maken door middel van internet en mobieltjes kennis met de wereld, leggen
contacten en vermaken zich. De mobiele telefoon en internet zijn de belangrijkste media van
de jongeren van nu en effectief bij jongeren is de combinatie van social media en websites.
Ook wordt er door 75% van de jongeren dagelijks naar de radio geluisterd.
‘Hoe kan De Jonge Krijger de jongeren het beste bereiken?’
Via e-mail, social media of een persoonlijk gesprek.
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Welke behoefte hebben de jongeren?
Het hebben van vrienden en veel in contact te zijn met hen. Het is daarnaast heel erg
belangrijk voor jongeren dat zij zich gerespecteerd voelen als een volwaardig lid van de
samenleving.
Wat hebben ze nodig?
Jongeren hebben structuur, grenzen, duidelijkheid, regels en regelmaat nodig, omdat zij dit
nodig zullen hebben op school en bij werk. Ook moeten ze leren omgaan met social media
om de informatie die ze nodig hebben te kunnen onderscheiden van nutteloze informatie.
Wat denken ze nodig te hebben?
Een leuke werkkring, een prettige werksfeer en een fijne samenwerking met collega’s die zij
het liefst op Facebook zouden kunnen toevoegen als ‘vriend’, met als vanzelfsprekend een
goed salaris.
Wat is de hulpvraag?
De behoefte om geholpen te worden bij het maken van een studiekeuze is heel groot. Voor
het vinden van een baan of beter werk is de vraag naar hulp ook groot. Het liefst krijgen de
jongeren deze hulp van hun vrienden, een onderwijsinstelling, professional en/of
ouders/verzorger. Informatie ontvangen jongeren graag via e-mail, social media of een
persoonlijk gesprek. Door De Jonge Krijger willen ze benaderd worden via e-mail en social
media. Daarnaast vinden alle ondervraagde jongeren het leuk om via Facebook op de
hoogte te worden gehouden van de activiteiten van De Jonge Krijger.
Zijn de jongeren bekend met De Jonge Krijger?
Op enkele jongeren uit Nieuwerkerk aan den IJssel na, is 82% van de ondervraagde jongeren
niet bekend met De Jonge Krijger. De helft van de jongeren die De Jonge Krijger kennen,
weten niet wat de werkzaamheden van dit bedrijf zijn. Daarnaast kennen de jongeren De
Jonge Krijger hoofdzakelijk via vrienden.
‘Hoe kan het gedrag van jongeren (18 t/m 23 jaar) beïnvloed worden, zodat ze kiezen voor
de trajectbegeleiding van De Jonge Krijger?’
Door de organisatie te laten aansluiten bij de leefwereld van de jongeren met daarbij het
gebruik van social media te combineren met de websites. Daarnaast jongeren aanspreken
en uitnodigen, niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van een vriendengroep. De
jongeren moeten weten dat De Jonge Krijger hen iets oplevert.
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen
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6.1 Aanbevelingen
Aan de hand van het onderzoek kunnen onderstaande aanbevelingen voor De Jonge
Krijger gedaan worden.
Doelstelling
De huidige doelstelling van De Jonge Krijger is: ‘Expertise van De Jonge Krijger is bekend in
heel Nederland en daarbuiten’. In drie jaar wil De Jonge Krijger dit bereiken. Gezien de
resultaten van dit onderzoek is deze doelstelling te ambitieus. Na een bestaan van tien jaar
kent 82% van de jongeren het bedrijf niet.
Aan de hand van de resultaten van de enquête kan er geconcludeerd worden dat De
Jonge Krijger niet bekend is onder 82% van de jongeren. 60% van de jongeren uit
Nieuwerkerk aan den IJssel kent De Jonge Krijger niet. Van de 40% die De Jonge Krijger wel
kent, weet de helft niet wat De Jonge Krijger doet.
Daarnaast voert De Jonge Krijger de activiteiten voor de RMC-regio Rijnmond Zuid-Oost uit
en registreert de voortijdige schoolverlaters in deze regio en niet in heel Nederland.
Voor De Jonge Krijger is het beter om de doelstelling aan te passen naar een kleiner
schaalniveau en hier concrete cijfers aan te verbinden. Wanneer deze doelstelling behaald is
kunnen er meer ambitieuze plannen gemaakt worden. Eerst richten op de jongeren uit
Nieuwerkerk aan den Ijssel en de jongeren uit de RMC-regio Rijnmond Zuid-Oost. Advies aan
De Jonge Krijger is dus om de doelstelling in te perken, zodat deze beter haalbaar is.
Bijvoorbeeld: ‘Binnen drie jaar is de expertise van De Jonge Krijger bekend bij 80% van de
jongeren uit Nieuwerkerk aan den IJssel en onder 70% van de jongeren in de RMC-regio
Rijnmond Zuid-Oost’.
Huisstijl
Om De Jonge Krijger meer aan te laten sluiten bij de leefwereld van de jongeren, zouden ze
met de huisstijl hier op in kunnen spelen. De huisstijl en naam geven nu niet duidelijk aan dat
deze organisatie de jongeren veel te bieden heeft. Ook de uitstraling van het pand kan
aantrekkelijker en duidelijker zichtbaar zijn voor jongeren. Tot nu toe is het niet duidelijk
genoeg, gezien de resultaten uit het veldonderzoek. De Jonge Krijger is gevestigd in het
centrum van het dorp en toch kennen de meeste jongeren het niet. Het is raadzaam om een
marketingorganisatie in te schakelen om dit uit te voeren.
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Websites
De Jonge Krijger zal kritisch naar haar websites moeten kijken. Op dit moment spreekt,
volgens het onderzoek, de website van De Jonge Krijger jongeren niet genoeg aan.
Het internet en de mobiele telefoon zijn de belangrijkste media van de jongeren van nu.
Effectief bij jongeren is de combinatie van social media en websites. Voornamelijk bij
organisaties die jongeren iets willen leren, zoals De Jonge Krijger, is het belangrijk een goede
website te hebben, zodat de jongeren niet snel afhaken. Een website wordt door jongeren
aantrekkelijk gevonden als:
-

Je de jongeren aanspreekt als een volwassene die zich inleeft in een jongere;

-

Je uitleg geeft bij lastige onderwerpen;

-

Je humor toepast;

-

Je zorgt voor een vormgeving met een groot kleurencontrast, overzichtelijkheid en
een eigen stijl;

-

Je jongeren laat meedenken, praten en oordelen over je website;

-

Je ook actief bent op verschillende social media platforms

Jongeren zijn zeer actief op Facebook. Daarom is het aan te raden om de focus te leggen
op Facebook. Hiervoor zou een social media plan opgesteld kunnen worden.
Radio
Dagelijks wordt er door jongeren veel naar de radio geluisterd. Het is aan te raden om via
een interview en commercial bij een radiozender die speciaal gericht is op jong publiek,
jongeren te motiveren. FunX is een radiozender die zich richt op jongeren met de nadruk op
grote steden, onder andere Rotterdam.

Interview
Een interview bij FunX waarbij De Jonge Krijger duidelijk maakt waarom jongeren deze
organisatie nodig hebben en wat het hen kan opleveren.
Commercial
Een commercial bij FunX die herhaaldelijk wordt uitgezonden, waardoor de jongeren
herinnerd blijven worden aan de hulp die De Jonge Krijger biedt, waarom jongeren deze
organisatie nodig hebben en wat het hen kan opleveren.
Deelname evenementen
Om De Jonge Krijger te laten aansluiten bij de leefwereld van de jongeren kan het bedrijf
aanwezig zijn bij bestaande evenementen waar veel jongeren op af komen Evenementen
zowel in Nieuwerkerk aan den IJssel als bijvoorbeeld in Rotterdam en omstreken. Aangezien
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De Jonge Krijger werkt met leerling-werknemers en stagiair(e)s is het handig dat zij naar deze
evenementen gaan en in contact komen met de doelgroep. Naast het voeren van leuke
gesprekken, persoonlijke ervaringen uitwisselen kan er ook reclamemateriaal in de vorm van
gadgets uitgedeeld worden.
Voorbeelden van enkele interessante evenementen:
-

Koningsnacht/Koningsdag (gratis)

Dit is een gratis evenement waar veel jongeren op af komen.
-

Music Republic (betaald)

Dit is een redelijk goedkoop festival in Rotterdam waar elk jaar veel jongeren op af
komen uit de provincie Zuid-Holland.
De volgende gratis evenementen voor jongeren worden georganiseerd in Nieuwerkerk
aan den IJssel door Jeudwerk Zuidplas. Hiermee zou een samenwerking aangegaan
kunnen worden.
-

Danceparade Nieuwerkerk aan den IJssel

-

Greppelpop Nieuwerkerk aan den IJssel

-

Blokpop Nieuwerkerk aan den IJssel

-

Zomerbanenmarkt Nieuwerkerk aan den IJssel

-

Oud en Nieuw feest Nieuwekerk aan den IJssel
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6.2 Implementatieplan
In het schema wordt de implementatie van de aanbevelingen weergegeven door in te
gaan op actie, doelstelling, termijn, wie en de kosten. De Jonge Krijger zal zelf invulling
moeten geven aan dit voorgestelde plan en besluiten of daar budget voor gereserveerd kan
worden. De genoemde kosten in dit schematisch voorstel vallen buiten de interne kosten van
De Jonge Krijger.
Actie

Doelstelling

Termijn

Wie

Kosten

1. Doelstelling
aanpassen

Jongeren
bereiken.

3 jaar

Het
leidinggevende
team

-

2. Huisstijl
aanpassen

Aantrekkelijker
worden voor
jongeren

Korte termijn

Uitbesteden

± € 2500 - 3000

3. Websites/ social
media plan

Aantrekken en
motiveren van
jongeren

Korte termijn

Een stagiaire
Media &
Communicatie
onder leiding van
PR en
Communicatie
medewerkster

± € 750

4. Radio interview
en commercial

Motiveren van
jongeren

Korte termijn

Medewerkster PR
en Communicatie

-

5. Deelname
evenementen

Motiveren van
jongeren en
vriendengroepen

Beginnen op korte
termijn

Leerlingwerknemers en
stagiaires onder
leiding van
medewerkster PR
en Communicatie

-

PR en
Communicatie
medewerkster zal
een
samenwerking
met Jeugdwerk
Zuidplas
opstarten.

6.3 Discussie
Deze discussie richt zich op de beperkingen van het fieldresearch en er zal een suggestie
gedaan worden voor een vervolgonderzoek.
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van fieldresearch, zowel kwantitatief als kwalitatief. Er
zijn enqûetes uitgedeeld via het internet en buiten op straat in Rotterdam en Nieuwerkerk
aan den IJssel. Deze manier werkte goed. Er was veel respons en de jongeren op straat
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werkten goed mee, omdat zij konden kiezen uit antwoorden. Daarnaast zijn er interviews
afgenomen onder zeven jongeren op straat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit verliep wat
moeizaam, omdat de jongeren niet heel serieus meededen. De jongeren gaven korte
antwoorden en het was lastig om meer uit hen te halen.
Naar aanleiding van dit onderzoek, conclusies en aanbevelingen is het raadzaam om een
vervolgonderzoek te doen naar hoe social media op de beste manier ingezet kan worden bij
De Jonge Krijger in combinatie met de websites.
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Verklarende woordenlijst
Cognitieve ontwikkeling: Het proces van het leren, dat wil zeggen het opnemen, verwerken
en weer opnieuw kunnen gebruiken van kennis en informatie.
Commerciële bedrijven: Bedrijven gericht op het maken van winst.
Discrepantie: Een situatie waarin twee zaken niet met elkaar overeenstemmen.
DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Outreachend werken: Het hanteren van een werkmethode waarbij actief ingezet wordt op
het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van vragen en het motiveren
en verwijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening en/of Maatschappelijke
Opvang of andersinzs.
Peer-to-peer: Communicatie tussen gelijken
SCP: Sociaal en Cultureel Planbureau
Sociale Zaken: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Trajectbegeleiding: begeleiding tijdens een traject naar een arbeidsplaats of naar het
onderwijs.
Waardepropositie: Hiermee wordt vastgesteld wat de toegevoegde waarde is die de
organisatie op de markt heeft.
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Bijlagen

64

Bijlage 1
Overzicht van nieuwe vroegtijdig schoolverlaters naar 18-min en 18-plus in 2011 – 2012:

Tabel nieuwe vsv’ers naar 18-min en 18-plus in 2011 – 2012 (Rijksoverheid, 2013)
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Bijlage 2
Enquête; Afstudeeronderzoek De Jonge Krijger
1. Wat is je sekse? *
Man
Vrouw
2. Wat is je leeftijd? *
18
19
20
21
22
23
3. Wat is je woonplaats? *
4. Wat is je hoogst behaalde diploma? *
Geen
Vmbo Kader
Vmbo T
Havo
Vwo
Gymnasium
Mbo
Hbo
Universiteit
5. Wat doe je in het dagelijks leven? *
Werken
Studeren
Werken en studeren
Niks, ik weet niet wat ik wil doen
Niks, Ik ben werkzoekende
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Niks, ik ben op zoek naar een opleiding die bij me past
Niks, ik wacht tot mijn nieuwe studie begint
6. Heb je de behoefte gehad om geholpen te worden bij het maken van je
schoolkeuze? *
Ja
Nee
7. Welke kanalen heb je gebruikt bij het zoeken van je huidige studie? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Begeleiding vanuit school
Open dagen
Schoolbeurs
Studiekeuzetest
Hulp door een professional
Ik volg geen studie
Anders, namelijk...
8. Als je geholpen wilt worden bij het vinden van de juiste opleiding, door wie wil je dan
geholpen worden? (meerdere keuzes mogelijk)
Ouders/Verzorgers
Onderwijsinstelling
Professional (iemand die je begeleidt en helpt om erachter te komen wat er bij jou past)
Vrienden
Familie
9. Hoe zou je het liefst geholpen willen worden bij het vinden van de juiste opleiding? *
10. Ben je ook daadwerkelijk geholpen bij het maken van je studiekeuze? *
Ja
Nee
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11. Heb je hulp nodig bij het vinden van werk dat bij je past?
Ja, en ik weet waar ik deze hulp kan vinden
Ja, maar ik weet niet waar ik deze hulp kan vinden
Nee
12. Ben je ook daadwerkelijk geholpen bij het vinden van werk? *
Ja
Nee
13. Als je geholpen wilt worden bij het vinden van werk, door wie wil je dan geholpen
worden? (meerdere keuzes mogelijk)
Ouders/Verzorgers
Onderwijsinstelling
Professional (iemand die je begeleidt en helpt om erachter te komen wat er bij jou past)
Vrienden
Familie
14. Heb je het gevoel dat je genoeg hulp krijgt van je ouders/verzorgers? *
Ja
Nee
15. Op welke manier wil je geïnformeerd worden over een opleiding en/of werk?
Via e-mail
Via telefonisch contact
Via face-to-face gesprekken
Via social media kanalen, zoals Facebook en Twitter
Anders, namelijk...
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16. Ben je bekend met de organisatie De Jonge Krijger? *
Ja, ik ben op de hoogte van wat De Jonge Krijger doet
Ja, maar ik weet niet wat De Jonge Krijger doet
Nee, ik heb nog nooit van De Jonge Krijger gehoord
17. Hoe ken je De Jonge Krijger? *
De Jonge Krijger heeft mij benaderd
Via mijn ouders/verzorgers
Via vrienden
Via Social Media (Twitter, Facebook)
Via de website van De Jonge Krijger
Via school
Ik ben niet bekend met De Jonge Krijger
18. Op welke manier zou je informatie willen ontvangen over De Jonge Krijger? *
Via e-mail
Telefonisch
Social media kanalen, zoals Facebook en Twitter
Anders, namelijk...
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Bijlage 3:
Resultaten enquête; Afstudeeronderzoek De Jonge Krijger

Wat is je sekse?
Man

32 (30.48 %)

Vrouw

73 (69.52 %)

n = 105 # 105

Wat is je leeftijd?
18

20 (19.42 %)

19

11 (10.68 %)

20

14 (13.59 %)

21

15 (14.56 %)

22

15 (14.56 %)

23

28 (27.18 %)

n = 103 # 103

Wat is je hoogst behaalde diploma?
Geen

4 (3.81 %)

Vmbo Kader

4 (3.81 %)

Vmbo T

16 (15.24 %)

Havo

56 (53.33 %)

Vwo

5 (4.76 %)

Gymnasium

0 (0 %)

Mbo

6 (5.71 %)

Hbo

12 (11.43 %)

Universiteit

2 (1.9 %)

n = 105 # 105
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Wat doe je in het dagelijks leven?
Werken

21 (20 %)

Studeren

16 (15.24 %)

Werken en studeren

47 (44.76 %)

Niks, ik weet niet wat ik wil doen

15 (14.29 %)

Niks, Ik ben werkzoekende

2 (1.9 %)

Niks, ik ben op zoek naar een

3 (2.86 %)

opleiding die bij me past
1 (0.95 %)

Niks, ik wacht tot mijn nieuwe studie
begint
n = 105 # 105

Heb je de behoefte gehad om geholpen te worden bij het maken van je schoolk...
Ja

77 (73.33 %)

Nee

28 (26.67 %)

n = 105 # 105

Welke kanalen heb je gebruikt bij het zoeken van je huidige studie? (meerde...
Begeleiding vanuit school

25 (23.81 %)

Open dagen

68 (64.76 %)

Schoolbeurs

10 (9.52 %)

Studiekeuzetest

50 (47.62 %)

Hulp door een professional

5 (4.76 %)

Ik volg geen studie

25 (23.81 %)

Anders, namelijk...

4 (3.81 %)

n = 105 # 187

Als je geholpen wilt worden bij het vinden van de juiste opleiding, door wi...
Ouders/Verzorgers

56 (53.33 %)
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Onderwijsinstelling

62 (59.05 %)

Professional (iemand die je begeleidt

57 (54.29 %)

en helpt om erachter te komen wat er
bij jou past)
Vrienden

63 (60 %)

Familie

26 (24.76 %)

n = 105 # 264

Ben je ook daadwerkelijk geholpen bij het maken van je studiekeuze?
Ja

50 (47.62 %)

Nee

55 (52.38 %)

n = 105 # 105

Heb je hulp nodig bij het vinden van werk dat bij je past?
17 (16.19 %)

Ja, en ik weet waar ik deze hulp kan
vinden

21 (20 %)

Ja, maar ik weet niet waar ik deze
hulp kan vinden
Nee

67 (63.81 %)

n = 105 # 105

Ben je ook daadwerkelijk geholpen bij het vinden van werk?
Ja

14 (13.33 %)

Nee

91 (86.67 %)

n = 105 # 105

Als je geholpen wilt worden bij het vinden van werk, door wie wil je dan ge...
Ouders/Verzorgers

49 (49.49 %)
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Onderwijsinstelling

16 (16.16 %)

Professional (iemand die je begeleidt

47 (47.47 %)

Op welke manier zou je informatie willen
Via e-mail
Telefonisch
Social media kanalen, zoals
Facebook en Twitter
Anders, namelijk...
n = 102 # 102
en helpt om erachter te komen wat er
bij jou past)
Vrienden

61 (61.62 %)

Familie

28 (28.28 %)

n = 99 # 201

Heb je het gevoel dat je genoeg hulp krijgt van je ouders/verzorgers?
Ja

82 (78.1 %)

Nee

23 (21.9 %)

n = 105 # 105

Op welke manier wil je geïnformeerd worden over een opleiding en/of we...
Via e-mail

79 (75.24 %)

Via telefonisch contact

19 (18.1 %)

Via face-to-face gesprekken

43 (40.95 %)

Via social media kanalen, zoals

45 (42.86 %)

Facebook en Twitter
Anders, namelijk...

3 (2.86 %)

n = 105 # 189
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Ben je bekend met de organisatie De Jonge Krijger?
Ja, ik ben op de hoogte van wat De

9 (8.57 %)

Jonge Krijger doet
10 (9.52 %)

Ja, maar ik weet niet wat De Jonge
Krijger doet

86 (81.9 %)

Nee, ik heb nog nooit van De Jonge
Krijger gehoord
n = 105 # 105

Hoe ken je De Jonge Krijger?
De Jonge Krijger heeft mij benaderd

3 (2.86 %)

Via mijn ouders/verzorgers

2 (1.9 %)

Via vrienden

10 (9.52 %)

Via Social Media (Twitter, Facebook)

3 (2.86 %)

Via de website van De Jonge Krijger

0 (0 %)

Via school

1 (0.95 %)

Ik ben niet bekend met De Jonge

86 (81.9 %)

Krijger
n = 105 # 105
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Bijlage 4:
Interview; Afstudeeronderzoek De Jonge Krijger
1. Algemeen
1.1 Wat is je sekse?
1.2 Wat is je leeftijd?
1.3 Waar woon je?
1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En waarom?
1.6 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
De Jonge Krijger is een trajectbureau speciaal gericht op jongeren, werk en scholing. De
Jonge Krijger helpt je jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Ook kom je erachter wat
voor werk er het beste bij je past en/of welke opleiding er het beste bij jou past.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
4.2 Ben je actief op social media?
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
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4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
4.7 Heb je nog tips voor De Jonge Krijger?
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Bijlage 5:
Resultaten interviews; Afstudeeronderzoek De Jonge Krijger
Interview 1
1. Algemeen
1.1 Wat is je sekse?
Vrouw
1.2 Wat is je leeftijd?
19
1.3 Waar woon je?
Nieuwerkerk aan den IJssel
1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben gestopt met school en nu zoek ik een baan om geld te verdienen.
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En
waarom?
Op dit moment wil ik even niet meer naar school.
1.6 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
Ja, door middel van een uitzendbureau, zodat zij mee kunnen zoeken.
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
Ja, zij hebben contact met mij gezocht toen ik net van school was. Ik kreeg een brief over
dat ik niet meer naar school ging en dat ze mij wilden helpen om weer naar school te gaan.
Ook werd ik gebeld, omdat ik niet op de brief had gereageerd.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
Nee, omdat ik blij was dat ik even niks met school te maken zou hebben en zij benaderden
mij op een manier dat ik het gevoel kreeg dat ik in de gaten gehouden werd en verplicht
was om weer naar school te gaan. En daar had ik juist even geen behoefte aan om op deze
manier benaderd te worden.
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2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
Het liefste met een mail. Dan kan ik er zelf rustig naar kijken en zelf contact opnemen
wanneer ik dat wil.
3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
Een betere toekomst en om geld te kunnen verdienen.

4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
Via social media en posters op het treinstation.
4.2 Ben je actief op social media?
Ja
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
Facebook
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
2 uur
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
Ja, nu ik weet dat de Jonge Krijger ook zou kunnen helpen met werk zoeken en dat het niet
alleen om school gaat.
4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
Een leuke reclame maken op televisie.
4.7 Heb je nog tips aan De Jonge Krijger?
Goed laten weten aan jongeren, wanneer je hen bijvoorbeeld een mail stuurt, dat je hun niet
probeert te pushen om weer naar school te gaan, maar dat het een optie kan zijn om te
helpen bij het zoeken van de juiste opleiding of de juiste baan.
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Interview 2
1.1 Wat is je sekse?
Vrouw
1.2 Wat is je leeftijd?
20
1.3 Waar woon je?
Nieuwerkerk aan den IJssel
1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
Parttime medewerkster bij het Kruidvat
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En waarom?
Ja, heel erg graag. Ik weet namelijk niet wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen en vind
dit wel belangrijk. Ook raak ik steeds minder gemotiveerd om nog met een schoolkeuze
bezig te zijn omdat ik geen hulp krijg.
1.6 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
Ja, ook al heb ik al een baantje is dit niet wat ik de rest van mijn leven wil doen. Het is in deze
periode erg lastig om aan een baan te komen en helemaal als je niet goed weet wat je wilt
want dan kan je minder gericht zoeken.
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
Ja, via een vriend. Ik woon er ook in de buurt maar vind het wel apart dat ik verder nooit heb
geweten dat het daar zat.
De Jonge Krijger is een trajectbureau speciaal gericht op jongeren, werk en scholing. De
Jonge Krijger helpt je jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Ook kom je erachter wat
voor werk er het beste bij je past en/of welke opleiding er het beste bij jou past.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
Ja. Ik zou erg graag professionele hulp krijgen bij het uitvinden wat ik het beste de rest van
mijn leven kan doen. Ik vind dit heel belangrijk en kom er zelf niet uit. Er is zoveel keus maar
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ook zoveel waar ik nog nooit van heb gehoord.
2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
Ik denk via de mail en social media. Via de mail kan ik rustig en in mijn eigen tijd lezen en
antwoorden en is het toch persoonlijk. Via social media blijf ik eraan herinnerd worden en kan
ik meer informatie ontvangen.
3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
Een goede en zekere toekomst is iets wat ik erg belangrijk vind. Ik wil graag dromen waar
kunnen maken en in mijn beleving gebeurt dit als je gelukkig bent met een goede baan.
4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
Alles. Maar het meeste social media.
4.2 Ben je actief op social media?
Ja
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
Facebook, Pinterest
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
2 uur
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
Ja, dit lijkt me erg leuk omdat ik zo op een makkelijke manier op de hoogte wordt gehouden.
4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
Via social media en activiteiten die ze doen waar ik van hoor en weet.
4.7 Heb je nog tips voor De Jonge Krijger?
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Veel meer richten op de marketing. Zorgen voor meer naamsbekendheid en verdiepen in
wat jongeren willen en nodig hebben.
Interview 3
1. Algemeen
1.1 Wat is je sekse?
Man
1.2 Wat is je leeftijd?
19
1.3 Waar woon je?
Nieuwerkerk aan den IJssel
1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
Werken, bij een callcenter
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En waarom?
Ja, ik weet niet goed wat er allemaal is en ik kan niet echt inzicht krijgen in studies. Als ik
bijvoorbeeld Economie wil gaan doen zou ik niet weten wat ik allemaal zal leren
1.6 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
Ja, het werk dat ik nu doe, doe ik bij gebrek aan beter.
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
Nee
De Jonge Krijger is een trajectbureau speciaal gericht op jongeren, werk en scholing. De
Jonge Krijger helpt je jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Ook kom je erachter wat
voor werk er het beste bij je past en/of welke opleiding er het beste bij jou past.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
Ja, misschien dat ik dan terecht kom op de plek waar ik wil zijn.
2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
Via e-mail (telefonisch is te persoonlijk en social media te onpersoonlijk)
3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
Verveling, ik wil een ritme waar ik plezier aan beleef.
4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
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(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
Via social media zal de beste tactiek zijn, dat leest vrijwel iedereen. Alleen lees je zoveel dat
je niet alles echt opslaat, daarom zijn flyers met een korte uitleg erbij misschien effectiever.
4.2 Ben je actief op social media?
Ja
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
Hyves, Facebook
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
2 uur
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
Ja, dat kan geen kwaad.
4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
Door iets te organiseren wat leuk is voor jongens en meisjes van mijn leeftijd. Bijvoorbeeld een
feest of iets dergelijks.
4.7 Heb je nog tips voor De Jonge Krijger?
Ja, zorg voor meer naamsbekendheid, ik had er nog nooit van gehoord…
Interview 4
1. Algemeen
1.1 Wat is je sekse?
Man
1.2 Wat is je leeftijd?
21
1.3 Waar woon je?
Nieuwerkerk aan den IJssel
1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
Sporten en ik heb een bijbaantje bij de Albert Heijn. Voor de rest weet ik eigenlijk niet zo goed
wat ik moet doen. Ik wil wel een opleiding volgen, maar ik twijfel erg veel. Ik ben een jaar
geleden begonnen met een opleiding, maar ik vond het uiteindelijk helemaal niet leuk en
ben daarom ermee gestopt.
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En waarom?
Ik denk het niet, omdat ik liever geen hulp vraag aan anderen en ik zou er al helemaal niet
voor naar een speciale organisatie gaan. Als de hulp in mijn schoot geworpen zou worden,
zou ik misschien de hulp wel aannemen.
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1.6 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
Ja, omdat het erg lastig is om een baantje te vinden in deze tijd.
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
Nee.
De Jonge Krijger is een trajectbureau speciaal gericht op jongeren, werk en scholing. De
Jonge Krijger helpt je jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Ook kom je erachter wat
voor werk er het beste bij je past en/of welke opleiding er het beste bij jou past.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
Nee, maar wat ik al eerder zei, ik zou als de hulp in mijn schoot geworpen zou worden de
hulp misschien wel aannemen. Het is in ieder geval wel handig om erachter te komen wat je
leuk vindt en waar je goed in bent.
2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
Via social media. Wanneer er dingen zijn die voorbij komen die voor mij interessant zijn, kijk ik
er meestal wel naar.
3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
Wanneer ik een diploma heb, heb ik meer kans op een baan. Ik wil niet mijn hele leven bij de
Albert Heijn werken.
4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
Via social media, posters op straat en gadgets.
4.2 Ben je actief op social media?
Ja, elke dag.
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
Facebook.
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
2 uur per dag. Ik kijk regelmatig op een dag op Facebook.
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
Ja hoor. Ik zou het wel leuk vinden om te zien wat De Jonge Krijger allemaal doet via
Facebook. Ik hoef er niks voor te doen, maar ik zie wel wat er gebeurt.
4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
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Via een gadget die ik zou kunnen bewaren, zoals een pen etc. Ook zal mijn aandacht
worden getrokken als ik weet waarom het voor mij zin heeft om door De Jonge Krijger
geholpen te worden. Vooral wanneer ik weet wat ik ermee bereik.
4.7 Heb je nog tips voor De Jonge Krijger?
Laat weten waarvoor ik jullie nodig heb.
Interview 5
1. Algemeen
1.1 Wat is je sekse?
Man
1.2 Wat is je leeftijd?
19
1.3 Waar woon je?
Nieuwerkerk aan den IJssel
1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
Fitnessen en ik heb een bijbaantje van 12 uur in de week bij een callcenter.
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En waarom?
Ja, ik zou wel geholpen willen worden. Omdat ik niet weet wat ik zou willen doen, dus
misschien door middel van een test dat ik erachter kan komen.
1.6 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
Nee, niet als ik daarvoor ergens naartoe moet. Alleen wanneer er dingen opgestuurd worden
via de mail bijvoorbeeld.
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
Nee.
De Jonge Krijger is een trajectbureau speciaal gericht op jongeren, werk en scholing. De
Jonge Krijger helpt je jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Ook kom je erachter wat
voor werk er het beste bij je past en/of welke opleiding er het beste bij jou past.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
Ja dat zou ik wel willen, omdat ik op dit moment totaal niet weet wat ik zou willen doen. Ik wil
wel naar school, maar ik weet niet wat ik wil doen.
2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
Via social media of e-mail. Niet telefonisch, ik wil er eerst rustig over nadenken en overleggen
voordat ik ergens aan mee ga doen.
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3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
Om een opleiding te hebben, zodat ik later meer kan verdienen.
4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
Via social media en gadgets, zoals een pen, rekenmachine en een agenda. Een agenda
werkt bij mij altijd erg goed.
4.2 Ben je actief op social media?
Ja, elke dag.
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
Facebook.
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
2,5 uur per dag. Ik kijk de hele dag door af en toe op mijn telefoon en kijk dan op Facebook.
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
Ja, omdat dat makkelijk is. Als ik vrije tijd heb kijk ik op Facebook en kan ik de berichten goed
lezen.
4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
Een evenement organiseren voor jongeren in mijn leeftijdscategorie met gratis drank of met
een actie op social media.
4.7 Heb je nog tips voor De Jonge Krijger?
Een evenement organiseren en daardoor in de media te komen.
Interview 6
1. Algemeen
1.1 Wat is je sekse?
Man
1.2 Wat is je leeftijd?
18
1.3 Waar woon je?
Nieuwerkerk aan den IJssel
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1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
Uitslapen en chillen met vrienden in de buurt. We drinken vaak bier met elkaar of roken een
blowtje. Dit doen we bijna elke dag. Ik zit niet meer op school. Ik heb wel mijn vmbo-t
diploma gehaald, maar zit nu niet meer op school en ik wil ook niet meer naar school. Het
liefst doe ik niks, maar van mijn moeder moet ik gaan werken. Ik heb ook geen zin om werk te
zoeken.
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En waarom?
Nee, dat wil ik niet. Omdat ik niet meer naar school wil. Ik denk dat als ik in een bedrijf kom te
werken dat ik mezelf wel omhoog kan werken. Een diploma zegt niet alles.
1.6 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
Ja, als De Jonge Krijger mij aan een baantje, die ik leuk vind, kan helpen wel.
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
Nee, ik heb geen idee wat het is.
De Jonge Krijger is een trajectbureau speciaal gericht op jongeren, werk en scholing. De
Jonge Krijger helpt je jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Ook kom je erachter wat
voor werk er het beste bij je past en/of welke opleiding er het beste bij jou past.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
Op zich wel, maar als ik er te veel moeite voor moet doen heb ik er al snel geen zin meer in.
Maar ik zou wel willen weten wat er bij mij past en waar ik goed in ben.
2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
Via de e-mail, dan kan ik erover nadenken.
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3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
Niks, ik denk dat ik er wel kom ook zonder opleiding.
4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
Social media, posters op straat en gadgets zoals een pen.

4.2 Ben je actief op social media?
Ja
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
Op Facebook.
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
2 uur. Ik kijk de hele dag door af en toe op Facebook via mijn telefoon.
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
Ja, als ik maar niet elke dag een bericht krijg.
4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
Door iets te organiseren in Nieuwerkerk wat leuk is en waar ik naartoe wil.
4.7 Heb je nog tips voor De Jonge Krijger?
Proberen iets bekender te worden, want ik had geen idee dat er zoiets bestond als De Jonge
Krijger.
Interview 7
1. Algemeen
1.1 Wat is je sekse?
Man
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1.2 Wat is je leeftijd?
21
1.3 Waar woon je?
Nieuwerkerk aan den IJssel
1.4 Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk halve dagen in een loods bij het vliegveld Zestienhoven. Ik vind het werk verschrikkelijk
en ik ga er over een paar dagen ontslag nemen. Ik trek dit werk niet en ben toe aan
vakantie.
1.5 Zou je geholpen willen worden bij het maken van je schoolkeuze? En waarom?
Ja, graag. Ik wil een opleiding doen die bij mij past en ervoor zorgt dat ik werk kan gaan
doen dat ik wel leuk vind. Ik heb wel een vmbo-t diploma, maar dat zal mij in de toekomst
niet veel verder gaan helpen.
1.7 Zou je geholpen willen worden bij het zoeken van werk? En waarom?
Ja ook, maar ik wil eerst een opleiding vinden.
2. De Jonge Krijger
2.1 Ben je bekend met De Jonge Krijger?
Ja, omdat ik een studiekeuzetest wil gaan doen en de broer van een vriend van mij vertelde
over De Jonge Krijger. Ik heb besloten hier niet naartoe te gaan, omdat het veel geld kost.
De Jonge Krijger is een trajectbureau speciaal gericht op jongeren, werk en scholing. De
Jonge Krijger helpt je jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Ook kom je erachter wat
voor werk er het beste bij je past en/of welke opleiding er het beste bij jou past.
2.2 Zou je door De Jonge Krijger begeleid willen worden om te ontdekken wat er het beste bij
jou past? Waarom wel/ waarom niet?
Ja, ik wil heel graag weten wat er bij me past.
2.3 Hoe zou je het liefst benaderd willen worden door De Jonge Krijger en waarom?
(bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail, social media etc.)
Via de e-mail, waarin alle informatie staat die ik nodig heb om te weten wat ik aan De Jonge
Krijger heb.
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3. Motivatie
3.1 Wat motiveert jou om weer naar school te gaan en/of een baan te zoeken?
Om een baan te vinden die ik leuk vind en langer dan een maand kan volhouden.
4. Hoe kan je de jongeren het beste bereiken?
4.1 Wanneer trekt een bedrijf of organisatie jouw aandacht?
(Voorbeelden: Via social media, websites, krant, posters op straat, flyers, gadgets)
Alles, maar vooral via social media. Ik zit heel vaak thuis en heb altijd mijn computer met
Facebook aan. Ik kijk veel filmpjes die grappig zijn
4.2 Ben je actief op social media?
Ja
4.3 Op welke social media kanalen ben jij actief?
Op Facebook.
4.4 Hoeveel uur op een dag ben je actief op social media?
4 uur.
4.5 Zou je het leuk vinden om via Facebook en/of Twitter op de hoogte te worden gehouden
van De Jonge Krijger?
Ja, dat zou ik wel handig vinden.
4.6 Hoe zou De Jonge Krijger jouw aandacht het beste kunnen trekken?
Meer laten zien, want ik weet pas sinds twee weken dat De Jonge Krijger bestaat en eigenlijk
weet ik nog steeds niet wat De Jonge Krijger precies allemaal doet. Door gebruik te maken
van Social Media en posters door Nieuwerkerk ophangen of flyers etc.
4.7 Heb je nog tips voor De Jonge Krijger?
Zorgen dat meer mensen weten wat De Jonge Krijger doet en waar ze voor staan.
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