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Niets heeft meer kracht dan een gedachte
waarvoor de tijd rijp is.

— Victor Hugo

Als we jongeren e!ectief willen helpen – en dat willen we – en we het 
persoonlijk welzijn en welbevinden van jongeren willen verhogen, dan 
moeten we nú een andere houding tegenover jongeren aannemen. Ik ben 
positief en absoluut hoopvol dat dat kan. Ik geloof erin dat we echt iets 
kunnen veranderen in het gewoontegedrag van elke individuele burger 
én met een grote groep mensen, de huidige hulpverleners, leerkrachten, 
ouders, wetgever, bevoegde ministers en management kunnen beïnvloe-
den en aanspreken, voor een andere aanpak binnen heel wat gebieden 
van de leefwereld van de jongeren. En verandering is mogelijk wanneer 
dit bij ons allen doordringt en we kiezen voor samenwerking van sterke, 
aanwezige krachten.

We hebben de plicht om goed voor jongeren te zorgen. Het is een plicht 
waarvan we ons te weinig bewust zijn, en – vooral – waarbij we het nala-
ten jongeren in te lichten over hun rechten. De houding van het individu 
en van de hulpverlening wil ik hier in dit positieve, hoopvolle hoofdstuk 
terug opnemen. Vanuit de kennis en de informatie die we hebben, ervan 
overtuigd dat iedereen in staat is om zijn engagement op te nemen en de 
onverschilligheid te overstijgen, wil ik enkele suggesties doen voor een 
andere omgang met jongeren. Inspirerende voorbeelden en initiatieven 
die ons nu al helpen in actie te komen en onze attitude te veranderen, 
komen daarbij ook aan bod.

Want, zoals de Franse schrijver en filosoof Sartre het uitdrukte, een 
mens kan alleen waarachtig mens zijn als hij werkelijk betrokken is en zich 
verantwoordelijk voelt.
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PLEIDOOI VOOR DE PEDAGOGISCHE PLEK
Het echte gesprek
In de voorgaande hoofdstukken heb ik de term al een aantal keer laten 
vallen: de pedagogische plek. Of ook, een fijne opvoedingsplek.

Het woord pedagogische plek ben ik schatplichtig aan professor Jan 
Masschelein. Als pedagoog met interesse voor de maatschappelijke in-
bedding van opvoeden, mocht ik professor Masschelein al meermaals 
ontmoeten en leerde hij op zijn beurt de werking van TEJO goed kennen.

Het opvoedkundige, pedagogische wijst op hoe een samenleving omgaat 
met een nieuwe generatie, vanuit een voorbeeldfunctie om hen zo de 
kans te geven hun eigen toekomst vorm te geven. Het gaat om jongeren 
in hun kracht plaatsen maar wel met een krachtig en gezond aanbod dat 
van de opvoeders moet komen.

We maken deel uit van een productieproces van de samenleving waar 
alles gericht is op zel"epaling. Jongeren vertoeven nog meer dan vol-
wassenen op de sociale netwerken waar ze in contact komen met te veel 
keuzemogelijkheden en eigenlijk weten ze niet wat ze willen. Relaties met 
anderen verlopen veelal via berichten op hun telefoons en zorgen voor de 
nodige afstand zodat zelf kan beslist worden om al dan niet onmiddellijk 
te antwoorden. Liever via het scherm dan face-to-facecontact.

Samen met pedagoog en filosoof Jan Masschelein pleit ik voor het bestaan 
van pedagogische plekken, plaatsen waar tijd onbestemd is en ruimte is 
om te praten, waar de jongere tot het leven en tot interesse in de wereld 
wordt uitgenodigd. In deze context maken opvoeders tijd voor jongeren 
en vullen deze niet zelf in. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het kind 
in de wereld en brengen doorleefde ervaringen en liefde aan. Het is net 
die kracht die de eenzaamheid waar zovelen vandaag mee worstelen, 
kan doorbreken.

In de actuele druk van al onze activiteiten zien we dat de liefde en aan-
dacht voor de jongere soms verdwijnt. Daarom een warm pleidooi voor het 
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creëren van fijne plekken waar écht kan gesproken worden met jongeren 
en de tijd genomen wordt. De pedagogische plek is een plek buiten de ge-
wone plekken, met een tijd buiten de gewone tijd. Het is een plek waar we 
de jongere erkennen als een waardevolle gesprekspartner die iets zinvols 
te zeggen heeft over wat hem overkomen is. (Cfr. Jan Masschelein, lezing 
‘De vrijwilliger en de pedagogisch betekenis van jeugdhulpverlening’, 
TEJO-Studiedag, 22#oktober 2016) Het is in dialoog met iemand, en niet 
in de eenzaamheid en afstandelijkheid van het internet, dat de jongere 
een positieve visie kan krijgen of geholpen kan worden. Daarbij is het niet 
belangrijk hoelang het gesprek duurt, het heeft geen zin om dat te meten.

Ik heb al een paar keer aangeraakt waarom pedagogische plekken zo 
belangrijk zijn; ik had het erover bij de probleemsituaties van de jonge-
ren, vervolgens bij de rechten van kinderen en opnieuw bij de oorzaken 
waarom wij als volwassenen soms niet voldoende helpen. Telkens weer 
is het de pedagogische plek die ontbreekt als een moment in de tijd 
waarop niemand naar een bezigheid zoekt om die op te vullen, maar waar 
iedereen die tijd onbestemd laat zijn en echt spreekt met de jongere.

Het is belangrijk dat ouders, leraren, opvoeders, trainers, kortom iedereen 
die met jongeren in contact komt, bereid zijn om regelmatig tijd te maken 
voor een echt gesprek, zonder afleiding, zonder voorafgaande invulling. 
Louter al het feit dat je die tijd maakt, is een positief teken, liefde zo je wil, 
voor een kind dat hulp en sturing nodig heeft.

In dat gesprek kun je luisteren, richting geven, misschien zelf ook iets 
vertellen dat aangeeft dat iedereen wel angsten en mislukkingen met zich 
meedraagt en dat je dient te werken aan je eigen stevigheid. Het uitgangs-
punt is dat je bereid bent te luisteren naar wat een jongere te vertellen 
heeft, en dat je gelooft dat het delen van wensen, dromen, ontgooche-
lingen en ervaringen tot positieve verandering kan leiden. Elk gesprek is 
een brug naar veerkracht, waarmee je de jongere uit zijn eenzaamheid 
van angst of verdriet haalt.

Bij TEJO zien we mensen die deskundig zijn en zich inzetten omdat ze er 
zin in hebben en de zin er van inzien, los van enige materiële opbrengst. 
Alle vrijwilligers geven hun tijd omdat ze die echt willen geven. Het gaat 
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om een zorgpraktijk die bewust beleefd wordt. In vertrouwen en met ge-
paste zorg naar jongeren luisteren, naar wat ze mee te delen hebben en 
dit met zorg samen delen en positieve veranderingen beogen, is waar 
communicatie toe kan leiden. Jongeren voelen ook dat we ze graag zien 
en dat we hen echt willen helpen opdat ze opnieuw met vernieuwde 
krachten hun eigen koers zouden kunnen varen. Op die manier proberen 
de vrijwilligers bij TEJO de jongeren weer zin te geven, iets dat niet te 
meten valt. Door te praten kan de jongere uitgenodigd worden om zijn 
ervaringen vanuit een andere perceptie te bekijken en kunnen er nieuwe 
perspectieven ontstaan.

Op die wijze kan TEJO een pedagogische plek zijn. Een plek waar we 
de jongere respecteren als een persoon die iets zinvols te zeggen heeft 
over wat hem overkomen is.

HET LEZERSCOLLECTIEF
Een ander sterk voorbeeld is Het lezerscollectief, dat via het de-

len van en reflecteren over een verhaal tot verbindingen kan ko-

men. Het idee komt uit Liverpool, Jane Davis richtte in 2002 de 

Reader Organisation op. Vlaanderen volgde in 2014, ondertussen 

bestaan hier meer dan 85 leesgroepen. Er worden sterke, mooie 

verhalen voorgelezen op plekken waar literatuur niet zo evident 

is, zoals gevangenissen en organisaties bijzondere jeugdzorg. 

Na de voorlezing worden een aantal open vragen gesteld en 

wie zin heeft kan reageren. Een verhaal kan erg verbindend zijn 

en helpt om iets vanuit een andere perceptie te bekijken. Bij 

TEJO hebben we de voorleesgroep bij TEJO Plus met succes 

geïnstalleerd. Jongeren tussen 18 en 22 jaar die er alleen voor 

staan komen wekelijks in groep samen om met leeftijdsgenoten 

en twee therapeuten te praten over de ervaringen, problemen en 

vragen die hen bezig houden. Regelmatig komt TEJO-vrijwillig-

ster Goel, ook vrijwilligster van het Lezerscollectief, langs om een 

fijn verhaal of een gedicht te brengen en ontstaat er spontaan 

een gesprek over een thema, gelinkt aan het verhaal.
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Men noemt dit bibliotherapie. Boeken lezen maakt ons beter, zou 

ont-stressen en spanningen verminderen of wegnemen. Het 

voorlezen zou meer inzicht bezorgen over gevoelens bij onszelf 

en bij anderen en ons zelf ontdoen van vooroordelen, het zou 

ook de structur van de hersenen positief beïnvloeden. Lezen 

heeft dus zeker een positieve invloed op ons welzijn!

STILTECIRKELS
Ook bij de beleving van stiltecirkels wordt iets gecreëerd dat je 

kunt vergelijken met de pedagogische plek, waarbij mensen in 

stilte of al pratend opnieuw verbinding voelen met elkaar. Op 

22 maart 2016 stond Johan Van Steen in de metro naast de 

man die in het station van Maalbeek zichzelf opblies en twintig 

dodelijke slachto!ers maakte.

Kristin Verellen, levenspartner van Johan, voelde eerst veel angst 

en boosheid, maar dat is snel gekeerd, omdat ze ondanks de gru-

wel heel veel liefde rond zich voelde. Ze moest een keuze maken, 

de haat volgen of kiezen voor de verbondenheid met andere 

mensen waarvan je veerkracht krijgt. Ze aarzelde niet, de liefde 

gaf het antwoord. Samen met andere vrijwilligers heeft ze de 

organisatie We have the Choice opgericht, tijdens bijeenkomsten 

gaan mensen in cirkels zitten en willen ze stilstaan bij hun eigen 

keuzes in deze snelle, oppervlakkige en gewelddadige wereld.

Al bij de eerste bange dagen na het gebeuren ging ze met vrien-

den en familie in een kring zitten om een wake te houden. Dit 

zorgde voor een zekere lichtheid omdat haar verdriet en angst 

gedeeld konden worden. Deze bijeenkomsten werden gewoon 

verdergezet omdat ze zoveel deugd deden. Oorspronkelijk bij 

de verwerking van de aanslagen, maar later werd het ook een 

manier om mensen te ontmoeten en levenservaringen te delen 

met elkaar. Nu worden deze cirkels op verschillende plaatsen 

georganiseerd. Heel wat mensen die dit meemaken, stappen 

bewust niet in de haatspiraal en merken dat er schoonheid, 

liefde en solidariteit vrijkomt.
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Neem een beetje echte tijd
In elke gezins- of opvoedingscontext is het mogelijk om een pedagogi-
sche plek te creëren.

Hoe kunnen we opnieuw wat vrije niet-ingevulde tijd vinden om elkaar 
te ontmoeten binnen het gezin? Het gezin dat vandaag belangrijker is 
dan ooit. Samen tafelen, praten en visies delen die een verbonden en 
veilig gevoel kunnen brengen in de samenleving. (Kinderpsychiater Peter 
Adriaenssens vertelt hierover in zijn laatste boek ‘Verbolgen verbonden’).

Ik heb kinderen in therapie gehad, die me vertelden dat er geen tijd was 
voor een persoonlijk gesprek omdat ouders later thuiskomen van hun 
werk, er snel gegeten wordt, was- en afwasmachines starten en dan staat 
er al een soap op tv klaar om te volgen. Ondertussen is het dan al laat 
geworden en is het tijd om te gaan slapen. Veel kinderen ervaren dat er 
minder tijd is wanneer hun ouders na een scheiding een nieuwe partner 
hebben. Niet dat het niet begrijpelijk is, hun ouder moet ook in die nieuwe 
partner investeren om te zorgen dat de nieuwe relatie slaagt. Maar heel 
vaak gaat die tijd af van de tijd voor een echt gesprek met het kind.

Wanneer we vandaag artikels lezen over het zorgen voor kinderen gaat 
het daarin heel vaak over kwaliteit versus kwantiteit: het is niet nodig om 
de hele dag bij je kind te zijn, als je op de momenten dat je er bij bent maar 
qualitytime hebt. Ik zie in mijn praktijk veel ouders die dat heel letterlijk 
nemen. Ze maken van die ene dag met hun kind een drukke dag vol 
uitstapjes, shoppen enzovoort. Vaak is die dag samen even druk als de 
rest van de week en helpt ook dat niet meer.

Bovendien is het gewoon niet zo dat één leuke dag de rest van de 
maand goed maakt. Er is zowel een zekere kwantiteit als een zekere 
kwaliteit nodig en het vinden van een goed evenwicht hierin. En in de 
kwaliteit zijn vooral de aspecten rust en stilte belangrijk, want net dat is 
de noodzakelijke voorwaarde voor een goed gesprek met je kind.
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Goede vragen om aan jongeren te stellen
Verhalen vertellen aan elkaar, we doen het te weinig. Het kind vertelt iets 
van op school, de ouders reageren soms met een persoonlijk verhaal van 
wat zij meemaakten wanneer ze de leeftijd van hun kind hadden. Dat doen 
ze niet zomaar, uit het verhaal van anderen kun je veel leren. Die verhalen 
zijn voor de maatschappij minstens zo belangrijk. Het zijn de verhalen van 
anderen waaruit we iets leren, die tonen dat niet alles altijd goed loopt en 
dan soms weer wat je kunt doen om te zorgen dat het kan veranderen.

RADIO GAGA
Het televisieprogramma Radio Gaga zorgt voor ontmoetingen 

met mensen via verhalen en muziek. Dominique Van Malder 

en Joris Hessels rijden met hun caravannetje naar verschillende 

bestemmingen en nodigen mensen uit om hun verhaal voor 

de micro te komen brengen. Het zijn kwetsbare verhalen van 

mensen in een moeilijke levensfase. De verhalen geven ons een 

goede inkijk in de zorg- en welzijnsstructuur van ons land. Met 

een openingsvraag als “Hoe is ‘t?” vertellen mensen spontaan 

over hun leven, over fouten, verdriet, verkeerde keuzes, spijt en 

eenzaamheid. Door de oprechte babbel ontstaat er een fijne klik 

en een empathische verbinding die je raakt. Het is een schitte-

rend voorbeeld waarin getoond wordt wat de maatschappelijke 

waarde van verhalen van mensen kan betekenen voor zichzelf 

en voor anderen. Aflevering na aflevering won het programma 

aan succes. Nochtans gebeurde er niet veel meer dan een 

praatje met onbekende mensen in een schattige caravan met 

twee fijne mensen die een mooie maatschappelijke impact 

realiseerden. Deugddoend!

Hoe voer je nu zo’n gesprek met jongeren? Goede vragen zijn daarbij 
essentieel. Een vraag stellen aan een jongere is eigenlijk heel gewoon. 
Maar blijkbaar is het vandaag niet meer de trend om dat te doen en wordt 
iets wat heel gewoon was, vandaag iets heel bijzonders.
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Elke vorm van interesse tonen is goed, maar niet alle vragen zijn even 
succesvol. Op de vraag “Hoe gaat het?” of “Hoe was je dag?” volgt immers 
heel vaak maar wat gemompel of schouderophalen. Dat is op zich niet erg; 
je toont interesse. Maar om een dialoog te bekomen, blijf je belangstelling 
tonen.

Vanuit de therapie kan ik drie vragen aanreiken die ook in een niet-the-
rapeutisch gesprek passen. Het zijn heel gewone vragen, maar ze helpen 
om naar de kern van het probleem te gaan.

De eerste vraag kwam eerder al aan bod: hoe ziet de jongere zichzelf? 
Wat is zijn zel"eeld? Wie is hij of zij? Als een kind over een ruzie op school 
vertelt, kun je ook vragen: was je blij met hoe je daarop gereageerd hebt? 
Als het vertelt dat de leraar kwaad was, kun je vragen: “Denk je dat het 
terecht was? Vind je dat je iemand bent die dingen nochtans altijd goed 
probeert te doen?” Elk opstapje is goed. En over allerlei kleine situaties 
kun je peilen hoe je kind of die jongere zich daarbij voelde; hoe het naar 
zichzelf kijkt in die situatie.

Binnen de TEJO-aanpak werken we oplossingsgericht (grondleggers zijn 
Insoo Kim Berg en Steve de Shazer). De thema’s die cliënten vooruit hel-
pen zijn de veranderingswens, de beschrijving van de gewenste situatie, 
de reeds bestaande troeven en successen in kaart brengen, en het in 
beweging komen met kleine stappen wat de hoop en het zelfvertrouwen 
versterkt.

Oplossingsgerichte gesprekken met jongeren zijn een vorm van dia-
loog die tot een duurzame verandering bij jongeren leidt, een verandering 
die hen opnieuw bij hun eigen veerkracht brengt. We stellen bij aanvang 
de tovervraag, de tweede vraag die je jongeren zou kunnen stellen: “Als 
jij kon toveren, wat zou jij dan anders willen voor jezelf vandaag, morgen 
of later?” Het antwoord op die vraag is vaak éénduidiger en makkelijker 
te beantwoorden voor een kind dan de vraag wat er aan de hand is. Er 
komen in de TEJO- praktijk vrij gelijkaardige antwoorden op die vraag. 
Kinderen zeggen onder andere: Ik zou willen dat ik niet meer angstig ben. 
Ik zou willen dat ik minder stress heb. Ik zou willen dat ik positiever denk 
over mezelf. Ik zou graag leren hoe je goede vrienden maakt. Bijna altijd 
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kun je uit het antwoord op deze vraag heel concrete wensen en te nemen 
stappen afleiden, waarvan je vervolgens kunt bespreken of die haalbaar 
zijn, en hoe dan.

Een bepaalde casus blijft me bij: een meisje 
met haar papa, beiden met een boze houding, 
komen binnen. De papa valt geïrriteerd uit dat 
het gedrag van zijn dochter ondermaats is; ze 

luistert niet, ze werkt niet genoeg voor school, 
overal in huis liggen papiertjes en rommel, er valt 

niets mee aan te vangen! Ik vraag voorzichtig aan de papa 
waar mama is waarop hij antwoordt: “Die is dood al van toen ze peuter 
was.” Ik vraag aan papa of hij even terug naar de wachtzaal wil gaan en 
bekijk het el!arige meisje. “Gaat het een beetje?”, vraag ik haar rustig, 
waarop ze haar tranen wegveegt en rustig knikt. Ik stel haar de tover-
vraag en ze antwoordt zonder aarzeling: “Ik zou graag willen dat mijn 
papa gelukkiger wordt.” Waarop ik antwoord: “Dat gaat ons lukken.” 
Kinderen willen zelden of nooit toveren dat ze elke week nieuwe kleding 
krijgen. Ze willen emotioneel belangrijke dingen voor zichzelf (goede 
vrienden, een beetje meer zelfzekerheid) of voor een ander (mama of 
papa zouden niet zo ongelukkig mogen zijn).

Dat brengt ons dan tot de derde vraag voor de jongeren: heb je een rea-
listisch plan? Een kind dat het niet meer ziet zitten, blijkt heel vaak in de 
knoop te zitten met zijn dag- en weekindeling. Probeer indirect te weten 
te komen hoe hun dag in elkaar zit qua school, huiswerk, ontspanning 
enzovoort.

Heel wat jongeren in therapie blijken te weinig toe te komen aan slaap, 
omdat ze onder meer te veel gamen. Door de vermoeidheid van te korte 
en onregelmatige rust vergeten ze van alles of stellen ze zaken voortdu-
rend uit, zoals hun huiswerk. Omdat het huiswerk niet klaar is, worden ze 
bang voor de reactie op school, worden ze in het algemeen veel faalang-
stiger en blijven ze soms weg van school. Een goede planning en structuur 
van hun dag kan heel wat rust en evenwicht brengen.
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Soms vraag ik de jongeren bij TEJO om een weekoverzicht te maken 
met de verschillende activiteiten van hun dag: op school zitten, studeren, 
sport doen, ontspanning nemen, hobby’s, slapen… Wanneer we dat dan 
samen bekijken, zijn ze soms verbaasd en soms beschaamd. Ik herinner 
me een jongeman die chemie studeerde aan de hogeschool. Op zijn 
rooster was van maandag tot vrijdag elke avond van 18u tot middernacht 
rood ingekleurd, wat ontspanning betekent. Toen ik hem vroeg wat hij 
dan deed, bleek het televisie kijken te zijn. Hij woonde nog thuis, maar 
zijn ouders waren veel op reis en dan nam hij na een lange dag les een 
bordje eten en plaatste zich voor tv. We moesten allebei lachen omdat ik 
zei dat dit overeenkwam met het levenspatroon van een oud ventje, maar 
toch niet van een jonge twintiger! Na deze bijzondere confrontatie is hij 
bewuster zijn tijd gaan besteden.

Een realistische planning met aandacht voor rust
De meeste jongeren staan niet echt stil bij een realistische planning en 
worden hierin ook niet altijd gestuurd en geholpen. En dat zou beter wel 
gebeuren. Het zijn de ouders-opvoeders die een zachte autoriteit moeten 
inbrengen en het opvoedingstraject mee leeftijdsadequaat dienen te be-
geleiden. Helaas zie ik in mijn praktijk dat er soms te weinig inzet en tijd 
is om dit ten volle op te nemen en op te volgen.

Wanneer ik jongeren pols naar hoe hun dag en week in elkaar zit, vraag 
ik ook altijd naar wat wél goed gaat. Het belang van spreken over fijne 
dingen die goed lopen, kan echt niet onderschat worden.

Vaak is dat een stukje huiswerk dat ik hen geef, vanuit het gedachte-
goed van de positieve psychologie. Schrijf eens op wat er goed gaat, wat 
je goed kunt en graag doet. Daarnaast moeten ze ook aan een aantal men-
sen die ze graag zien en die hen graag zien vragen waarom ze de moeite 
waard zijn. Er mogen enkel positieve zaken op het brie$e staan. Vanuit een 
meer positieve basishouding kan er met meer mildheid gekeken worden 
naar zaken die niet goed lopen. Dikwijls gaat het dan om vaardigheden die 
ze nog moeten aanleren en soms gaat het om aanvaarden van bepaalde 
zaken.
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De meeste kinderen denken dat ze zo’n lijst niet kunnen maken, omdat 
ze geen idee hebben wat daar allemaal op zou kunnen staan. Dan geef 
ik voorbeelden: ik kan goed opruimen, ik kan lekkere taarten bakken, ik 
kan het haar van mijn zus in mooie vlechtjes doen enzovoort. Dan zijn ze 
erg verbaasd dat dat er ook allemaal op mag. Veel jongeren zitten met 
piekergedachten over wat niet goed loopt, daarom is deze positieve instap 
erg belangrijk.

Zelden zit er in een plan ook rust ingebouwd, terwijl net dat zo broodnodig 
is. Dat kan door stilte op te zoeken en meditatie, maar het kan ook gewoon 
een moment van rust zijn, om even met iemand te praten of op je eentje 
je dag te overdenken.

We moeten dat nemen van rust allemaal nog leren. Bese!en dat je rust 
moet nemen, is ook een vorm van kennis. En tegelijk de basisvoorwaarde 
om andere kennis te kunnen opdoen.

Naast de tijd die we besteden aan een goed gesprek, is het minstens zo 
belangrijk om ons ook over vrije tijd te buigen. Dat is zeker bij jongeren 
het geval, want een groot deel van hun tijd wordt niet ingevuld door werk 
of school en zij hebben dus letterlijk veel vrije tijd.

Het is positief als die vrije tijd wordt gebruikt om iets te doen dat voor 
verbinding zorgt. Het is voor opgroeiende jongeren nu eenmaal belang-
rijk om veel met leeftijdsgenoten samen te doen. Vriendschappen, het 
samen optrekken met elkaar op school, maar zeker ook daarbuiten in 
sport en ontspanning is een belangrijk element in het opgroeien. Wan-
neer jongeren voeling en verbinding hebben met peers, zijn ze sterker en 
veerkrachtiger. Zowel in de schoolomgeving, in de klas als daarbuiten kan 
deze belangrijke levenswaarde nog meer aandacht gebruiken.

Toch is het niet de bedoeling die vrije tijd helemáál op te vullen. Na al dat 
doen, is het even belangrijk om een moment in te passen van niets doen.

Kinderen kreunen soms echt onder te drukke agenda’s, en niet alleen 
die van hun ouders.

Mensen voelen wel aan dat dat niet goed loopt en dat het allemaal wat 
veel wordt.

Niets doen is niet gemakkelijk, er is altijd zoveel ander leuks, belangrijks 
te doen.
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Je wordt ook beoordeeld op wat je doet, zodat het zeer moeilijk is 
om er expliciet voor te kiezen om niets te doen. Een kind dat zegt dat 
het geen enkele hobby heeft, wordt door zijn klasgenoten gemakkelijker 
uitgesloten.

En toch is net dat wat jongeren moeten leren en waar wij als volwas-
senen het goede voorbeeld moeten geven. Alleen dan gaan jongeren 
ervaren dat een leuke strandwandeling in de wind zonder afspraken die 
dag of te halen deadlines een even grote of zelfs grotere ontspanning 
biedt dan de opeenstapeling van hobby’s.

Heel vaak zie je ook veeleisende streefdoelen: duizenden volgers op 
YouTube hebben, altijd de eerste van de klas zijn, willen dat alle vrienden 
jou de leukste van allemaal vinden enzovoort. De kloof tussen waar een 
jongere staat, en waar hij of zij naartoe wil is heel dikwijls veel te groot. 
Opnieuw blij leren zijn met wat er is, zonder voortdurend te vergelijken met 
anderen, is essentieel. Ja, die klasgenoot krijgt alle aandacht omdat hij of 
zij fantastisch danst, maar jij hebt ook unieke kwaliteiten die je vrienden 
leuk vinden. Zolang jongeren zich constant vergelijken met vrienden, staat 
de tevredenheid onder druk. Het is niet de bedoeling dat je elkaar alle-
maal imiteert, het is belangrijker dat je de verschillen ziet en je eigenheid 
ontdekt. Daar kunnen we jongeren nog best in ondersteunen.

Opvoeden is een werkwoord
Het echte gesprek is een basisvoorwaarde voor het omgaan met jongeren, 
maar kinderen opvoeden vraagt ook veel geduld, liefde en zelfdiscipline.

In een ideale wereld hebben ouders voldoende energie om die ideale 
opvoeding te geven. De realiteit is natuurlijk anders. Voor de meeste ou-
ders is het al moeilijk om zelf een evenwicht te vinden in het geheel van 
verplichtingen en levensbeslommeringen.

Ik zie in mijn therapie niet zelden jongeren waarvan ik uit hun verhaal 
al snel begrijp dat de ouders ook niet goed in hun vel zitten, en wellicht 
zelf baat zouden hebben bij wat therapeutische hulp.

Binnen de context van TEJO staat de jongere centraal en komt zijn 
verhaal eerst, maar naarmate de sessies verder lopen kunnen ouders 
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betrokken worden in de therapeutische context en kan er bemiddeld 
worden om het voor de jongere wat lichter te maken in de thuissituatie 
(mediatietherapie). Ouders kunnen ook doorverwezen worden naar een 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor verdere persoonlijke 
ondersteuning omdat de ouders persoonlijke hulp nodig hebben of in 
het kader van een moeilijke omgangsregeling na scheiding van de ouders.

ACTIEF BURGERSCHAP ALS ONDERSTEUNING
Onderwijs als vorming van burgers
Ruimte en tijd maken voor het welzijn van kinderen is een belangrijke stap 
in het creëren van evenwichtige, veerkrachtige jongeren. Vandaag is dit 
voorbehouden aan de plek thuis, en maakt dit geen essentieel deel uit van 
ons onderwijs, dat voornamelijk op kennisoverdracht is gericht.

Nochtans heeft het onderwijs, naast de belangrijke opdracht van ken-
nisoverdracht, ook de taak om jonge mensen holistisch voor te berei-
den op het samenleven van morgen. De eerste plek waar mensen leren 
samenleven met anderen is op school, waar leerlingen samen zijn met 
andere leerlingen. Dit gaat veel verder dan openstaan voor pluralisme 
en openheid voor andere culturen. Het echte samenleven gaat over 
burgerschap, je plaats in de maatschappij kennen, weten hoe je omgaat 
met mensen die er anders over denken, weten wat de waarden van een 
samenleving zijn en hoe je je ertoe kunt engageren. Al deze vaardigheden 
kunnen maar best zo vroeg mogelijk al worden aangebracht.

Gelukkig zal dit nu, na jarenlang overleg, ook e!ectief gebeuren: vanaf 
het schooljaar 2019-2020 staat burgerschap als vak in de eindtermen 
ingeschreven en gaan alle scholen hiermee in meer of mindere mate aan 
de slag. In het Katholiek Onderwijs zal vanaf 2019 het nieuwe vak 'mens 
en samenleving' gegeven worden in het eerste jaar secundair. Dit vak 
creëert ruimte voor mediawijsheid, ondernemingszin, financieel-economi-
sche zaken en burgerschap. Het vak godsdienst blijft hiernaast bestaan.
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In het GO! zal een apart vak 'actief burgerschap' worden aangeboden in 
de drie graden van het secundair onderwijs. Er is in het GO! een volwaar-
dige leerlijn uitgewerkt waar de scholen zich volop voor gaan engageren. 
In het schooljaar 2018-2019 zullen enkele pilootscholen bij wijze van test 
alvast starten.

De drie competenties die in het vak actief burgerschap aan bod komen 
zijn filosoferen, waardevorming en duurzaam samenleven. Telkens wor-
den deze begrippen inhoudelijk aangepast aan de drie graden van het 
secundair onderwijs.

Wat het filosoferen betreft, ligt de nadruk op zelfstandig leren naden-
ken, een kritische houding kunnen aannemen, in groep tot een overtuiging 
of compromis kunnen komen, leren luisteren naar elkaar en empathie 
leren opbrengen, ook voor meningen die misschien niet jouw mening zijn.

Het luik waardevorming gaat over eerlijkheid, openheid, respect, engage-
ment, betrokkenheid en een positieve, maar kritische ingesteldheid hebben.

Ten slotte krijgt het duurzaam samenleven vorm met lessen over diver-
siteit, betrokkenheid, solidariteit enzovoort. Hier krijgen ook de rechten 
van het kind en de mensenrechten hun plaats in het curriculum.

In de lessen actief burgerschap zullen jongeren leren om stil te staan 
bij zaken die in de samenleving voorvallen. Er zal een eerste politieke 
bewustwording ontstaan, jongeren leren conflicten oplossen, ze leren 
openstaan voor andere meningen en bese!en dat een andere mening niet 
negatief moet zijn, maar je net kan verrijken. Ze krijgen handvatten mee 
om ethische beslissingen te kunnen nemen enzovoort. Dat alles wordt 
aangebracht via het gebruik van neutrale open vragen rond moeilijk be-
spreekbare thema’s en via creatieve gesprekstechnieken.

Mensenrechten en kinderrechten staan centraal en de Internationale 
Verdragen en hun oorsprong krijgen duiding. Van daaruit krijgen jongeren, 
zoals eerder aangehaald in het hoofdstuk over de rechten van kinderen 
en jongeren, een inzicht in wat kan en wat niet kan. Ze worden gewaar-
schuwd voor alle vormen van extreem geweld, racisme en discriminatie, 
en krijgen, naast een gepast hulpaanbod, tools aangereikt om te kiezen 
voor gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit.
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De link tussen school en praktijk
De essentie van actief burgerschap als vak, is dat het de basis legt voor 
een verantwoordelijke maatschappij waarin volwassenen weten wat een 
pedagogische plek is en die ook in praktijk kunnen brengen. Aan jonge-
ren moet tijdens hun jeugd, niet alleen thuis maar zeker ook op school, 
uitgelegd worden dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar mede-
mensen. Het vak actief burgerschap moet jongeren wakker maken en zin 
doen krijgen om zich goed te voelen, en ook anderen dat gevoel te geven.

Er zal in sterke mate ook buiten de school getoond moeten worden 
welke houding eigenlijk wordt beoogd met die opleiding burgerschap. 
Wie is die actieve burger? Waar zien de jongeren het goede voorbeeld? 
Het aanleren van essentiële vaardigheden van actieve en veerkrachtige 
burgers moet worden aangeleerd en voorgedaan.

Misschien moeten we de maatschappij niet alleen binnenbrengen op 
school, zoals we met dat vak actief burgerschap doen, maar kunnen we 
de jongeren ook meer in de maatschappij betrekken, door hen inspraak 
te geven. Het zou bijvoorbeeld zinvol zijn om jongeren lang voor hun acht-
tiende al het recht te geven om iets te zeggen over wat hen aanbelangt 
in de samenleving, bijvoorbeeld in hun eigen gemeente. Het is zinvol om 
te luisteren naar wat zij denken en welke behoeften zij hebben, en de 
behoeften van anderen te zien, te horen: een speelruimte die ze mee ont-
werpen en uitvoeren, of een plek om te chillen of een vrijwilligersbijdrage 
in een rust-of ziekenhuis.

En het is absoluut zinvol om hen zo de eerste kennismaking met poli-
tieke partijen en standpunten mee te geven, hen uit te leggen hoe over-
leg werkt en hen te informeren over het sluiten van compromissen en 
samenwerken.

Je laat jongeren op die manier op kleine schaal oefenen voor wat ze 
later op ruimere schaal nodig hebben: denken over waar nood aan is, maar 
ook luisteren naar andere meningen en daarmee omgaan. Alleen zo maak 
je jongeren klaar om wereldburger te worden.
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CHANGE MY VIEW
Change my view past in dit opzet. Vijf jaar geleden ontstond 

op het internet het sociaal discussieplatform Change my View. 

Het online platform kiest voor een e!ectieve sociale discussie, 

waar gedachten en opinies worden uitgedaagd om aangepast 

en vernieuwd te worden. Als je echt van mening verandert door 

een vernieuwende gedachte, beloon je die persoon met een 

delta (het wiskundig symbool voor verandering). Nu zijn er meer 

dan een half miljoen mensen aangesloten om deel te nemen 

aan een open en kwetsbaar debat met als doelstelling goed te 

converseren op basis van wederzijds begrip zodat je aange-

moedigd wordt om je eigen denken kritisch te herbekijken. Een 

mening die je gevormd hebt toch veranderen, is niet zo makke-

lijk binnen de wereld van onze actuele sociale media. We willen 

vooral onze eigen mening kunnen behouden. We moeten terug 

controle krijgen over onze vooroordelen en kunnen samen- 

denken. Het is een voltijds engagement om ook naar de mening 

van anderen te luisteren en bereid te zijn je eigen mening aan 

te passen. Daar hebben heel veel mensen het erg moeilijk mee, 

omdat ze graag bij hun eigen overtuiging blijven.

Je hebt echter een klankbord nodig. Leren is iets relationeels, 

je wordt wie je bent in relatie met de anderen. Dus heb je die 

anderen nodig, alleen redden we het namelijk niet.

Het is dus belangrijk dat we jongeren al meteen leren om hun eigen me-
ning te confronteren met die van anderen, en niet altijd te denken dat zij 
het beter weten. Ook het omgekeerde is van belang: een andere mening 
durven hebben. Ook dat durven jongeren, vanuit de wens om iedereen te 
behagen, vaak niet. Iedereen moet leren dat een relatie niet staat of valt 
met een andere mening.
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EEN ALTRUÏSTISCHE LEVENSHOUDING ALS NIEUWE 
LEVENSATTITUDE
Altruïsme is wat onder meer in het vak actief burgerschap op school zal 
geleerd worden omdat het gaat over waarden als loyauteit, vriendschap, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Het gaat erom oog te krijgen voor de 
behoeften van anderen en verantwoordelijkheid leren opnemen voor 
elkaar. En dit alles moet herhaaldelijk geoefend worden. Een altruïstische 
houding kan daardoor makkelijker een pedagogische plek voorbereiden 
en faciliteren en uiteindelijk tot verbindingen leiden. Altruïsme gaat over 
het kennen en begrijpen van emoties, wensen en verlangens van ande-
ren, over medeleven. En ik geloof dat de belangeloze inzet voor anderen 
depressie en eenzaamheid voor een belangrijk deel zal oplossen.

Het begint met empathie en compassie
Het lijvige boek ‘Altruïsme, de kracht van compassie’ van Dr. Matthieu Ri-
card, een Franse wetenschapper en boeddhist, is een prachtig uitgepuurd 
werk over dit thema.

Het woord altruïsme komt van het Latijnse woord alter (ander) en werd 
voor het eerst in de negentiende eeuw door Auguste Comte gebruikt, 
socioloog en grondlegger van het positivisme. Hij benoemde altruïsme 
als de uitschakeling van egoïstische verlangens en egocentrisme, en een 
leven dat gericht is op het welzijn van anderen.

Een belangrijk aspect van altruïstische liefde is moed om zonder angst 
en zonder aarzelen te handelen en mensen tegemoet te gaan, door empa-
thie en compassie. Bij empathie gaat het over het vermogen om de ander 
zo goed mogelijk aan te voelen, je bewust te worden van de behoeften 
van de ander. Compassie is de altruïstische motivatie om iets te doen 
voor een persoon die lijdt en het verlangen om dit lijden te verlichten en 
te werken naar herstel. Het verschil met empathie is dat we dat lijden niet 
zelf diepgaand meevoelen maar vooral iets positiefs ondernemen.
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Egoïsme en eigenliefde zijn niet te verwarren, want een egoïst houdt te 
weinig van zichzelf en doet niets zinvol om gelukkig te worden. Vanuit zelf-
haat doet hij onbewust dingen die hem ongelukkig maken, wat uiteindelijk 
leidt tot frustratie, mislukking en woede die hij op anderen afreageert. 
Om te overleven op lange termijn zijn liefde, genegenheid en het zorgen 
voor de ander van levensbelang. Het actuele onderwijs focust te veel op 
succes, individualisme en competitie en is te weinig gericht op belangrij-
ke menselijke waarden als loyauteit, vriendschap, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. Kinderen moeten echter oog krijgen voor de behoeften van 
anderen zodat ze leren verantwoordelijk te worden voor hun leeftijdsge-
noten en mensen uit hun omgeving.

Vermeldenswaardig is dat altruïsme aanstekelijk werkt en uitnodigt tot 
navolging.

Uit talrijke onderzoeken blijkt dat wanneer je iemand hebt gezien die 
een onbekende helpt, dat een uitnodigend gebaar is om hetzelfde te 
doen.

Sommige jongeren bij TEJO vertellen ons dat ze het bijzonder vinden 
dat wij allen vrijwilligers zijn en dat ze later als ze volwassen zijn ook 
vrijwilligerswerk willen doen.

En wederkerigheid leidt tot samenwerking en creatieve vooruitgang.

Net als Matthieu Ricard geloof ik dat altruïsme een mogelijke oplossings-
sleutel kan zijn voor de huidige algemene crisis waarin we ons bevin-
den. Het is dringend tijd om het te beoefenen en het te bevorderen in 
verschillende systemen opdat zoveel mogelijk mensen (jongeren) zich 
kunnen ontplooien, rekening houdend met het welzijn van toekomstige 
generaties.

Maar hoe doen we dat nu, deze altruïstische houding aannemen? Jezelf 
kennen en weten wat je voor de samenleving kunt doen, is niet iets dat 
vanzelf komt, louter en alleen omdat je het wil. Het is een leerproces, dat 
lang duurt en enige inspanning vraagt.

Hier gaat het terug over tijd nemen voor reflectie door op een liefdevol-
le wijze te denken aan de mensen in ons leven, dat ze gelukkig mogen zijn 
en vrij van lijden. Verheugd en dankbaar zijn voor medemensen die goed 
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bezig zijn, is een remedie voor jaloezie en voor sombere en hopeloze 
toekomstgedachten.

Het gaat over de inbreng van regelmatige meditatie en mindfulness in 
ons leven. Opnieuw meer rust en stilte creëren om persoonlijk en bewust 
aanwezig te zijn om je te kunnen verbinden in deze wereld. Het gaat ook 
om empathie en verstandige solidariteit.

Al die dingen heb je niet meteen in je leven ingebed. Precies daarom 
moeten we er zo vroeg mogelijk mee beginnen, zowel op school als thuis 
als in de jeugdbeweging. Zo kunnen we groeien naar een samenleving 
waarin altruïsme normaal is.

De keuze voor e!ectief altruïsme
E!ectief altruïsme is een bijzondere vorm van altruïsme, die de beste 
manier zoekt om zoveel mogelijk goed te doen. Doeltre!endheid is het 
codewoord. E!ectief altruïsme combineert bij uitstek hart en hoofd, met 
de nadruk op hoofd.

De Schotse filosoof William MacAskill richtte de beweging op en schreef 
in 2015 het boek ‘Doing good better’. Niet het goede gevoel is belangrijk, 
wel het e!ectieve aanwenden van middelen. De beweging groeit enorm 
en verenigt mensen wereldwijd met dezelfde missie.

De organisatie Give Well is een initiatief dat mensen adviseert over 
de beste actie bij een bepaald probleem. In 2016 werd er aan de UGent 
een eerste studiedag georganiseerd door de Vlaamse afdeling van de 
organisatie.

Het is van groot belang dat wanneer je doneert, je actie op de best 
mogelijke plek wordt ingezet, waarbij niet het warme gevoel telt maar wel 
een goed resultaat.

Vandaar ook de kritiek op de vele acties die meestal rond kersttijd 
georganiseerd worden en heel wat geld verzamelen. Het kan niet enkel 
gaan om inzet voor een paar dagen per jaar, het moet een vaste attitude 
worden die je gewoon altijd meedraagt.

Meer systeemverandering kan er komen wanneer filantropen samenwer-
ken om hun geld, kennis en netwerken samen te brengen en om professi-
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oneel te kiezen welke steun best naar welke grote noden gaat. Filantropie 
is meer dan ooit nodig, stellen filantropieconsulenten waarbij er geen 
softheid speelt. Maar de verontwaardiging voor heel wat leed is de aanzet 
tot handelen. Bij Ashoka, een internationale organisatie die gericht is op 
sociale entrepreneurs die innovatieve sociale projecten opstarten, wordt 
een netwerk gecreëerd om de gebruikelijke filantropie e!ectiever in te 
zetten. Dit door financiële ondersteuning van projecten en professionele 
begeleiding van succesvolle profit-ondernemers die pro bono handelen. 
Veel ondernemers hebben voldoende inkomen om een impact te hebben 
op de wereld, maar zijn soms onwetend over hoe ze dat kunnen doen. 
Voor al deze vormen van inzet hebben wij jammer genoeg vandaag nog 
erg weinig rolmodellen in onze maatschappij.

Wanneer we naar de wereld kijken kunnen we moeilijk tevreden zijn over 
wat we zien. Maar in plaats van verbitterd of geërgerd te reageren op wat 
er misgaat, kunnen we die energie beter gebruiken om de wereld beter 
te maken. Wat we nodig hebben is ambitieuze bescheidenheid, zoals filo-
sofe Alicja Gescinska het noemt. Ja, we zijn middelmaat, maar vanuit die 
middelmaat kunnen we al behoorlijk veel doen.

Dat brengt mij terug bij mijn algemene boodschap: we hebben een 
maatschappelijke gedeelde verantwoordelijkheid om jongeren te helpen, 
met positieve aandacht én voldoende tijd.

Iedereen wordt iemand door de omgang met anderen, en dat zijn niet 
alleen de ouders, maar ook de school, vrienden, buren, kortom: de hele 
omgeving.

Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid. Maar we moeten ons 
allemaal wel bewust zijn van het feit dat ouders niet de enigen zijn die 
een kind opvoeden. Ook wij allemaal hebben een verantwoordelijkheid 
om de jongeren die we op school, bij de buren of elders ontmoeten mee 
te vormen, en goed te vormen! Het is niet voor niets dat het Afrikaanse 
spreekwoord ‘it takes a village to raise a child’ door opvoeders zo vaak 
wordt geciteerd!
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DE TOEKOMST VAN DE HULPVERLENING, OOK EEN 
PEDAGOGISCHE PLEK VOOR DE JONGERE?
Naast wat ieder van ons kan doen, is er natuurlijk ook een belangrijke taak 
weggelegd voor de hulpverlening.

Het actuele hulpverleningslandschap kampt in mijn ogen met verschillen-
de problemen. Om te beginnen is het eerder aanbod- dan vraaggestuurd. 
Het vertrekt niet voldoende vanuit de concrete probleemsituatie waarin 
de jongere zich bevindt en het beantwoordt niet tijdig aan de hulpvraag. 
Daarnaast is de actuele decretale wetgeving vrij ingewikkeld en is de hele 
procedureregeling rond de aanvraag en opvolging van het hulpverlenings-
proces bureaucratisch. De administratielast, de digitalisering en voortdu-
rende verslaggeving van te veel vergaderingen werkt contraproductief 
voor de eigenlijke hulpverlening waar het om draait. Er moet opnieuw tijd 
gewonnen worden om aan pure hulpverlening te doen, bevrijd van te veel 
procedureregels.

In wat volgt geef ik enkele belangrijke zaken mee waaraan de hulpver-
lening van de toekomst in mijn ogen moet voldoen. Deze hulpverlening 
van morgen is natuurlijk in de eerste plaats fundamenteel gegrond in de 
hierboven beschreven positieve, waarachtige attitude naar jongeren toe 
waarmee goede hulpverlening begint.

Hoewel er natuurlijk al veel positieve zaken gebeuren –# gelukkig 
maar!#– zet ik in wat volgt enkele pijnpunten op een rij. Het gaat om een 
persoonlijke, globale visie, waarbij ik niet te zeer in detail ga of alle vormen 
van hulpverlening bespreek.

De zoektocht naar hulp en preventie
* Er dient in de eerste plaats preventief gedacht en gehandeld te wor-

den. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en kunnen escalaties worden 
voorkomen. Dit wil in mijn ogen vooral zeggen dat er meer deskundige 
en ambulante hulpverlening en therapeutische ondersteuning op de 
nulde en de eerste lijn moet georganiseerd worden.
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* Wanneer een jongere hulpverlening nodig heeft zou deze jongere 
en zijn omgeving de weg naar de gepaste hulpverlening makkelijker 
moeten vinden dan nu het geval is. Transparantie, toegankelijkheid 
en bereikbaarheid moeten een blijvend streefdoel worden.

* Een ernstige inspanning moet geleverd worden om de wachtlijsten 
naar alle concrete hulpvoorzieningen weg te werken of tot een mini-
mum te herleiden.

* Verdere ondersteuning en promotie van de plaatsing van jonge kinde-
ren in pleeggezinnen. Dankzij de vernieuwde wetgeving rond het sta-
tuut van pleegouders bestaat er vandaag een goed kader dat verder 
kan gebruikt worden. Daarnaast zou er meer ruimte moeten komen 
voor opvang van jongeren in gastgezinnen. Als gastgezin vang je een 
jongere uit een instelling op in het weekend of tijdens de vakantiepe-
riode, zodat hij of zij er ook even tussenuit kan.

* En de overheid dient de administratielast te verminderen en meer 
vertrouwen te stellen in de aangestelde hulpverleners, zodat er meer 
tijd vrijkomt om de eigenlijke hulpverlening op te nemen. Er dient een 
vlottere overgang te komen tussen aanvraag (A-document) en concre-
te plaatsing van jongeren.

Kenmerken van goede hulpverlening
* Hulpverlening bekomen zou minder a%ankelijk moeten zijn van een 

label na een diagnosestelling. Dat is nu nog te veel de focus, je moet 
een label hebben voor je hulpverlening kunt ontvangen.

* De curatieve, beschermende en herstelgerichte aanpak heeft mijn 
absolute voorkeur op repressieve sancties van opsluiting bij jongeren 
die feiten begaan. Ook hier speelt dat we erg vroegtijdig dienen in te 
grijpen, willen we het repressieve luik kunnen opzijzetten.

* Elke jongere die in contact komt met de georganiseerde hulpverlening 
zou van bij de aanvang een trajectbegeleider/vertrouwenspersoon 
moeten hebben die samen met de jongere zorg draagt voor een ef-
fectief en betrouwbaar parcours. In dit ganse traject moet er respect 
zijn voor de rechtspositie van de jongere. De trajectbegeleider wordt 
dan gedurende de tijd die de jongere nodig heeft om te helen en te 
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