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Opbouw Draaiboek ALL-IN – ALL-IN sessie en Terugkoppeling 
Wat vinden jongeren van het lokale armoedebeleid? Hoe toegankelijk en hoe bereikbaar is het lokale 
ondersteuningsaanbod voor jongeren in armoede en/of met schulden? 
 
Het afgelopen jaar is vanuit Speaking Minds de ALL-IN tool ontwikkeld. De ALL-IN tool kan op 
gemeentelijk niveau worden ingezet om het antwoord op bovenstaande vragen te vinden. Met behulp 
van de tool wordt het gesprek tussen jongeren en professionals binnen de lokale armoede- en 
schuldenaanpak op gang gebracht.  
 
Voor u ligt het draaiboek voor de ALL-IN sessie en de terugkoppeling. Samen met bijbehorende 
handreiking en het draaiboek voor de voorbereidende ALL-IN sessie kunt u in uw gemeente aan de 
slag met ALL-IN. Aan de hand van doelen en acties worden de inhoud, organisatie en werkwijze van 
de ALL-IN sessie en de terugkoppeling beschreven.  
 
Opbouw ALL-IN 
ALL-IN bestaat uit 3 fasen (A, B en C). Fase A is een afzonderlijke voorbereiding op de ALL-IN sessie 
voor alle partijen die elkaar tijdens Fase B ontmoeten. Fase B is de werkelijke ALL-IN sessie. In Fase 
C vindt een terugkoppeling van de ALL-IN sessie plaats. De fasen worden hieronder verder 
toegelicht.  

Fase A: Voorbereidende activiteiten 
Voorbereidende activiteiten zijn nodig voor een goed verloop van de bijeenkomst in Fase B. Om de 
tijd van de bijeenkomst goed te benutten is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor de jongeren 
vindt deze voorbereiding in een fysieke sessie plaat. De gemeente en uitvoerende professionals 
maken een individuele voorbereidende opdracht. Het draaiboek voor deze voorbereiding vindt u 
hier:  
 

Wat houdt de voorbereiding in? 

• Jongeren: gaan op zoek naar hulporganisaties op het gebied van armoede en schulden 
en beoordelen het aanbod en de bereikbaarheid hiervan. 
• Beleidsmakers: evalueren het aanbod en de bereikbaarheid daarvan binnen de 
gemeente.  
• Professionals: reflecteren op het eigen aanbod en de bereikbaarheid ervan.  

 
Fase B: De ALL-IN sessie 
Tijdens de ALL-IN sessie komen alle partijen samen. Dit is een bijeenkomst van ca. 3 uur waarbij het 
gesprek wordt aangegaan tussen jongeren, professionals en de gemeente. In deze sessie wordt het 
taboe op armoede en schulden doorbroken. Daarnaast wordt er gezamenlijk gereflecteerd op het 
lokale aanbod van professionals in het armoede en schulden domein en krijgen de jongeren de kans 
hun mening te laten horen. Het draaiboek voor deze sessie vindt u in dit document.  

Fase C: Terugkoppeling 
De terugkoppeling heeft betrekking op wat er is besproken tijdens de ALL-IN sessie en de tips die 
jongeren aan de professionals hebben gegeven. De professionals koppelen terug aan jongeren wat zij 
hiervan vonden en wat zij hiervan gaan gebruiken binnen de eigen organisatie. Tijdens de ALL-IN 
sessie wordt gezamenlijk besproken op welke manier deze terugkoppeling plaatsvindt. 

https://speakingminds.nl/
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Bijlagen en materialen 
Aan de fasen zijn opdrachten verbonden, die staan hieronder uitgebreid beschreven. In de 
beschrijvingen staat wat de benodigdheden zijn per opdracht en of er gebruik wordt gemaakt van 
eventuele bijlage(n). Deze bijlage(n) zijn genummerd te vinden aan het einde van iedere 
voorbereiding.  
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Fase B: ALL-IN sessie 

Dit is het moment waarbij alle partijen (jongeren, docenten, professionals en beleidsmedewerkers) 
samen komen. Deze sessie wordt geleid door de initiatiefnemer of een externe trainer. Zorg voor 
wat versnaperingen en drinken en houd de tijd goed in de gaten, de bijeenkomst zal ongeveer 3 uur 
duren, inclusief 2 korte pauzes. 

I Opening 
  Doel Acties 

• Openen 
• Iedereen voelt zich 

welkom 
• Programma presenteren 
 

Verwelkom iedereen – benoem de aanwezigen.  
Geef een korte introductie en vertel waarom we hier vandaag allemaal 
samen zijn.  
Presenteer het programma aan de hand van een PowerPointpresentatie. 
Leg uit dat we vandaag toe werken naar een actielijst voor de 
professionals en de gemeente die zij kunnen gebruiken om de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van de eigen organisaties te 
verbeteren/ aan te passen op het gebied van armoede en schulden.  
 
 

Duur 
15 minuten 
Nodig 
PowerPointpresentatie  

 

II Ervaringsdeskundige aan het woord 
  Doel Acties 

• De aanwezigen 
krijgen meer feeling 
bij het armoede en 
schulden thema.  

• Het taboe om over 
armoede en 
schulden te praten 
wordt doorbroken.  

 

Trap de sessie af door een ervaringsdeskundige jongeren aan het woord te 
laten. Leg uit dat deze ervaringsdeskundige is uitgenodigd om de aanwezigen 
mee te nemen in hoe het nu is om in een dergelijke situatie te leven. Vraag 
aan de ervaringsdeskundige om zichzelf voor te stellen en laat diegene 
zijn/haar verhaal doen.  
 
Vraag aan het einde van het verhaal of de aanwezigen vragen hebben. Wat 
vonden ze van dit verhaal? Wat hadden ze niet verwachten? Wat vonden ze 
mooi? Stel eventueel zelf vragen ter verdieping van het onderwerp. 
 
Let op! Spreek van tevoren af hoeveel tijd hiervoor is en neem het verhaal 
met de ervaringsdeskundige jongeren door. Wanneer deze persoon het 
fijner vindt, kan je ook een interview vorm gebruiken. Maak ook afspraken 
over het stellen van vragen achteraf. Voelt de jongere zich er fijn bij om 
vragen te beantwoorden?  

Duur 
10 min 

Nodig 
PowerPointpresentatie  
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III Jongeren vertellen over sociale kaart & undercover!  
  Doel Acties 
• Jongeren vertellen over 

de toegankelijkheid/ 
bereikbaarheid van 
organisaties die werken 
op het gebeid van 
armoede/ schulden.   

• Jongeren laten hun stem 
horen aan gemeente en 
professionals. 

Deze opdracht is gebaseerd op de sociale kaart die de jongeren hebben 
gemaakt in de voorbereiding (Fase A). De jongeren zijn hierbij op zoek 
gegaan naar organisaties in hun eigen omgeving die hulp kunnen bieden bij 
problemen met schulden en armoede. Wanneer er in de voorbereiding 
gebruik is gemaakt van de Mentimeter, projecteer dan nu de uitkomsten 
op het scherm. Zo niet voeg zelf een slide toe aan de slideshow met de 
meest voorkomende zoekwoorden en meest gevonden organisaties.  
De uitkomsten geven al een eerste beeld over hoe jongeren zoeken naar 
informatie en welke organisaties gevonden zijn.  
 
Vertel dat de groepjes hun verhaal zullen doen en dat er na elk groepje 
tijd is voor vragen.  
 
De jongeren krijgen per groepje 3 minuten de tijd om hun bevindingen te 
vertellen zoals geoefend in de voorbereiding. Laat de dia’s zien die de 
jongeren tijdens de voorbereiding hebben gemaakt ter ondersteuning van 
het verhaal. Ga door tot alle groepjes zijn geweest.   
 
Wanneer de tijd het toelaat kan je de organisaties hier een eerste reactie 
laten geven. Laat hun van tevoren weten dat er hier nog geen ruimte is 
om door te vragen, hiervoor is voldoende tijd tijdens de gesprekstafels.  

Duur 
15 minuten 
Nodig 
PowerPoint.  

 

-----------10 MINUTEN PAUZE---------------- 

IV Participatie als recht van jongeren: terugkoppeling  
  Doel Acties 

• Deelnemers maken 
kennis met de 5 
stappen naar 
betekenisvolle 
participatie  

• Deelnemers krijgen 
inzicht in de vraag 
“hoe kunnen 
jongeren blijvend 
betrokken worden 
bij vraagstukken die 
hen aangaan”. 

• Deelnemers 
bedenken ideeën 
hoe de 
terugkoppeling van 
de actie lijst eruit 
moet komen te 

In deze opdracht gaan we kijken naar de 5 stappen van participatie.   
Wanneer er wetten en regels gemaakt worden of voorzieningen bij 
komen die ook voor jullie bedoeld zijn, hebben jullie het recht daar je 
mening over te geven.  
 
Om ervoor te zorgen dat jongeren serieus worden genomen in het geven 
van hun mening hebben de Verenigde Naties 5 stappen opgesteld:  

1. Voorbereiding - informeren 
2. Het gesprek 
3. Meewegen mening jongeren 
4. Terugkoppeling 
5. Verweer 

 
Licht de stappen kort toe, wat houden ze in!  
 
Tijdens de voorbereiding hebben we aandacht besteed aan stap 1. Na 
deze opdracht, tijdens de gesprekstafels, gaan we aan de slag met de 
stappen 2 en 3. We gaan dan met elkaar in gesprek over de 
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zien.  toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de bestaande voorzieningen.  
 
Als jullie je mening geven, is het belangrijk dat deze serieus genomen 
wordt en dat er iets mee gedaan wordt. In deze opdracht gaan we kijken 
hoe jullie willen dat de actielijst, met jullie ideeën naar jullie worden 
teruggekoppeld.  
 
De professionals en de gemeente vormen een groep en de jongeren 
vormen een groep. Geef de beide groepen een groot flipover vel en 
stiften. Laat de groepen brainstormen over hoe de ideale terugkoppeling 
er voor hen uit zou moeten zien.  
 
Laat de groepen na ongeveer 10 minuten vertellen wat de belangrijkste 
punten waren. Schrijf mee op een flipovervel. Zorg dat alle belangrijkste 
punten (wie-wat-waar-wanneer en hoe) van beide groepen onder elkaar 
komen te staan.  
Kijk samen naar de overeenkomsten en de verschillen, wat is de ideale 
terugkoppeling voor deze groep? 
 
Optioneel: 
Bij tijdgebrek kan deze opdracht ook meegenomen worden in de 
gesprektafels. Laat de deelnemers tijdens de gesprekstafel een 
mindmap maken over de wie-wat-waar-wanneer en hoe van de 
terugkoppeling. Richt dan wel tijd in tijdens de afsluiting om hierop 
terug te komen.  

Duur 
15 minuten 
Nodig 
PowerPoint  
Flipover + stiften   

 

V Gesprekstafels    
  Doel Werkwijze   
• Jongeren zijn beter in 

staat om een mening 
over de huidige 
armoede en schulden 
aanpak binnen de 
gemeente te formuleren. 

• Professionals en 
beleidsmaker(s) nemen 
kennis van de meningen 
van jongeren over de 
huidige armoede en 
schulden aanpak.   

• Jongeren zijn in staat om 
een dialoog aan te gaan 
met professionals en 
beleidsmaker(s).  

• Jongeren weten de 

Tijdens de gesprekstafels gaan de jongeren, professionals en gemeente op 
basis van een gelijkwaardige dialoog het gesprek aan over armoede en 
schulden en het aanbod van organisaties om problemen omtrent dit 
onderwerp aan te pakken. 

Vertel de aanwezigen dat ze in groepjes in gesprek gaan over het 
onderwerp (armoede/schulden) aan de hand van verschillende vragen. 
Deze vragen staan op gesprekskaarten, die bedoeld zijn om het gesprek 
op gang te brengen. Er kunnen ook eigen vragen worden gesteld en 
ervaringen worden gedeeld. De gesprekskaarten vind je in bijlage 2. Print 
de vragen uit op A5.  

Vertel de aanwezigen dat in elk groepje een gespreksleider nodig is. Leg 
uit dat de hoofdvragen al op de gesprekskaarten staan maar dat het aan de 
gespreksleider is om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar laat uitspreken, 
naar elkaar luistert, de tijd bewaakt en de belangrijkste conclusies 
opschrijft.  
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voorwaarden voor een 
dialoog. 

• Professionals krijgen 
inzicht in hoe zij hun 
voorzieningen toe 
kunnen spitsen op 
jongeren.  

• Professionals en 
beleidsmaker(s) ervaren 
hoe zij met jongeren in 
gesprek kunnen gaan.   

• Professionals en 
beleidsmaker(s) leren 
welke persoonlijke 
ervaringen jongeren 
hebben met de huidige 
armoede en 
schuldenaanpak.  

 
Benoem de afspraken die belangrijk zijn voor het voeren van een 
goede dialoog: 

• Spreek vanuit jezelf. Het is belangrijk dat je vanuit je eigen 
ervaring of mening spreekt, dus “ik vind…, ik denk…”.   

• Luister met een open houding en met respect.   
• Geef elkaar de ruimte en waardeer elkaars bijdrage.  
• Vraag om extra uitleg als iets onduidelijk of algemeen is.  
• Iedereen mag voor zichzelf bepalen wat je wel of niet wil 

delen.  
• Alles wat besproken wordt blijft binnen deze ruimte.  

Geef aan dat jij rondloopt om vragen te beantwoorden en de tijd in de 
gaten te houden. Geef aan dat de groepjes 50 minuten de tijd hebben en 
geef vervolgens de gespreksleider van de tafel de gesprekskaarten.   

Tijdsindeling – 50 min totaal  
Bespreken van de vragen – 40 minuten 
Opschrijven van ideeën/ actiepunten – 10 minuten 
 
Loop rond en kijk hoe het bij de groepen gaat. Houd in de gaten hoe de 
gesprekken gaan en of het alle gespreksleiders lukt om iedereen aan het 
woord te laten.  Geef na ongeveer 40 minuten, afhankelijk van hoe de 
gesprekken lopen, aan dat de jongeren verder gaan met de slotvraag en 
geef hun nog 5-10 minuten de tijd om deze vraag te bespreken. 
 

De vragen op de gesprekskaarten in bijlage 1 kunnen worden 
aangepast naar aanleiding de voorbereiding. Deze vragen dienen al 
leidraad om het gesprek in de groepen op gang te brengen. Wanneer 
de jongeren of professionals zelf voldoende vragen of wanneer de tijd 
gebruikt wordt om terug te komen op de presentaties is dat ook 
waardevol.  
 

Duur 
60 minuten 
Nodig 

- A3 vellen of flipover 
vellen + stiften 

Bijlage 1 : 
1: Gesprekskaarten 
 

 

-----------10 MINUTEN PAUZE---------------- 

VI Afsluiting 
  Doel Acties 
• De 3 beste en de 3 

meest haalbare ideeën 
worden uitgekozen. 

• De professionals en de 
beleidsmedewerkers 
geven aan hoe ze de 
ideeën terug gaan 

Laat de groepen weer samen komen en vraag de gespreksleiders de meest 
interessante ideeën/tips uit het eigen groepje te benoemen. De ideeën 
worden onder elkaar op een flipover genoteerd zodat er 1 actielijst 
ontstaat. 
 
Pak de flipover met de terugkoppeling ideeën erbij.  Herhaal de afspraken: 
hoe, door wie en wanneer wordt de actielijst teruggekoppeld. 
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koppelen naar de 
jongeren.  

• Afsluiten en 
samenvatten:  

Pak de ‘hopes en fears’ uit de voorbereidende sessie (zie draaiboek A) 
erbij. Leg uit dat de jongeren tijdens de voorbereiding hopes en fears over 
ALL-IN hebben opgeschreven. We zullen nu kort terugblikken op wat er 
toen is opgeschreven door de jongeren.  Bespreek welke hopes zijn 
uitgekomen. Wat is er nog nodig? Zijn er toch fears uitgekomen? Bespreek 
deze kort met elkaar.  
 
Leg uit wat het vervolg zal zijn, vraag of er nog vragen zijn, bedank 
iedereen voor diens aanwezigheid en inzet en leg de laatste opdracht uit. 
 
Iedereen krijgt 2 post-its waarop een tip en een top over de sessie kan 
worden ingevuld. Wat vond je leuk/fijn/goed aan vandaag en wat kan er 
een volgende keer beter?  
Wanneer iedereen zijn papier heeft ingevuld mag deze tot een prop 
worden gefrommeld. Samen tellen we af tot 3 en gooien de proppen naar 
de ALL-IN medewerker.  
 
Hierna kan iedereen vertrekken.  
 
De actielijst met de ideeën en tips wordt door de initiatiefnemer van de 
sessie verzameld om mee aan de slag te gaan.   

Duur 
10 minuten 
Nodig 
PowerPoint 
Post-its.  

 

Tips & Tricks  
 
Besteed aandacht aan de voorbereidende opdracht van de professionals. Laat ook de professionals 
vertellen waar ze tegen aan zijn gelopen of wat ze juist goed vonden gaan tijdens de voorbereidende 
opdracht. Welke tips en tops hebben zij zelf?  

Zorg dat de lokale partijen waarop door de jongeren is ingezoomd aanwezig zijn bij de sessie. Laat 
hen in de uitnodiging weten dat de organisatie of de dienstverlening is bekeken door jongeren en dat 
zij graag hun ervaringen met hen delen.  

Plaats de stoelen in een U vorm- liefst zonder tafels zodat iedereen elkaar goed kan zien en een 
actieve houding wordt gestimuleerd.  

Er zijn 2 pauzes in het draaiboek geschreven. Beslis samen met de groep wat goede pauze momenten 
zijn. Je kan vaste pauze momenten aanhouden als leidraad. Let vooral op de energie van de groep in 
het bepalen van een pauze moment.  
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Fase C: Terugkoppeling 
Naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de ALL-IN sessie wordt een terugkoppeling 
gemaakt naar de jongeren. Deze terugkoppeling heeft ten eerste betrekking op de sociale kaart die 
de jongeren hebben gepresenteerd. Aan de professionals is het de taak om het advies van jongeren 
mee te nemen en terug te koppelen hoe ze dit advies gaan omvormen tot acties. Daarnaast vindt er 
terugkoppeling plaats op basis van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de ALL-IN sessie. Hoe deze 
terugkoppeling plaats vindt is afgesproken tijdens de ALL-IN sessie. 

De vorm hiervoor staat vrij, dit kan zijn aan de hand van een onlinepresentatie, een teams- of zoom 
meeting, een poster met een begeleidende memo of bijvoorbeeld een korte vlog. Het dient in ieder 
geval voor de jongeren helder te worden wat er met de tips en ideeën is gebeurd of gaat gebeuren. 
In het beste geval weten de professionals en de beleidsmedewerkers de jongeren nu te vinden 
wanneer ze een beroep willen doen op hun mening, kijk en ideeën.  
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Bijlage 1: Gesprekskaarten 
 

VRAAG 1 
 

Stel jezelf voor. Vertel hoe je heet, waar je 
woont en hoe oud je bent. 

 

Vraag 2 
 

Op welke manier heb je zelf of in je omgeving 
wel eens met armoede of schulden te maken 

gehad? 
 

Vraag 3 
 

Vertel over de undercover opdracht: 
• Wat was de casus 
• Wat waren jullie tops voor de 

organisatie? 
• Welke tips hebben jullie voor de 

organisatie? 
 

Laat ook de bezoeker naar de casus kijken- 
hoe zou hij of zij hulp voor de jongeren uit de 
casus zoeken? 

Vraag 4 
 

Wat is er nodig voor jongeren om de 
zoektocht naar de juiste hulp makkelijker te 

maken? 
 

• sMaak 1 actielijst 

Optioneel: 
 

Houd samen een brainstorm: 
Hoe willen jullie dat de actiepunten naar jullie 

worden teruggekoppeld? 

Slotvraag 
 

Welke vragen hebben jullie nog aan elkaar? 
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