CODE JONGEREN
SUPPORT.
HOE WERKT HET?

We willen dat je ervaring opdoet
door mensen te ontmoeten en
zelf te bepalen wat je wilt doen.
We zijn geen school of studie.

Je kunt kiezen om:
Langs te
komen &
chillen

1. Je bent altijd welkom bij
ons, we ontmoeten graag
nieuwe jongeren.

2. we leren je steviger in je
schoenen te staan.

Eigen
projecten
te
organiseren

DAAG
JEZELF UIT.
HOE?
DAT
BEPAAL
JIJ.

Te werken
aan jezelf

3. Vorig jaar wilde Kyano een
muziekstudio voor jongeren
opzetten. Wat zou jij willen
doen? Of wil je misschien
meehelpen? Het kan allemaal.

4. Je kunt er ook voor kiezen
om coach te worden en er te
zijn voor anderen jongeren
die meedoen met Code
Jongeren Support.

Coach
te zijn
voor andere
jongeren

CODE JONGEREN
SUPPORT.
WAT KUN JE DOEN?

WIL JE MEER
UIT JEZELF
HALEN?
Dan is Code Jongeren
Support iets voor jou. Je
kunt elk najaar meedoen
met dit traject.

JE THUISVOELEN
EN CHILLEN MET
ANDEREN.
Er komen allerlei jongeren naar
code jongeren support.
Sommigen willen chillen,
anderen komen voor
activiteiten. Weer anderen
willen geld en ondersteuning
voor hun idee. Waarvoor kom
jij?

DOE MEE AAN
ACTIVITEITEN
De activiteiten zijn elke
week en zijn gratis te
bezoeken. Je doet hier
waardevolle skills op. Denk
bijvoorbeeld aan hoe je om
kunt gaan met druk, hoe je
jezelf in een groep
presenteert, hoe je
realistische doelen stelt.

JE KRIJGT JE
EIGEN COACH
Bij Code jongeren support lopen
coaches rond. Dit zijn jongeren die
er voor jou zijn. Bijvoorbeeld om
een praatje te maken, om ideeën
uit wisselen, of om je te helpen
met iets wat je wilt graan doen.
Bijvoorbeeld een project, event of
activiteit organiseren.

CODE JONGEREN
SUPPORT.
WAT KUN JE DOEN?

WE KIJKEN
SAMEN
NAAR JE
IDEE.
Ga jij je eigen activiteit
organiseren? Dan kijken
we samen naar je idee.
En geven we tips. Als
het idee haalbaar is,
krijg je geld om het uit te
voeren.

VOLG
WORKSHOPS.
Vanaf januari tot en met april
starten er nieuwe workshops voor
jongeren die hun idee waar willen
maken. Je leert er een begroting
maken, hoe je moet netwerken,
hoe je mensen bereikt met je idee.
Iedereen is hier overigens welkom
om mee te doen, niet alleen als je
een idee wilt uitvoeren bij ons.

KRIJG EXTRA
STEUN VOOR
JE IDEE.
Tegelijk met de workshops is je
coach er om je te
ondersteunen met je idee.
Hij/zij/hen helpt je zodat je
idee werkelijkheid wordt.

BLIK TERUG
OP EEN MOOI
JAAR.
Of je nu hebt gekozen om
bij onze workshops
aanwezig te zijn of om iets
te organiseren. Aan het
einde van Code Jongeren
Support heb je gewerkt
aan jezelf. Daar mag je
trots op zijn en dat vieren
we met z'n allen.

CODE JONGEREN
SUPPORT.
DARE TO IMPROVE

DIT ZIJN 3
VOORBEELDEN
VAN PROJECTEN
DIE ZIJN
UITGEVOERD:

KYANO
Kyano wilde een muziekstudio
oprichten in Maastricht waar
jongeren gratis terecht kunnen om
muziek te maken.
Hij werkt ook aan een platform om
jonge muzikanten samen te
brengen.

JEAN
Jean heeft een film gemaakt over
jonge mantelzorgers. Zijn doel was
dat zij meer gehoord en gezien
zouden worden in de samenleving.
.

MIA
Elk mens heeft wel eens een print
nodig...of een duwtje in de rug, een
goed gesprek, even lekker sparren
Maastricht miste zo’n plek en daar
brengt Mia verandering in met haar
project; het eerste vrije print-lokaal
van Maastricht!

CODE JONGEREN
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DARE TO IMPROVE

LAETITIA
VERTELT WAT ZE
ALS COACH
ALLEMAAL
HEEFT GEDAAN.

Als peercoach heb ik verschillende dingen geleerd.
Van het opzetten van workshop tot het
samenwerken met verschillende mensen. Ik vond het
fantastisch om jongeren te mogen begeleiden, hun
ideeen en creativiteit te zien.

"...HET LEUKE AAN CODE043 IS DAT IK
NIET IN MIJN CREATIVITEIT BEPERKT
WORD MET REGELS DIE IK MOET
VOLGEN."
Ook ben ik me meer bewust geworden over mijn
manier van communiceren met anderen. De vele
keren dat we samenkwamen met de andere
coaches zorgden ervoor dat we elkaar hielpen.
Een ander waardevol
moment voor mij was de
workshop die we kregen
over coaching. Hierbij
werd gekeken naar hoe je
jongeren begeleid, wat je
zelf bijdraagt en wat jou
uniek maakt als coach.
Kortom ik heb veel
geleerd en zelf mogen
doen tijdens CJS.

