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Katrin van den Troost: Jongeren, ondernemerschap
en de rol van het jeugdwerk?
Welke trend wordt naar voren geschoven i/d presentatie? Welke gevolgen heeft deze trend? Hoe
moet het JW zich verhouden tot deze trend? Hoe kan een organisatie inspelen op deze trend? Welk
idee wil jij verder ontwikkelen in jouw beleidsnotaproces?
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waarom maken wij de link soms nog niet
waarom maken wij de link soms nog niet?
de geladenheid van het woord 'ondernemerschap'.
jongeren doen iets = 'ondernemen' binnen en voor de
organisatie. Hoe kunnen we dan inzetten op iets gaan
ondernemen voor jezelf als individu zonder belangen van de
organisatie te verliezen?

Uniekheid van haven
We maken de brug tussen de jeugdplek en
ondernemerschap, voor wie ondernemerszin heeft.

Bewustmaking van dit proces;
Van idee in je hoofd tot realiteit: je geloof in een idee
waarmee je opstaat echt maken, groeit door dit al eens te
doen.

schaal ondernemerschapszin en
ondernemerschap
jeugdwerk is de plek voor
ondernemerschap
- zit in ons DNA: experimenteren, zoeken, proberen.
- we hebben allemaal maatschappelijke rol: wij moeten actief
op zoek naar de jongeren die een lift naar boven nodig
hebben
- jw de plek omdat we de omkadering hebben, de fysieke
ruimte, personeel, middelen...

Vanuit jeugdwerk drempels verlagen en ondermerschap bij
jongeren op de kaart zetten. We nemen de kopzorgen voor
een deel weg en zorgen voor vertrouwen zodat jongeren
durven springen.

Ondernemen
Niet meer alleen voor wie er mee opgroeit en klaargestoomd
wordt, drempels moeten verlaagd worden met het
jeugdwerk om iedereen die kans te geven.

imago van de ondernemer is veranderd
de witte man met das met zijn koffertje vs de hiphopjongere
die zelf hiphopacademie wil opstarten. ook daar heeft
jeugdwerk een rol in en moeten dit meer op de kaart zetten

Jeugdwerk heeft een rol in bovenbrengen
van de creativiteit van jongeren naar
ondernemerschap, niet alleen in de
klassieke kokerrok/maatpakondernemerschap, maar ook in de even
waardevolle creatieve, positieve
ondernemersvibe.

DNA van jeugdwerk én ondernemers
Als jeugdwerk katalysator zijn van de kleine ideëen die er al
zijn, jeugdwerk kan een broeihaard zijn, en is dat al, van
experiment, klankbord en initiatief.
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