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Global Young Leaders is een internationale organisatie met hubs in Amsterdam, San Francisco, Kenia, 
Pakistan en India die samenwerkt met groepen jongeren op scholen, hoger onderwijsinstellingen en 
organisaties. Binnen onze workshops en programma’s ontwikkelen jongeren praktische en 
gepersonaliseerde life-skills waarmee zij hun belangrijke levensuitdagingen en beslissingen met 
zelfverzekerdheid en vertrouwen aan kunnen gaan en het leven kunnen vormgeven op hun eigen 
unieke manier. Onze peer-to-peer programma’s focussen zich rondom centrale levensonderwerpen 
zoals het maken van keuzes, mindset, omgaan met verandering, het managen van invloeden uit de 
omgeving en het ontwikkelen van een sterk intern kompas.  
 
Via onze workshops, life-training programma's, hubs en online community dragen we bij aan de 
veerkracht van jongeren zodat zij zich voorbereid en empowered voelen om de leiding te nemen over 
hun leven. Sinds ons eerste onderzoek over life-skills met internationale groepen van jongeren (2019), 
hebben we sindsdien een groot aantal praktische en gepersonaliseerde programma’s en workshops 
ontwikkeld en hebben wij met meer dan 2500 jongeren samengewerkt op meer dan 30 scholen, hoger 
onderwijsinstellingen en organisaties in binnen- en buitenland. 
 
Deze catalogus beschrijft twee soorten Global Young Leaders programma’s: 
 
Individuele workshops 
Global Young Leaders organiseert momenteel 5 verschillende individuele workshops bij 
onderwijsinstellingen. Deze zijn:  
 

1. De keuze: creëer je leven 
2. Jouw unieke speelveld: omgaan met je omgeving 
3. Helderheid: de kracht van onze intuïtie  
4. Uitdagingen zijn groei 
5. Je leven creëren in tijden van verandering 

 
De workshops in deze catalogus kunnen apart van elkaar georganiseerd worden of samengevoegd 
worden in een op maat gemaakte workshop serie.  
 
Het GYL Life Training Programma 
Een interactief, dynamisch programma van 5 sessies die gedurende een periode van 5 weken of een 
geheel semester of jaargang kan worden gegeven, al naar gelang de instelling dat wenst in te plannen. 
Het LTP is voortgekomen uit de diversiteit aan workshops die we hebben ontwikkeld. Het vult de 
behoefte in aan een breder, langer durend, synergistisch workshop-programma dat jongvolwassenen 
gedurende een langere periode de gelegenheid geeft praktische ervaring met life-skills op te doen en 
tijd te krijgen om dit goed te kunnen incorporeren in hun persoonlijke en professionele leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        De Global Young Leaders organisatie 

http://global-youngleaders.com/
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Waarom life-skills?  
 
Gedurende ons levenspad komen we veel verschillende ervaringen, mensen, beslissingen en 
uitdagingen tegen. Ons vermogen om deze effectief te navigeren is afhankelijk van de vaardigheden 
die we tot onze beschikking hebben. Levensvaardigheden zijn essentieel en kunnen het verschil maken 
tussen making or breaking it. 
 
Wanneer we bepaalde vaardigheden missen, kunnen we verwachten dat het leven moeilijker zal zijn 
dan wanneer we die wel in huis hebben. Met meer en soms toegespitste vaardigheden  zijn we in 
staat om adequater om te gaan met de uitdagingen die zich voordoen, er met meer vertrouwen 
doorheen te bewegen en steviger op ons gekozen pad voort te blijven bewegen. 
 

Bijvoorbeeld: de life-skill om effectief met veranderingen om te kunnen gaan. Wanneer een 
jong persoon geleerd heeft hoe hij verandering kan omarmen en accepteren als natuurlijk 
onderdeel van het leven en over de vaardigheden beschikt om met de uitdagingen die 
veranderingen met zich mee brengt om te gaan, kunnen we verwachten dat alle toekomstige 
veranderingen die deze persoon zal tegenkomen, iets gemakkelijker te navigeren zijn. De 
persoon verandert de manier waarop hij nadenkt over verandering, hoe hij zich voelt over 
verandering en hoe hij reageert op en handelt tijdens iedere nieuwe verandering die hij 
tegenkomt. Opgeteld  over een heel leven, hebben al deze nieuwe handelingen een grote 
positieve impact op het leven dat hij voor zichzelf creëert. 

 
Aan de andere kant, als de persoon deze vaardigheden niet tot zijn beschikking heeft, kunnen 
we verwachten dat toekomstige veranderingen moeilijker te navigeren zijn. Deze persoon zou 
in paniek kunnen raken, zich overweldigd voelen, proberen controle uit te oefenen over 
oncontroleerbare elementen en beslissingen kunnen nemen die contraproductief zijn.  

 
Afhankelijk van de life-skills die wij in onze rugzak hebben, kunnen wij scenario 1 óf 2 ervaren. Onze 
vaardigheden vertegenwoordigen de sleutel die de deur opent naar weerbaarheid en jezelf ‘in charge’ 
voelen en daarmee een grotere kans op een gelukkig, betekenisvol en succesvol leven.  
 
COVID heeft ons laten zien dat een groot deel van de externe wereld oncontroleerbaar is. Wat echter 
controleerbaar is, is onszelf en onze reactie op de buitenwereld. Het is hier dat onze 
levensvaardigheden een cruciale rol spelen. Door onze levensvaardigheden kunnen we onze reactie 
op de buitenwereld veranderen en daarmee uitdagingen beter managen. 
 
  

        Achtergrond: het belang van life-skills 
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De kwaliteit van de GYL workshops zit in de inhoud, maar vooral ook in de unieke benadering en 
setting. De volgende drie belangrijke aspecten lopen als rode draad door alle workshops en inhoud: 
 
 

1. Peer-to-peer leren:  
 
 
Iedereen is uniek. Toch ervaren we allemaal dezelfde soort categorieën van levenservaringen en 
uitdagingen. Deze combinatie van uniciteit en gemeenschappelijkheid biedt ons een mooie kans om 
van elkaar te leren en elkaar verder op weg te helpen. Hiernaast zijn de antwoorden en oplossingen 
op onze vragen en uitdagingen vaak al te vinden in onze directe praktijkervaring. Binnen de 
workshops, krijgen deelnemers de ruimte om hun unieke praktijkervaringen, uitdagingen en 
oplossingen rond een onderwerp dat alle leden van de groep bindt op een gestructureerde manier 
met elkaar uit te wisselen. Iedere deelnemer deelt en voegt op deze manier waarde toe aan het 
geheel. Door dat dezelfde soort ervaringen en uitdagingen vanuit verschillende perspectieven en 
contexten belicht worden, worden deelnemers gestimuleerd om op nieuwe manieren na te denken. 
Wanneer inzichten en benaderingen op tafel komen, zijn deelnemers zelf vrij om te bepalen welke 
van deze zij uit de workshop mee willen nemen en verder willen integreren en toepassen in hun 
dagelijkse leven. Iedere workshop wordt een unieke en gepersonaliseerde groepservaring waarin alle 
deelnemers samenwerken om meer grip op het thema en leven te krijgen. Dit format brengt de groep 
op nieuwe inzichten, bewustwording en benaderingen rondom hoe zij het leven kunnen managen. 
Door dat de groep zich herkent voelt in de verhalen van elkaar zorgt dit ook voor herkenning en een 
gevoel van verbinding, eenheid en saamhorigheid.  
  
 

2. Niet-oordelende open setting die connectie, saamhorigheid en uitwisseling versterken:  
 
 
Alle GYL workshops worden gekenmerkt door een niet-oordelende en open setting die als doel heeft 
zo veel mogelijk extern geluid, verwachtingen, druk en oordelen weg te nemen. Hiermee creëren we 
de veilige en comfortabele omstandigheden die nodig zijn voor deelnemers om tot nieuwe inzichten 
te komen. Jongeren worden dagelijks overspoeld met informatie en externe standaarden die het vaak 
lastiger maken om hun authentieke verlangens, gevoelens, behoeftes en wants voor de toekomst 
helder te kunnen waarnemen. Door niet op goed of fout te focussen en extern geluid weg te nemen, 
relaxen deelnemers en ontstaat er nieuwe ruimte om te voelen, na te denken en met jezelf in gesprek 
te gaan over hoe je vooruit wilt bewegen. Als we niet op het externe gericht zijn, kunnen we ons op 
het interne concentreren. Binnen deze veilige setting zijn deelnemers meer geneigd om met de inhoud 
bezig te zijn, zich open te stellen voor andere deelnemers en hun persoonlijke perspectieven en 
ervaringen te delen. De veilige setting functioneert als basis voor waardevolle en persoonlijke dialoog 
en uitwisseling tussen deelnemers. Dit heeft een groot positief effect op de kwaliteit van de 
workshops.  
 
 
 
 

Unieke setting & benadering 
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3. Deelnemers benaderen als ervaringsdeskundigen: 
 
 
Alle GYL workshops dragen in zich de belangrijke overtuiging dat veel van onze benodigde antwoorden 
en oplossingen op onze uitdagingen al binnen ieder van ons aanwezig zijn. Het is alleen zo dat dit 
vrijwel nooit aan hen verteld is. Jongeren worden indirect en direct gestimuleerd om de antwoorden 
buiten zichzelf te zoeken in autoriteit, ouders en mensen die “het beter weten” of al een bepaalde 
vorm van succes hebben behaald. Hier is op zich niks mis mee en er zit veel kennis en wijsheid in de 
mensen om ons heen waar we veel waarde uit kunnen halen, maar dit zorgt er ook voor dat jongeren 
zich onzeker voelen, zelfvertrouwen missen en zichzelf tijdens het bepalen van hun pad afhankelijk 
maken van externen. Binnen GYL workshops wordt daarom iedere deelnemer gezien en benaderd als 
de expert van zijn of haar eigen ervaring. Deelnemers kennen zichzelf als geen ander, daarom zijn zij 
logischerwijs het beste voorbereid en uitgerust om de oplossingen voor hun eigen uitdagingen te 
weten. Door deelnemers te benaderen als experts, de antwoorden eerst bij henzelf te zoeken en aan 
te moedigen inzichten en vaardigheden te gebruiken die voor hen goed voelen, creëren we een setting 
van empowerment. Hiernaast hebben wij als organisatie nooit de intentie om deelnemers te 
overtuigen van een bepaalde zienswijze of benadering. Zij zijn daar niet voor ons, maar voor zichzelf 
en zijn vrij om te kiezen wat ze meenemen uit de workshop. 
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Het keuzeproces is hét centrale mechanisme waarmee we ons persoonlijke en professionele leven 
creëren. Maar, terwijl we onze keuzes aan het maken zijn ervaren we tal van onderliggende invloeden 
die dat proces beïnvloeden. Onze unieke omgeving en de spelers die zich daarbinnen bewegen, onze 
mindset, emoties, ratio, persoonlijke uitdagingen en ook onze persoonlijke toolbox die we tot onze 
beschikking hebben. Al deze elementen beïnvloeden de mogelijkheid om ons persoonlijke en 
professionele geluk en succes te creëren op ondersteunende maar ook op ontmoedigende manieren. 
 
Door inzicht te krijgen in hoe deze invloeden precies onze keuzes en levenspad beïnvloeden, kunnen 
wij duidelijker sturing geven aan ons keuzeproces zodat deze meer in lijn komen te liggen met onze 
persoonlijke en professionele behoeften. Zo kunnen we meer ruimte geven aan de invloeden die ons 
ondersteunen op ons pad en oplossingen ontwikkelen voor degene die tegen ons werken.  
 
 

Voorbeelden van thema’s 
 

• De keuze als belangrijk tool om door verandering en uitdaging te navigeren; 
• Inzicht in de onderliggende elementen die ons keuzeproces beïnvloeden; 
• Impact van en omgaan met invloeden van buitenaf zoals oordelen, normen en verwachtingen 

van samenleving, ouders, sociale media, vrienden; 
• Balans tussen intuïtie, emoties en rationaliteit tijdens het maken van keuzes; 
• Vertrouwen in onszelf en onze capaciteiten;  
• Rustig blijven tijdens grote beslissingen en tevreden zijn met het niet hebben van alle 

antwoorden; 
• Het loslaten van ‘de verkeerde keuze’ 
• Begrijpen dat succes en geluk niet afhankelijk zijn van één keuze, en dat er veel mogelijke 

wegen zijn om doelen, succes en geluk te bereiken. 
 
 
 
 
 
 

Leeruitkomsten 

 
Aan het einde van de workshop: 
 
1. Hebben deelnemers inzicht gekregen in de onderliggende elementen die hun keuzeproces 

beïnvloeden;  
2. Hebben deelnemers praktische en gepersonaliseerde tools en benaderingen ontwikkeld om 

persoonlijke uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken; 
3. Hebben deelnemers een nieuw framework geleerd waarmee zij gerichter sturing kunnen geven 

aan hun keuzes; 
4. Hebben deelnemers meer zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid dat ze het leven naar eigen hand 

kunnen zetten;  
5. Zullen deelnemers zich meer verbonden voelen met zichzelf, hun medestudenten en de instelling. 

Workshop a. De keuze: creëer je leven  
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Alhoewel we ons leven creëren door middel van onze keuzes, maken we onze keuzes niet in een 
vacuüm, maar in een hele dynamische omgeving die constant aan het veranderen is en vol zit met 
allerlei spelers waarmee we dagelijks in aanraking komen. Spelers zoals onze familie en vrienden, 
religie, de samenleving, cultuur, werk, politiek, media, onderwijs en ook natuur. Deze dynamische 
omgeving en de spelers die zich daar binnen bewegen noemen we ‘het speelveld’. 
 
Het speelveld heeft niet alleen een grote invloed op wie wij worden als persoon: onze overtuigingen, 
waarden, begrippen van goed en fout, definities van geluk en succes, maar heeft ook een grote invloed 
op ons keuzeproces. Sommige spelers, invloeden en interacties brengen ons plezier, inspiratie en 
helpen ons het leven vorm te geven op een manier die bij ons past. Anderen invloeden kunnen 
negatiever en ontmoedigend aanvoelen. 
 
Door te reflecteren op ons eigen unieke speelveld kunnen we duidelijker waarnemen op welke manier 
de speelveld spelers ons beïnvloeden. Met deze bewustwording kunnen we het gewicht van negatieve 
invloeden verschuiven, veerkrachtiger worden en een speelveld creëren met spelers en interacties die 
ons leven mooier maken en ons assisteren het leven vorm te geven op onze eigen unieke manier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeruitkomsten 

 
Aan het einde van de workshop: 
 

1. Zijn deelnemers bewust geworden van hun unieke speelveld en de meest aanwezige spelers 
en invloeden; 

2. Hebben deelnemers inzicht gekregen in persoonlijke speelveld uitdagingen en hoe deze 
uitdagingen hun gemoedstoestand, keuzes en levenspad beïnvloeden; 

3. Hebben deelnemers praktische tools en benaderingen ontwikkeld om hun speelveld te 
managen en goed met hun speelveld uitdagingen om te gaan; 

4. Hebben deelnemers geleerd dat alhoewel ze niet kunnen controleren dat hun speelveld 
spelers bestaan, ze wel kunnen controleren hoe zij met de spelers om gaan.  

5. Zullen deelnemers zich beter voorbereid en veerkrachtiger voelen om met externe invloeden 
en druk om te gaan; 

6. Zullen deelnemers zich meer verbonden voelen met zichzelf, hun medestudenten en de 
instelling. 

 
  

Workshop b. Jouw unieke speelveld – omgaan met je omgeving 
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In het leven zijn er oneindig veel mogelijke keuzes en toekomst-paden om te bewandelen, maar hoe 
weten we welk pad het beste bij ons past? En hoe banen we ons een weg door de hoeveelheid 
informatie die via sociale media en het internet tot ons komt? Waar kiezen we om naar te luisteren? 
 
Eén van de belangrijkste hulpmiddelen die we hiervoor kunnen gebruiken is onze intuïtie. Intuïtie is 
een prachtig, intrinsiek en vaak subtiel mechanisme dat ons constant signalen stuurt over onze 
ervaringen, vaak met grote nauwkeurigheid. Onze intuïtie brengt ons informatie en we kunnen deze 
informatie gebruiken om te bepalen welke richting wenselijk is om in te slaan en vaak ook op welk 
moment. Het volgen van onze intuïtie leidt ons vaak naar een authentiek en tevreden gevoel en 
voorbij onze angsten en comfortzone op naar nieuwe hoogtes en dromen. 
 
Alhoewel we dit ingebouwde systeem tot onze beschikking hebben, krijgt onze intuïtie niet altijd de 
ruimte die het verdient. Intuïtie wordt vaak ondergewaardeerd omdat het minder meetbaar is of als 
onbetrouwbaar wordt beschouwd. Hiernaast ervaren we ook veel extern geluid, druk, verwachtingen 
en meningen van de wereld om ons heen, waardoor het vaak lastiger wordt om de signalen van onze 
intuïtie met helderheid te kunnen waarnemen. Dit is één van de redenen waarom de intuïtie voor 
velen onderontwikkeld is. Een gemiste kans. Het ontwikkelen van een sterke verbinding met onze 
intuïtie leidt vaak tot een toename van welzijn, helderheid, creativiteit, maakt het makkelijker om 
keuzes te maken en kan ons assisteren een authentiek levenspad te creëren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeruitkomsten 

 
Aan het einde van de workshop hebben deelnemers: 
 

1. Inzicht gekregen in de potentie en kracht van intuïtie als hulpmiddel om helderheid te creëren 
en effectief keuzes te maken; 

2. Inzicht gekregen in welke rol hun intuïtie nu speelt in hun dagelijks leven en handelen; 
3. Inzicht gekregen in welke invloeden intuïtie belemmerd om goed te functioneren; 
4. Praktische tools en inzichten ontwikkeld om de verbinding met hun intuïtie te versterken en 

het in het dagelijks leven toe te passen; 
5. Zullen zich meer verbonden voelen met zichzelf, hun medestudenten en de instelling. 

 
 

 
  

Workshop c. Helderheid: de kracht van onze intuïtie 
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Terwijl we bezig zijn met het maken van keuzes en het creëren van ons levenspad, komen we 
ervaringen tegen die het soms lastig maken om onze persoonlijke en professionele doelen te 
realiseren – onze uitdagingen. Alhoewel uitdagingen vaak gezien worden als iets waar we zo min 
mogelijk aandacht aan willen besteden, vertegenwoordigen zij de perfecte mogelijkheid voor 
ontwikkeling en groei, om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, inzicht te krijgen in onszelf en te leren 
hoe we de leiding kunnen nemen over ons leven ongeacht wat er op ons pad komt. 
 
Iedereen is anders en uitdagingen zijn ook vaak verschillend per persoon. Ze signaleren daarom iets 
belangrijks over wie wij zijn en wat wij lastig vinden aan het leven. Ze nodigen ons uit om ergens 
aandacht aan te besteden. Als we luisteren en met de uitdaging aan de slag gaan binnen de context 
waarin deze naar boven komt, hoeven we er in de toekomst niet meer mee te dealen binnen een 
andere context. Het moment dat een uitdaging ons bewustzijn binnenkomt is het meest krachtige 
moment om ermee aan de slag te gaan. Wanneer we bewust worden van een uitdagingen en 
benaderingen eromheen ontwikkelen om deze te managen, voelen we ons vrijer en hebben we meer 
tijd, energie en creativiteit om te besteden aan plezier maken, doelen te realiseren en ons leven vorm 
te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeruitkomsten 

 
Aan het einde van de workshop: 
 

1. Hebben deelnemers inzicht gekregen in hun unieke uitdagingen en hoe deze specifiek hun 
gemoedstoestand, keuzes en levenspad beïnvloeden;  

2. Hebben deelnemers inzicht gekregen in de verborgen kansen achter uitdagingen en een 
nieuw framework geleerd om uitdagingen om te zetten in kansen; 

3. Hebben deelnemers gepersonaliseerde en praktische tools en benaderingen ontwikkeld om 
persoonlijke uitdagingen aan te gaan; 

4. Zullen deelnemers meer plezier en enthousiasme voelen wanneer zij in aanraking komen met 
toekomstige uitdagingen omdat ze het groeiproces erachter begrijpen; 

5. Zullen zich meer verbonden voelen met zichzelf, hun medestudenten en de instelling. 
 
 
 
 
 
 

Workshop d. Uitdagingen zijn groei  
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De COVID-pandemie heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat verandering en het leven onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. De wereld om ons heen is constant in verandering net als wijzelf. Gedurende 
ons leven komen we allerlei kleine en grote, zelfgekozen en onverwachte, controleerbare en 
oncontroleerbare veranderingen tegen die ons leven ineens in een compleet andere richting kunnen 
duwen.  
 
Alhoewel verandering een centraal onderdeel vormt van ons bestaan, vinden we omgaan met 
verandering best lastig. We leren vaak niet hoe verandering zich als fenomeen gedraagt, wat het 
wegneemt en wat voor nieuws het met zich meebrengt. We schieten in de stress wanneer 
onverwachte veranderingen zich ineens voordoen en proberen nog te vaak controle uit te oefenen op 
elementen waar wij geen controle uit over kunnen oefenen. Hierdoor maken we soms keuzes die 
contraproductief zijn en dit kan een negatieve impact hebben op ons mentaal welzijn en levenspad. 
 
Gezien de hoeveelheid veranderingen waar wij in het leven mee te maken krijgen is het gunstig om 
hiermee om te leren gaan. Door middel van deze workshop leren deelnemers hoe zij verandering 
kunnen leren begrijpen en omarmen zodat zij niet verrast en onvoorbereid zijn wanneer het zich 
opnieuw aandient in het leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeruitkomsten 

 
Aan het einde van de workshop: 
 

1. Begrijpen deelnemers hoe verandering ontstaat en op welke manieren het ons beïnvloedt; 
2. Zijn deelnemers bewust geworden van hun persoonlijke uitdagingen omtrent verandering; 
3. Hebben deelnemers praktische tools en benaderingen ontwikkelt om kleine en grote 

veranderingen in het leven te begrijpen, omarmen en navigeren; 
4. Zullen deelnemers zich beter voorbereid en zelfverzekerd voelen om toekomstige 

onverwachte en zelfgekozen veranderingen aan te gaan; 
5. Zullen zich meer verbonden voelen met zichzelf, hun medestudenten en de instelling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop e. Je leven creëren in tijden van verandering 
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Duur, format en planning 

 
 
De standaard duur per workshop bedraagt 2.5 uur. De workshop groepen hebben een maximum, 
omvang van 20 personen. Onze relatief kleine groepen creëren een persoonlijke peer-to-peer setting 
waarbinnen iedereen de ruimte heeft en voelt om te delen en in hun eigen persoonlijke ervaringen te 
duiken. Workshops zijn een dynamisch geheel met een interactief en praktisch format en schakelen 
tussen verschillende focus punten in het verleden, heden en toekomst.  
 
Workshop structuur: 
 

• Introductie van de GYL-organisatie, workshop en creëren van open setting. 

• Introductie van deelnemers rondom voorbereidingsvragen. 

• Een theoriegedeelte waarin een thema-specifiek framework wordt geïntroduceerd dat 
gedurende de workshop wordt gebruikt. 

• Een break-out sessie waarin deelnemers worden opgesplitst in tweetallen en samen door 
middel van een reflectie oefening het framework toepassen op hun eigen ervaringen om op 
nieuwe inzichten te komen. 

• Gestructureerde peer-to-peer groepsdiscussie rondom praktijkervaringen, uitdagingen, 
oplossingen en opportunities.  

• Individuele reflectieoefening die opgedane inzichten van de workshop integreert voor de 
toekomst: wat neem ik mee en hoe ga ik dit implementeren? 

• Conclusie en takeaways van GYL-begeleiders en deelnemers. 
 
 
Pre-workshop: ter voorbereiding krijgen de deelnemers vooraf aan iedere sessie een set vragen 
toegestuurd om reflectie rondom het thema te stimuleren. 
 
Post-workshop: na het voltooien van de workshops ontvangen de deelnemers alle content, 
opdrachten en slides die tijdens de workshop zijn behandeld.  
 
Planning kan op maat georganiseerd worden aan de hand van de wensen van de instelling. Workshops 
kunnen zowel in het Engels als Nederlands georganiseerd worden. 
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Ons GYL Life Training Programma (GYL LTP) is voortgekomen uit de diversiteit aan workshops die we 
hebben ontwikkeld. Het vult de behoefte in aan een breder, langer durend, synergistisch workshop-
programma dat jongvolwassenen gedurende een langere periode de gelegenheid geeft praktische 
ervaring met life-skills op te doen en tijd te krijgen om dit goed te kunnen incorporeren in hun 
persoonlijke en professionele leven. Het GYL LTP, is een interactief, dynamisch programma van 5 
sessies die gedurende een periode van 5 weken of een geheel semester of jaargang kan worden 
gegeven, al naar gelang de instelling dat wenst in te plannen. 
 
Het GYL LTP is een allround programma dat instellingen kunnen gebruiken om een sterke basis te 
leggen voor een mentaal gezonde en zelfredzame jongvolwassenen gemeenschap. Hieronder wordt 
de inhoud van het programma, evenals de toegevoegde waarde voor deelnemers en instellingen, in 
detail beschreven. 
 

Inhoud 

 
Het programma bestaat uit 5 workshops die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. 
 
Deze workshops focussen zich rond 5 centrale levensthema's: 
 
 

1. Het maken van keuzes: keuzes vormen hét centrale mechanisme waarmee we ons leven 
creëren. Hoe kunnen we onze keuzes effectief gebruiken om onze doelen te behalen en geluk 
en succes te creëren? Hoe kunnen we omgaan met alle interne en externe invloeden die ons 
keuzeproces beïnvloeden. 

2. Het omgaan met ons speelveld (omgeving): we creëren ons leven niet alleen, maar in een 
dynamische omgeving vol met allerlei spelers (cultuur, maatschappij, media, vrienden, 
familie, onderwijs, werk, natuur, etc.) die ons levenspad constant beïnvloeden op zowel 
ondersteunende als ontmoedigende manieren. We moeten in staat zijn om adequaat met 
deze invloeden om te gaan. Hoe kunnen we deze managen en ervoor zorgen dat we positieve 
invloeden accepteren en omarmen en negatieve invloeden beperken. 

3. Het gebruiken van ons interne kompas/intuïtie: intuïtie is een belangrijk hulpmiddel om ons 
leven authentiek te creëren. Er zijn vele paden beschikbaar, maar welke past bij ons? Hoe 
kunnen we zelfverzekerd een keuze maken tussen alle verschillende opties. Hoe kunnen we 
adequaat omgaan met de hoeveelheid informatie die via het internet en sociale media tot ons 
komt? Hoe bepalen we waar we wel en niet naar luisteren? Hoe sterker de verbinding met 
ons interne kompas, hoe gemakkelijk het wordt om belangrijke beslissingen en uitdagingen 
te navigeren op een manier die in lijn ligt met persoonlijke behoeften en wensen. 

4. Mindset: bepaalt hoe wij ons leven ervaren. Welke bril zetten we op? Bekrachtigen we 
positieve of negatieve gedachten en hoe beïnvloedt onze mindset de manier waarop we ons 
voelen en de keuzes die wij maken? Hoe kunnen we negatieve gedachten omarmen en onszelf 
terug brengen naar het positieve? Gedachten leiden naar gevoelens, leiden naar handelingen, 
leiden naar een heel leven. Een aanpassing van de eigen mindset kan daardoor impactvolle 
resultaten geven. 

5. Bepalen van een overkoepelende focus: Nadat de deelnemers de thema’s eigen hebben 
gemaakt gedurende de sessie en er een uitgebreidere toolbox erom heen hebben ontwikkeld, 

        Het GYL Life Training Programma 
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staat de 5de en laatste sessie in het teken van alles wat ze tijdens het programma hebben 
geleerd samen te brengen in één overkoepelende, persoonlijke focus voor de toekomst. Bij 
het bepalen van hun focus maken de deelnemers een actieplan en bepalen ze hoe zij de 
thema’s gaan gebruiken en integreren om de focus te realiseren. Deelnemers presenteren de 
focus aan elkaar en er is ruimte voor vragen en discussie en het programma wordt op deze 
wijze op een holistische en empowering manier voltooid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom hebben wij voor deze thema’s gekozen? 

 
 
Dit zijn thema's waar iedereen, ongeacht achtergrond of opvoeding, dagelijks mee te maken krijgt 
binnen heel veel verschillende professionele en persoonlijke situaties en ervaringen. We maken 
misschien wel 90% van onze dag beslissingen, interacteren 90% van onze dag met spelers uit ons 
speelveld (omgeving). Aangezien we deze onderwerpen erg vaak tegenkomen in meerdere areas of 
life (bijv.: werk, opleiding, familie, vrienden etc.) is het erg nuttig om onze toolbox aan te vullen met 
vaardigheden waardoor wij ons zelfverzekerd kunnen voelen rondom deze thema’s en om te weten 
hoe je ze kunt gebruiken om het leven vorm te geven op een manier die bij je past. 
 
Per sessie en thema maken we gebruik van een GYL-ontwikkeld framework dat deelnemers in staat  
stelt het proces achter deze thema’s te begrijpen. Door middel van het framework, verandert het 
thema van 'black box' naar iets dat behapbaar is. Deelnemers krijgen door het framework inzicht in 
hoe ze zelf de leiding over het thema kunnen nemen. De frameworks bieden ook de ruimte om de 
persoonlijke en unieke context en ervaringen van deelnemers er in te plakken, en zo tot een 
gepersonaliseerd inzicht te komen in de eigen situatie, gedrag, handelingen en bewustzijn van 
persoonlijk relevante uitdagingen omtrent het thema. Deelnemers wisselen hun betekenisvolle 
ervaringen en inzichten rond deze thema’s uit in een peer-to-peer format en ontwikkelen door middel 
van discussie en reflectie gepersonaliseerde en praktische benaderingen. 
 
Het begrijpen en effectief kunnen aansturen van deze thema’s gebeurt door middel van de GYL 
methodologie die wij hieronder bespreken. 
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Methodologie 

 
Elke sessie heeft 5 doelen: 
 

1. Het begrijpen van het thema: dat elke deelnemer begrijpt hoe deze thema’s ‘zich conceptueel 
gedragen’ en hoe ze ons leven op positieve en negatieve manieren beïnvloeden aan de hand 
van hoe wij ze gebruiken. Binnen elk thema maken deelnemers gebruik van een GYL-
ontwikkeld framework waarmee ze het proces achter thema kunnen begrijpen. 

2. Bewust worden van eigen gedrag rondom thema: elke deelnemer wordt bewust gemaakt van 
zijn of haar persoonlijk relatie tot het thema. Om bewustwording te creëren, reflecteren de 
deelnemers op persoonlijke ervaringen uit het verleden en heden waarin ze in aanraking zijn 
gekomen met het thema, evenals de gevoelens, gedachten en ervaringen die ze op deze 
momenten hadden. 

3. Bewust worden van persoonlijke uitdagingen rondom de thema’s: bijvoorbeeld, welke 
uitdagingen en moeilijkheden komen deelnemers tegen bij het nemen van beslissingen of 
tijdens het interacties met de spelers uit hun speelveld? Wat maakt het lastiger om deze 
ervaringen met plezier te doorlopen? Uitdagingen zijn precies de plek waar we moeten 
zoeken om oplossingen te vinden. Wanneer we met onze uitdagingen om kunnen gaan, 
voelen we ons vrijer en hebben we meer tijd, energie en creativiteit om te besteden aan 
plezierige activiteiten, doelen te realiseren en ons leven vorm te geven. 

4. Het ontwikkelen van een toolbox: Iedere deelnemer ontwikkelt een gepersonaliseerde en 
praktische toolbox gevuld met aanvullende en/of nieuwe verschillende oplossingen, inzichten 
en vaardigheden die ze kunnen gebruiken binnen een groot aantal verschillende ervaringen 
en areas of life. Met deze toolbox kunnen ze de thema’s naar de hand zetten en het leven 
vorm geven op hun eigen unieke manier. 

5. Het in de praktijk brengen: Dat deelnemers de opgedane inzichten en vaardigheden uit elke 
sessie toepassen in hun dagelijks leven en de positieve effecten hiervan op bewuste manier 
voelen en ervaren. 

 
 

Van theorie naar praktijk 
 
 
Het implementeren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van het programma. Tussen elke sessie 
door ontvangen de deelnemers kleine oefeningen om mee naar huis te nemen. Deze oefeningen zijn 
er op gericht om de opgedane inzichten en vaardigheden uit de sessies in de praktijk toe te herkennen 
en toe te passen. Door (kleine) handelingen te ondernemen en nieuwe benaderingen en inzichten in 
het dagelijks leven toe te passen, ervaren deelnemers op een hele concrete manier de positieve 
effecten van het gebruiken van deze benaderingen en inzichten. We leren door middel van ervaring. 
Dit bevordert het leerproces en de integratie van de vaardigheden in het dagelijks leven.  
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Duur, format en planning 

 
 
Het programma kan zowel offline als online georganiseerd worden. Het tijdsbestek waarin het 
programma plaatsvind kan flexibel vormgegeven worden aan de hand van de voorkeur van de 
instelling. Bijvoorbeeld, workshops kunnen verspreid worden over 5 weken, een semester of een jaar. 
 
Het programma kan gevisualiseerd worden in het volgende schema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De workshops zijn samen een dynamisch geheel met een interactief en praktisch format en schakelen 
tussen verschillende ervaringen en focuspunten uit het verleden, heden en toekomst. De standaard 
duur per workshop bedraagt 2.5 uur. De workshop groepen hebben een maximum omvang van 10 
personen. Onze relatief kleine groepen creëren een persoonlijke peer-to-peer setting waarbinnen 
iedereen de ruimte heeft en voelt om te delen en in hun eigen persoonlijke ervaringen te duiken.  
 
Workshop structuur: 
 

• Introductie van de GYL organisatie, programma en het creëren van open setting (alleen tijdens 
de eerste sessie). 

• Introductie van deelnemers rondom voorbereidingsvragen (alleen tijdens de eerste sessie). 

• Een theoriegedeelte met interactieve vragen en antwoord momenten waarin een thema-
specifiek framework wordt geïntroduceerd dat gedurende de workshop wordt gebruikt. 

• Break-out sessies waarin deelnemers worden opgesplitst in tweetallen en samen door middel 
van een reflectie oefening het framework toepassen op hun eigen ervaringen om hieruit op 
nieuwe inzichten te komen over zichzelf in relatie tot het besproken thema. 

• Gestructureerde peer-to-peer groepsdiscussie rondom praktijkervaringen, uitdagingen, 
oplossingen, en mogelijkheden. 

• Individuele reflectieoefening die inzichten en benaderingen uit de workshop integreert in de 
toekomst: wat neem ik mee en hoe ga ik dit implementeren? 

• Conclusie en algemene take-aways door GYL-begeleider en persoonlijke take-aways door 
deelnemers. 
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Per sessie kunnen de structuur, het type en de volgorde van de oefeningen mogelijk variëren om een 
dynamisch, niet-repetitief geheel te creëren. 
 
Pre-workshop: ter voorbereiding krijgen de deelnemers voorafgaand aan elke sessie een set vragen 
toegestuurd om reflectie rondom het thema te stimuleren. 
 
Post-workshop: deelnemers ontvangen een kopie van alle inhoud en gemaakte opdrachten die tijdens 
iedere workshop zijn behandeld zodat ze hier zelf op eigen gewenste momenten tijdens het 
programma en in de toekomst opnieuw op terug kunnen grijpen. Na elke workshop krijgen de 
deelnemers kleine oefeningen mee naar huis die erop gericht zijn de inzichten en vaardigheden die 
tijdens de workshop zijn opgedaan verder in de praktijk te brengen. 
 

 
Toegang tot een privé online community 
 
 
Gedurende het hele programma krijgen de deelnemers toegang tot een privé pagina op onze Global 
Young Leaders online community. Deze pagina is alleen toegankelijk voor de leden van de LTP groep 
en biedt deelnemers de mogelijkheid om in hun eigen tijd verder met de inhoud aan de slag te gaan 
als ze dat willen. 
 
Bijvoorbeeld, gedurende het verloop van het programma en het normale leven buiten het 
programma, kunnen er zich uitdagingen of situaties voordoen waarover deelnemers met elkaar of de 
begeleider verder in gesprek willen gaan. Het is belangrijk dat deelnemers niet hoeven te wachten tot 
het begin van de volgende sessie om zich met de inhoud bezig te kunnen houden. De online 
community biedt hier ruimte voor. 
 
De community heeft mooie functies die deelnemers kunnen gebruiken, zoals: 
 

• Een home-feed waar deelnemers hun gedachten, vragen, uitdagingen en alles daartussenin 
met elkaar kunnen uitwisselen. 

• Deelnemers kunnen privé chatten met elkaar. 

• Tips, trucs, tools, hulpmiddelen boek- en filmaanbevelingen (met betrekking tot de inhoud) 
kunnen worden uitgewisseld. 

• Deelnemers kunnen gebruik maken van video calls met elkaar en de begeleider. 
 
Alle content van de sessies, oefeningen voor en na de workshop, evenals logistieke en 
organisatorische details kunnen eenvoudig worden gecommuniceerd op de community pagina en 
deelnemers hebben alle inhoud beschikbaar op één plek. Deelnemers hebben de mogelijkheid om alle 
content op elk moment tijdens het programma opnieuw te bekijken. Nadat het programma is 
voltooid, kunnen deelnemers ervoor kiezen om de community te verlaten. Alle deelnemers hebben 
gedurende het programma het gehele inhoudelijke pakket dat tijdens het programma is behandeld in 
principe in persoonlijk bezit. 
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Uitkomsten voor deelnemers 

 
1. Een gepersonaliseerde toolbox met life-skills die toepasbaar zijn op alle areas of life, 

ervaringen en uitdagingen van de deelnemer. 
2. Toegenomen vertrouwen en zelfverzekerdheid in eigen kunnen en het vermogen om het 

leven effectief te kunnen managen. 
3. Toename van vaardigheden om de geestelijke gezondheid op peil te houden. 
4. Beter managen van het eigen persoonlijke en professionele leven: deelnemers die in staat zijn 

om met hun uitdagingen om te gaan, zijn creatiever, meer present, meer gefocust, effectiever 
en hebben meer (mentale) ruimte en energie om aan studie en werk activiteiten te besteden. 

5. Verhoging van de onderlinge verbinding en saamhorigheid met mede-deelnemers en 
instelling. Workshops zijn persoonlijk en deelnemers delen hun betekenisvolle 
levenservaringen en uitdagingen met elkaar. Ze ervaren het gevoel niet alleen te zijn en zien 
zichzelf weerspiegeld in de verhalen van anderen. Ze stellen zich open voor elkaar wat zorgt 
voor onderlinge verbinding, vertrouwen, empathie en het gevoel deel uit te maken van een 
community. 

 

Uitkomsten voor de instelling 
 

1. Een veerkrachtige en zelfverzekerde gemeenschap met een sterk basispakket aan life-skills 
om uitdagingen aan te gaan en mentaal gezond te blijven gedurende het leven. 

2. Een sterke gemeenschap met een gezond klimaat. Gezondere deelnemers = gezondere 
gemeenschap. Via een dergelijk programma zullen deelnemers diepere en persoonlijke 
connecties maken met hun mede-deelnemers en zal de instelling of organisatie als een 
community  aanvoelen. Ze zullen het gevoel hebben dat ze de ruimte en mogelijkheid hebben 
om alles te bespreken en zichzelf te vormen en om hulp te vragen waar nodig. De instelling is 
een gemeenschap en de kwaliteit en gezondheid van de gemeenschap is afhankelijk van de 
kwaliteit en gezondheid van alle individuele onderdelen waaruit de gemeenschap bestaat. 
Hoe gezonder de individuen, hoe gezonder de gemeenschap. 

3. Beter presterende personen: personen die in staat zijn om met hun uitdagingen om te gaan, 
zijn creatiever, presenter, meer gefocust, effectiever en hebben meer (mentale) ruimte en 
energie om te besteden aan studie en werk activiteiten. 

4. Het programma geeft de instelling de gelegenheid tot een wederzijdse betrokkenheid tussen 
deelnemers en instelling. Grotere betrokkenheid leidt eveneens tot een grotere impact van 
de programma’s van de instelling. 

5. Financiële en overige voordelen voor de maatschappij gecreëerd door de instelling: door het 
creëren van een solide basis en aandacht voor welzijn en mentale gezondheid via dergelijke 
programma's kunnen instellingen mogelijke psychische problemen (stress, angst en burn-out) 
van personen beter voorkomen. Personen die in staat zijn om te gaan met de uitdagingen van 
hun leven, zullen minder last hebben van persoonlijke problemen en uitval, behoefte aan  
psychologen en ondersteunend personeel (coaches). Eventuele toekomstige zorgkosten 
dalen en personen kunnen effectiever een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. 

6. Een uniek instellingsprofiel dat meer deelnemers zal aantrekken, de populariteit zal 
vergroten en een uniek ‘sellingpoint’ zal kunnen bieden. “Dit zijn wij, hier staan wij voor en 
dit is onze identiteit. Wij zorgen ervoor dat artsen voorbereid de maatschappij instromen en 
het persoonlijke en professionele leven naar hun hand kunnen zetten.”  
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“I have taken around 6 talent 
development courses, and 

this was better than any 
talent development course.” 

 

“I loved the people. Everyone 
was open and I felt like I could 
"vent" and hear other people's 

experiences. I also loved the way 
they taught us to think through a 
problem and the emotions tied 
to it and the tools you could use 

to overcome and use it as an 
opportunity to grow.” 

“I learned to not make 
everything heavier than it 

already is and to see things 
as opportunities to learn 

and grow rather than 
seeing them as obstacles.” 

 

 

“It was such a kind and 
reflecting atmosphere. It was 
really nice to talk to people in 

such a way without even 
knowing them. I can 

recommend this experience 
to everybody, especially 

during these ordinary times 
of distance.” 

 

“The intellectual 
conversations we had 

building on each other’s 
thoughts and ideas. It truly 

felt collaborative.” 

 

“Reminders that we are not any of us 
'alone', that much of our struggles are 

collective experiences and we can also find 
collective support in that way. 

Opportunities for reflection, both personally 
and professionally, and a chance to delve 

deep into yourself and find what your 
personal challenges have been (the 

workshop will bring up different challenges 
and takeaways for different people), yet 
ultimately guides us toward the positive, 

whether that be opportunities moving 
forward, finding meaning in our 

experiences, learning about ourselves or 
the world, or feeling a sense of gratitude or 

connection with others.” 

 

“A safe place to share 
perspectives, accept 

weaknesses and reinforce 
strengths. To present our 

aspirations and cut out the 
toxic noise, and receive 

constructive criticism, as we 
debate and grow together.” 

“The prompts led to 
honest discussions that 

had an almost therapeutic 
outcome.” 

“It's difficult for me to open up 
sometimes and be vulnerable, but 
you created the safest space to do 
so, and I felt SO comfortable. Also, 

them sharing some of their 
experiences was amazing to hear 

and really set the tone for the rest 
of the session. I appreciated the 
transparency and rawness of it.” 

 

“This workshop helped me 
bond with others in similar 

situations while also 
showing me tools and 

methods I can use in the 
future to overcome those 
emotions experienced.” 

 

        Workshop feedback ‘21/’22  
 

“Going through the challenge of 
making a decision that will 

fundamentally change the course 
of your life is no easy task. This 

helped organize the chaos during 
of the decision-making process and 

allows you to be more aware of 
what is causing you to choose one 

way or another." 
 

“I wasn't only learning more 
about myself through my own 

reflecting but also through 
understanding other people's 
perspectives and relating to 
their experiences as well.”  

 

 

“I learned that what I am feeling is 
normal and that many others my 
age feel similar things. I realized 

that I need to make more decisions 
based on internal factors and less 
on what external factors dictate.” 

 


