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Vuurkracht
daagt jou uit!
Vuurkracht is een plek waar jongeren 
zichzelf kunnen zijn, uitgedaagd worden 
en zich persoonlijk ontwikkelen. 

Vuurkracht
Vuurkracht doet het vuur in jongeren 
ontsteken. Vuurkracht helpt om je inzicht 
te geven in je gedrag. Vuurkracht neemt 
je mee in een uitdagende periode 
van 12 weken waarin de persoonlijke 
ontwikkeling centraal staat. Door middel 
van allerlei buitenactiviteiten gaan we aan 
de slag met thema’s zoals; kennismaking, 
leren kennen van jezelf en de ander, 
grenzen, verantwoordelijkheid, conflicten, 
samenwerking en ontspanning.  

Het team van
Vuurkracht
Het team bestaat uit een 
jongerenwerker, een vrijwilliger met 
ervaringsdeskundigheid op het gebied 
van jeugdzorg en jongeren die al een 
tijdje meelopen bij Vuurkracht. 

Jongeren ervaren bij Vuurkracht een 
uitdagende en veilige plek om te leren. 
Ze vergroten hun zelfinzicht en voelen 
zich gezien en gesteund. 

Het effect van
Vuurkracht

Durf jij het aan?!
Als je mee wilt doen, meld je dan samen 
met je begeleider aan. Heb je vragen, 
neem dan even contact op! 

Jongerenwerker – Arend Jan Poelarends
0628279179 – arendjan@vuurkracht.com  
 
Waar: Wijkboerderij de Klooienberg – 
Klooienberglaan 1
 
Wanneer: 12 weken elke 
donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur. 
 
Vuurkracht is onderdeel van Travers Welzijn. 

Meer informatie vind je op: 

www.vuurkracht.com



Een uitdagend  
programma van  
12 middagen! 

Vuurkracht
Vuurkracht is een plek waar jongeren 
zichzelf kunnen zijn, uitgedaagd worden 
en zich persoonlijk ontwikkelen. Het 
traject maakt deel uit van hun proces 
richting de toekomst. 

• Uitleg van het thema.

• Aan de slag door middel van 
diverse buitenactiviteiten.

• Delen met elkaar wat  
er geleerd is.

Ja?! Meld je dan aan samen  
met je begeleider.

Durf jij jezelf
uit te dagen?

Je bent geschikt!  
We gaan ervoor!  

Aan de
slag!

We beginnen met kennis maken. Wat wil je 
leren? Waar liggen jouw uitdagingen? Samen 
gaan we bekijken of Vuurkracht bij jou past. 

Kennismaking

Hoe ver ben je?  
Ben je op de goede weg?

Gesprek samen met je begeleider.  
Je deelt wat je geleerd hebt, aan 
de hand van je gemaakte portfolio. 

Voortgang
Klaar! En hoe 
nu verder!? 

Afsluiten en delen 
wat je geleerd hebt 
met de groep



Week Thema Doel

1 

2

3 

4

5 

6 

7

8 

9

10 

11

 

12

Kennismaking 1 

Kennismaking 2

Je levensverhaal 

Samenleven

Ontspanning 

Samenwerken 1 

Samenwerken 2

Grenzen 1 

Grenzen 2

Toekomst 1 

Toekomst 2

 

Afsluiting

Contact met jezelf en de 
ander 

Jezelf laten zien

Zicht op je eigen 
levenslijn

Iets doen voor de ander

Hoe ontspan je en 
samen ontspannen

Oefenen in 
samenwerken / rol

Uitvoeren van taken

Bewust worden van 
grenzen

Kracht & Kwetsbaarheid

Visualiseren van je 
toekomst

Talent ontdekken

Elkaar versterken/
bemoedigen

Presenteren en afscheid 
nemen 
  
Jezelf laten zien
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