
Achtergrond

Jongeren over jeugdhulp: ‘Het zijn de
begeleiders die het verschil maken’

Waar maakt de jeugdhulp het verschil? Floor Meersdom ging voor haar masterproef met jongeren in ge-
sprek over hun verblijf in de residentiële jeugdhulp. Ze zocht samen met de jongeren naar scharniermo-
menten. Wat blijkt? “Vooral begeleiders doen er toe.”
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Scharniermomenten
Hoe kijken jongeren terug op hun traject in de jeugdhulp? En hadden ze iets te zeggen over wat er met hen gebeurde? Om een ant-
woord te vinden, ging ik in gesprek met zeven jongeren die gemiddeld acht jaar in een residentiële voorziening verbleven.

‘Cruciale begeleiders gaven een knuffel, kansen, vertrouwen,
steun en raad.’

Toen de jongeren hun verhaal vertelden, werd duidelijk dat elke jongere ‘scharniermomenten’ meemaakte. Ze worden ook wel
eens aangeduid als ‘critical moments’. Dat zijn gebeurtenissen die jongeren als betekenisvol ervaren, momenten waarvan ze aan-
geven dat ze cruciaal waren voor hun identiteitsontwikkeling.
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Lees ook

In mijn onderzoek maken de jongeren duidelijk dat het daarbij de begeleiders zijn die voor hen het verschil maakten. Soms door
hun woorden, soms door een actie en soms door het onvoorwaardelijk geloof dat ze hadden in de jongeren. De begeleiders waren
cruciaal bij het vormgeven van de jongeren hun leven. Ze stonden er op momenten die er echt toe deden. En dat zindert bij velen
tot de dag van vandaag nog na.

Echte mensen
Jongeren geven aan dat die begeleiders dicht bij hen stonden. Ze gaven een knuffel, kansen, vertrouwen, steun en raad. Ze waren er
niet enkel om te zeggen hoe iets moet of niet moet, ze waren er als persoon, als mens.

Een jongere getuigt: “In de rechtbank stond mijn begeleidster recht, ze keek mijn ouders aan, ze keek de jeugdrechter aan en nam
het voor mij op.”

Laat het nu net die menselijkheid zijn waar jongeren in de jeugdhulp naar op zoek zijn. Het belang van ‘echtheid’ in de hulpverle-
ningsrelatie werd door verschillende jongeren benadrukt. Met uitspraken als “Uit je hart spreken” of  “Er gewoon zijn als persoon”
tonen jongeren dat ze goed aanvoelen wanneer iemand ‘echt’ is. Een jongere verwoordde het zo: “De beste begeleiders zijn diegene
die hun begeleiderrol laten vallen en er gewoon zijn als mens.”

Steun en toeverlaat
Jongeren zijn vooral op zoek naar een steun en toeverlaat, een vertrouwenspersoon die voor hen klaar staat. Iemand op wie ze on-
voorwaardelijk kunnen rekenen, iemand die hen graag ziet.

‘Jongeren willen iemand die hen graag ziet.’

Een jongere zei het klaar en duidelijk: “Gewoon iemand graag zien is heel belangrijk, wij hebben daar voelsprieten voor, gewoon
oprecht zijn en ons een beetje graag zien.” En andere jongere formuleerde het iets anders: “Je hebt soms begeleiders die je een keer
vastpakken en die niet opgeven. Ik ben hen daar nu echt dankbaar om.”

Inspraak als noodzaak
Opvallend. Het krijgen van steun linken de jongeren steevast aan het krijgen van inspraak. Het gevoel dat iemand echt is, gaat voor
de jongeren hand in hand met het gevoel gehoord te worden.

Concreet gaat het dan over afspreken met vrienden, het al dan niet zien van hun ouders, schoolkeuze of de beslissing om wel of niet
alleen te gaan wonen.

‘De houding van de begeleider is cruciaal.’

De jongeren gaven echter aan dat ze tijdens hun verblijf in de jeugdhulp nauwelijks inspraak- of participatiemogelijkheden had-
den. Het gevolg was dat ze het gevoel van autonomie en zelfstandigheid verloren. Ze voelden zich machteloos om hun eigen leven
vorm te geven. Een jongere getuigt: “Hoe kan het dat je zo’n hoge verwachtingen hebt van jongeren, maar dat je hen niet stimuleert
en niet gewoon een keer vraagt: ‘Wat wil jij?’”

In theorie moeten jongeren altijd een stem krijgen in hun hulptraject. Het recht op inspraak van jongeren in de hulpverlening is
sterk verankerd in het Universele Verdrag van de Rechten van het Kind, maar in de praktijk is dit niet altijd evident te realiseren.

Maar laat dat geen excuus zijn. De koppeling tussen steun en inspraak is cruciaal voor het welbevinden van de jongeren, niet alleen
binnen de voorziening en maar ook tijdens het leven na de plaatsing.

Erbij horen als mens
Het belang van inspraak blijkt ook uit voorgaand onderzoek. Jongeren die mogen deelnemen aan beslissingen over hun leven, heb-
ben meer het gevoel er “echt bij te horen als mens”. Het is niet alleen bevorderlijk voor het engagement van de jongere in zijn
hulpverleningstraject, maar heeft ook positieve gevolgen op het mentaal welzijn op korte en langere termijn.

Inspraak gaat trouwens niet over de jongere blindelings volgen in zijn ideeën. Dat vragen ze ook niet. Het gaat over het als gelijk-
waardige partners bespreken van mogelijkheden en jongeren ook uitleggen waarom je bepaalde beslissingen wel of niet neemt.
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Jongeren over de ideale
hulpverlener

Een bewonersvergadering zal het verschil niet maken. Het verschil voor de jongeren zit in
hoe begeleiders en andere belangrijke figuren in het leven van jongeren dag in, dag uit met
hen omgaan. De houding van de begeleider is dus van cruciaal belang. Schipperen tussen te
dichtbij komen en te ver zijn, tussen afstand en nabijheid, is misschien geen eenvoudige,
maar wel een uiterst belangrijke taak.

De jongeren benadrukken meermaals dat ze op zoek zijn naar mensen bij wie ze zich ‘nor-
maal’ voelen. Het is de warmte van echte mensen waar deze jongeren zich gesteund door voe-
len. Dat zijn de mensen die impact hebben. Die voor jongeren in de jeugdhulp het verschil
maken.
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