
 

 
 
Lijn 7 gelooft in het potentieel van iedere 
jongere en biedt inspirerende busritten die 
jongeren helpt het stuur in eigen hand te  
nemen en/of te houden.  
 
 
 
 
 
 
Stuur op maat 
Lijn 7 is een hulpmiddel dat jongeren inspireert bij het 
ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap, hun denkbeeldige 
stuur. Via interactieve werkwijzen komen jongeren met elkaar in 
gesprek over belangrijke thema’s die hen bezighoudt.  
Er komen uiteenlopende thema’s aan bod afgestemd op de 
specifieke groep die meerijdt. Deze thema’s worden vooraf met 
opdrachtgevers en zoveel mogelijk ook met de jongeren zelf 
besproken en voorbereid. 
 
 
 
Rit met waardevolle haltes 
Tijdens een rit met Lijn7 worden verschillende verschillende haltes aangedaan. De haltes 
sluiten per reis zoveel mogelijk op de vooraf gekozen thema’s. Op verschillende 
momenten krijgen de deelnemers de gelegenheid om eigen ervaringen rond het thema 
en de betreffende halte te verwoorden en bespreekbaar te maken. Door tijdens de rit 
verschillende ervaringen op te doen wordt aan den lijve ervaren welk gedrag wel of geen 
geen resultaat oplevert. 
 
 
Voor wie 
Lijn7 is bedoeld voor alle jongeren die een extra inspirerend duwtje in de rug kunnen 
gebruiken. Dat kunnen verschillende type jongeren zijn. Jongeren die het moeilijk 
hebben in de maatschappij zoals; langdurig werklozen, zwerfjongeren, (dreigende) 
schooluitvallers, jongeren in de bijstand, jongeren met schulden, maar ook de 
zogenaamde ‘gewone’ jongeren. Het is bekend dat ook deze jongeren regelmatig met 
uiteenlopende uitdagingen worstelen.  
 
 

 
Doordat jongeren tijdens de rit op verschillende manieren met elkaar in gesprek gaan, 
komen ze erachter dat ze niet alleen staan met hun worsteling. Ze gaan inzien dat ze ook 
vooral elkaar kunnen helpen om uitdagingen aan te gaan.   
 

 

 “Erg interessant. 
Normaal gesproken 
bespreek je dit soort 
dingen niet met 
anderen. Leuk om zo 
met mensen te praten 
en tot de kern van je 
waarden te komen.” 
 

“Briljant, aanzet en 
motivatie om 
daadwerkelijk iets te 
doen. Een hele 
concrete manier om 
anderen te inspireren.” 
 

“Ontzettend leuk! Je kwam erdoor ook beter achter wat je zelf echt vind. Aanrader om 
te doen met iemand die je niet kent. Is een veel vernieuwender gesprek dan.” 

“Een goede manier om het belang dat ik zelf aan waarden toeken kritisch te benaderen 
en tegelijkertijd te zien dat anderen er hun eigen betekenis aan geven.”  
 



 

Rolmodellen 
Lijn7 betrekt waar mogelijk rolmodellen tijdens de busrit. Jongeren worden positief 
beïnvloed door de juiste rolmodellen. Deze vormen vaak een bron van inspiratie om het 
stuurwiel van hun eigen leven in handen te nemen en vast te (blijven) houden. 
 
 

 
 
Ons verdienmodel 
Lijn 7 is een sociale onderneming. We hebben een droom om zoveel mogelijk jongeren te 
bereiken met onze ritten. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf.  
Om ritten te kunnen betalen, rijden we ook ritten voor bedrijven en andere organisaties 
op basis van commerciële tarieven. Alle inkomsten boven de kostprijs stromen 
rechtsreeks naar de ritten voor de jongeren. Deze kunnen daardoor tegen zeer lage 
kosten deelnemen. Bedrijven en organisaties kunnen ervoor kiezen om hiermee invulling 
te geven aan hun MVO-doelen en een maatschappelijke bijdrage leveren waarvan zij 
direct het resultaat zien.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Commerciële ritten op maat 
 
Wat 
Business modeling, persoonlijk leiderschap, time management, gedeelde waarden, 
strategievorming, effectief vergaderen etc. 
 
Voor 
• School besturen en directieteams 
• Management teams;  
• Afdelingen, units en teams  
• Raden van bestuur 
• e.a. 

Op weg naar werk rit 
Een voorbeeld van een rit is de ‘op weg naar werk’ rit. Het leidende thema van deze rit 
is erop gericht om jongeren op weg naar werk te helpen. Daarbij zijn bepaalde bedrijven 
een halte die we met de jongeren bezoeken. Elke halte is zo een bron van inspiratie voor 
een bepaald werkveld, bepaald vak of misschien zelfs een functie. 
 

Rit Lijn 7 
Jongeren 

- Invulling MVO 
- Maatschappelijke bijdrage 
- potentiele medewerkers 

- Winstmarge 
- Haltes 
- Ondersteuning overig 

Rit Lijn 7 
Commercieel 

“De trainers waren helder en duidelijk, enthousiast en mengden zich in de groep waar 
door het een leuke relaxte en informatieve dag was. Met genoeg tijd voor ons om alles 
zelf uit te vinden en te bedenken. Goede opdrachten!” 
 



 

De trainers 
 
Onze trainers hebben zich persoonlijk verbonden met de missie van Lijn 7 en zetten hun 
expertise tegen kostprijs in. Het zijn experts met veel ervaring binnen de non-profit en 
de profit sectoren. 

 
 
 
 
 
 
 


