
Onze missie 
Wereldwijd zitten er veel kinderen in gevangenissen zonder toekomstperspectief. 
Hun vertrouwen is aangetast, in zichzelf en in de maatschappij. Vaak is de 
startpositie ongunstig, zijn er nauwelijks sociale vangnetten en is de recidive 
groot. Young in Prison bevrijdt wereldwijd kinderen en jongeren in conflict door 
hen te leren op een positieve een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Werkwijze: COPOSO 
COPOSO staat voor Contributing Positively to Society. Met behulp van creativiteit en 
sport werken we aan het vergroten van eigenwaarde en stimuleren we jongeren om 
te (durven) dromen over hun toekomst. YiP werkt volgens deze methodiek in vijf 
landen: Zuid-Afrika, Nederland, Malawi, Kenia en Colombia. Door jongeren bij 
te staan en te ondersteunen in de gevangenis (pre-release programma) en na 
vrijlating (post- release programma), bevordert YiP hun zelfvertrouwen en helpen 
wij hen bij het verkrijgen van belangrijke levensvaardigheden.

Het doel van COPOSO
Via creativiteit en sport leren rolmodellen jongeren levensvaardigheden. De 
Wereldgezondheidsorganisatie definieert levensvaardigheden als ‘het kunnen 
aanpassen van gedrag, en het toepassen van een positieve instelling wat individuen 
in staat stelt om effectief met de eisen en uitdagingen van het dagelijks leven om te 
gaan’. Levensvaardigheden zijn in essentie capaciteiten die mentale gezondheid en 
bekwaamheid onder jongeren bevorderen, terwijl zij geconfronteerd worden met de 
soms lastige, dagelijkse realiteit. Voorbeelden van levensvaardigheden zijn positief 
samenwerken, effectief communiceren en omgaan met stress en frustraties.

Inzet van rolmodellen 
YiP gelooft in de intrinsieke motivatie, positieve betrokkenheid en inspiratie van onze 
docenten en mentoren en hun vermogen die over te brengen op de deelnemers. Onze 
docenten en mentoren zijn streetwise en tegelijkertijd zeer vakbekwaam, waardoor 
ze een inspiratiebron en rolmodel zijn voor de jongeren. Om hun werk goed te 
kunnen doen, moeten onze docenten een artistieke discipline of sport beheersen én 
jarenlange ervaring hebben in het werken met de doelgroep.

Geschiedenis COPOSO 
Tot 2012 werkten alle YiP landen volgens COPOSO grondbeginselen, maar werden de 
YiP programma’s in ieder land anders toegepast. En omdat we wisten dat ieder land 
zijn sterke punten had, wilden we al deze sterke punten van elkaar overnemen, met 
als doel de complete kwaliteit van YiP Programma’s over de hele wereld te verbeteren. 
Daarom ontwikkelde YiP de nieuwe gemeenschappelijke COPOSO methode volgens 
Appreciative Inquiry.

Meer lezen? 
Wilt u meer lezen, download dan 
op www.younginprison.nl het COPOSO handboek. 

Voor meer informatie of  vragen kan gemaild 
worden naar jaap@younginprison.nl, projectleider YiP NL.

Onze werkwijze: COPOSO

illustratie: Erik Bruijs © bold/studio


