
De ongewone 
reisgids voor 
het gewone 
leven

Een kind heeft maar één jeugd, die mogen we niet verkwanselen! 

Ondanks goede bedoelingen vallen 
steeds meer jonge mensen buiten 
de boot. Ze raken door allerlei 
omstandigheden verwijderd van de 
samenleving of leven in onveilige 
situaties thuis, in hun buurt, op straat, 
op school of in instellingen. Hun ouders 
staan er bij de opvoeding vaak alleen 
voor. 

‘De ongewone reisgids’ wil doorbreken 
dat kinderen en jongeren opgroeien in 
een omgeving die ze niet willen, niet 
kennen of niet vertrouwen. Maar dat ze 
juist gelijkwaardige kansen hebben op 

een gewoon leven, net als de meeste 
leeftijdsgenoten. 

De bedoeling van ‘de ongewone 
reisgids’ is dat zoveel mogelijk 
professionals en ondersteuners met 
een brede blik naar het leven van jonge 
mensen en hun opvoeders kijken en 
hiernaar handelen. Zodat ‘de toegang’ 
tot de samenleving gewaarborgd is en 
de basisbehoeften van mensen niet 
uit het oog verloren raken. Ga daarom 
mee op deze ongewone reis naar een 
bekende bestemming, namelijk het 
gewone leven!

Hét 
reisbureau

 voor het 
gewone 

leven
Voor (jeugd-) professionals die met 
een brede blik willen werken

www.ongewonereisgids.nl



Als professional en ondersteuner ga 
je tijdelijk mee op de reis die (jonge) 
mensen maken en staan zij zelf aan 
het roer. Je energie gaat meer naar 
het versterken en herstellen van het 
gewone leven. En een stuk minder 
naar inflexibele systemen, protocollen 
en voorschriften die onvoldoende of 
slechts tijdelijk werken. 

In deze gids draait alles om de 
kracht van het gewone, over kansen 
en kwaliteiten, zonder problemen  
te bagatelliseren. De gids nodigt  
je uit om met jonge mensen en  
hun opvoeders te ontdekken wat het 
leven weer zin en plezier geeft. 

Deze ontdekkingsreis kan samen met 
anderen ondernomen worden zoals 
familie, vrienden en buurtgenoten. En 
met mensen die verbonden zijn vanuit 
de kinderopvang, onderwijs, stage, 
werk, vereniging, club, politie, zorg- en 
welzijnsorganisaties en verschillende 
afdelingen van de gemeente. 

Je vindt in de ongewone reisgids geen 
vaste methodes, stappenplannen of 
modules. Ook geen samenvatting 

met aanbevelingen. Wél krijg je tips, 
uitspraken, reisverhalen, suggesties, 
ideeën, praktijkvoorbeelden en filmpjes. 

Het geeft je waarden en kaders 
waarbinnen je eindeloos kunt pionieren. 
Zo krijg je meer vertrouwen om aan 
te sluiten bij het gewone leven van 
mensen, wat je werkplezier verhoogt en 
iedereen meer voldoening schenkt.

Reis mee op www.ongewonereisgids.nl 
en download gratis de ongewone 
reisgids.

Bij suggesties en vragen kun  
je schrijven naar hét reisbureau 
voor het gewone leven via  
reisbureau@ongewonereisgids.nl 

Wat medereizigers zeggen over de gids

‘Wat heb ik genoten van deze ongewone 
reisgids. Een feest van herkenning. Het roer 
moet om! De kleur van je bril waardoor je als 
professional kijkt, kleurt je blik. Door je als 
professional te richten op het hele verhaal, 
op de krachten en dromen en de hele 
context mee te nemen, dan pas kom je echt 
tot de verborgen oplossingen; oplossingen 
die van de ouders en de jongeren zelf zijn.’ 

www.ongewonereisgids.nl

‘Deze gids is een waardevolle aanvulling 
voor (jeugd)professionals. De gids geeft 
veel alternatieven en voorbeelden die je 
doordringen van de noodzaak om met een 
bredere blik naar de situatie van vastgelo-
pen kinderen en jongeren te kijken.’ 


