'Het falen van de wereld'
Mattia, 10 jaar
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Niet te veel, maar te weinig veeleisend zijn, is een zonde. We moeten meer
durven verwachten van onszelf en onze medemens, omdat we tot meer in staat
zijn. Zo’n verwachting kan algauw arrogant lijken, maar het tegendeel is waar.
Niet te veel, maar te weinig willen in het leven kan een blijk van arrogantie zijn.
Het is de arrogantie die voldoening neemt met de middelmaat, die ervan uitgaat
dat je niets meer hoeft en dat je niemand iets verschuldigd bent. Ieder mens
kan zichzelf voortdurend overstijgen en kan morgen beter doen dan vandaag.
— Alicja Gescinska, ‘Allmensch: Van middelmaat tot meesterschap’

In de vorige twee hoofdstukken stond de jongere centraal. Het ging om
wat het kind of de jongere voelt, en wat hem dwars zit en het ging ook
over zijn rechten. Er bestaan verdragen en wetteksten waar deze rechten
werden vastgelegd maar we onderrichten ze te weinig.
In dit hoofdstuk en het volgende wil ik enkele inzichten brengen die
ons de kans geven om het anders te doen. Dit zal over ons gaan, de
volwassenen, want wij zijn het die de verantwoordelijkheid hebben voor
het welzijn van onze jongeren.
Mijn visie hierin is hoopvol, want er is erg veel dat we kunnen doen en iedereen is in staat om iets te doen. Met een andere attitude van volwassenen
en nieuwe praktijken en gedachten rond de actuele hulpverlening, gaan we
in de goede richting om de jeugd van onze kinderen zorgelozer te maken.

WE GELOVEN TE WEINIG DAT IEDEREEN IETS KAN DOEN
Mensen denken dat alleen hulpverleners
kunnen helpen
Louise O. Fresco, Belgische schrijfster, wetenschapster en wereldverbeteraarster heeft het over hoe je een engagement opneemt. Ze schetst
twee valkuilen; de gedachte dat je de wereld alleen wel kunt veranderen
én de gedachte dat je niets kunt ondernemen dat zinvol kan zijn voor de
ander. Het goede evenwicht ligt tussen te veel idealisme en niets doen.
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Een haalbaar engagement gaat dus over het goed kunnen inschatten van
realistische grenzen maar iets doen, is steeds beter dan niets doen.
We zijn allemaal in staat om onrecht te erkennen, wanneer iemand zich
onrechtvaardig gedraagt, als een persoon onheus behandeld wordt of als
rechten geschonden worden.
Hoewel we die capaciteit bezitten, blijken we toch moeite te hebben
met hoe we moeten reageren. We voelen ons niet altijd geroepen om de
juiste respons te geven. We vinden dat anderen hadden moeten reageren
of we zijn bang voor de gevolgen van onze tussenkomst. Met als resultaat
dat we veelal niet reageren, soms zelfs proberen om niet te kijken en al
zeker niet te zien.
Dat kunnen we ons als mens en als samenleving eigenlijk niet meer
permitteren. We hebben de absolute plicht om jongeren mee te helpen
opgroeien tot veerkrachtige volwassenen.
Er worden veel excuses gezocht. Dat niet iedereen het in zich heeft om
iemand te helpen, bijvoorbeeld. Maar iedereen heeft de capaciteit om
íets te doen. Elk individu kan iets positiefs toevoegen. Het kan gaan om
het effectief praten met jongeren, maar het is evengoed mogelijk dat je
als buur, vriend of vertrouwenspersoon iets onderneemt om een jongere
even te ondersteunen die niet goed in zijn vel zit.
Het is misschien gewoon de manier waarop je je taak als lesgever ziet,
of dat je als vrijwilliger een maatschappelijk engagement opneemt.
Anderen beweren dat het echt geen zin heeft, dat de jongeren vandaag
toch maar hun zin doen en zich weinig aantrekken van andere jongeren of
van de samenleving. Niets is minder waar. Ik sta dagelijks tussen jongeren
en zie het tegendeel. Ik zie vooral jongeren die loyaal zijn, opkomen voor
hun gezin en zoekend zijn naar een toekomst, wat rust en duurzame verbindingen. Jongeren hebben net als vroeger ook vandaag veel potentieel.
En het is aan ons om hen alle kansen te geven!
Jongeren hebben wel een positief en moedig voorbeeld nodig van volwassenen. Omgekeerd kunnen wij als volwassenen ook iets leren van
hoe jongeren reageren en hoe zij, met kleine gebaren, vaak het verschil
voor iemand maken.
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Dertien jaar geleden stierf Jeff, een heel goede
vriend van mijn jongste zoon Thomas, aan een
aneurysma (verwijding van de slagader) aan het
hart, enkele dagen na zijn zestiende verjaardag.
Alle school- en scoutsvrienden waren verlamd van
verdriet. Hun wereld stond stil en elke dag kwamen de
beste vrienden van Jeff samen om te rouwen. Later spraken
ze af aan zijn graf om daar opnieuw verbonden samen te komen en om Jeff
al hun gedachten, plannen en zorgen mee te delen.
Met veel respect en ingetogen verdriet zochten ze ook toenadering bij
de ouders. Die ontvingen hen warm en met open armen en maakten
chili con carne voor hen klaar. Het is een traditie geworden, want nog
elk jaar op Jeffs geboortedatum, gaan de vrienden bij zijn ouders langs
en maken die chili con carne klaar.
Door deze moedige en positieve houding van de ouders konden zij hun
verdriet delen met de boezemvrienden van hun zoon. Zij werden zelf
ook bijzondere vertrouwenspersonen voor al deze jongeren. Dankzij de
vele verhalen over hun zoon en hun persoonlijk groeiend levensverhaal
is er een wonderlijke verbinding ontstaan waardoor Jeff voor altijd warm
aanwezig blijft.
Deze unieke verbondenheid tussen deze ouders en de hechte vriendenkring van jongeren gaf ons, de ouders van die vrienden, de aanzet om zelf
ook iets duurzaams te doen voor hen, om regelmatig samen te komen, te
praten en hen mee te omhullen en te steunen in hun immense verdriet.
Zo zijn ook de ouders van de vrienden van Jeff, vrienden geworden met
de ouders van Jeff. We zien elkaar nu minstens één keer per maand,
gaan dan samen naar een toneelvoorstelling, houden fietsweekendjes,
organiseren middagsoepjes met de mama’s onder elkaar en zien elkaar
op oudejaarsavond en bij trouwfeesten van onze kinderen. En dit alles is
vooral ontstaan dankzij de sterke voorbeeldattitude van onze kinderen.
Het is zo mooi en sterk om te zien tot wat jongeren in staat zijn.
Onderschat hen niet. Ze kunnen ons heel positief beïnvloeden en vice
versa zodat er sterke verbindingen ontstaan. Het helen van ernstige,
droevige dingen in verbinding met elkaar kan voor herstel zorgen en
extra positiviteit met zich meebrengen en uitstralen naar anderen.
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De mama van Jeff werkt ondertussen bij TEJO en een aantal vriendinnen
van de vriendengroep van Jeff doen het onthaal bij TEJO en vinden het
vanzelfsprekend en fijn om hieraan mee te werken.

Iedereen kan dus een extra bijdrage leveren (groot of klein), maar het
gebeurt nog te weinig.
De kansen tot hulp liggen nochtans niet alleen binnen de jeugdzorg
maar ook op school, in de vrije tijd, de buurt en in het gezin. Een trainer
van een jeugdploeg en een leraar muziek kunnen evengoed een bijdrage
leveren als een medewerker van het CLB.
Het is te gemakkelijk om alle schuld enkel en alleen op de gebrekkige
organisatie van de jeugdzorg te richten want het gaat hier ook om een
maatschappelijk probleem waar we allemaal deel van uitmaken, schatplichtig aan zijn en verantwoordelijk voor zijn.
Bij TEJO zien we heel concreet, in de bijdrage van de onthaalmedewerkers, hoe iedereen een taak kan opnemen. Onze onthaalmedewerkers
zijn de eerste mensen die een jongere te zien krijgt wanneer hij of zij
bij TEJO binnenkomt en de eerste mensen waarmee hij of zij spreekt.
Toch zijn onze onthaalmensen geen hulpverleners en is hun bijdrage
heel waardevol. Eén van hen is leerkracht geschiedenis geweest, maar
wil in haar vrije tijd graag bijdragen tot een organisatie die jongeren helpt.
Een andere onthaalmedewerker was directeur bij een CLB. Dit zijn allen
mensen die jaren gewerkt hebben met de vele probleemstellingen van
jongeren waar geen tijdige hulpverlening voor was. Zij gaan er voluit voor
en nemen gedreven het mooie onthaalwerk bij TEJO op zich. Samen met
psychotherapeuten en andere deskundige hulpverleners die extra bij
TEJO komen werken omdat ze de lange wachtlijsten niet kunnen aanzien.
Een greep uit een aantal reacties van hen op mijn vraag waarom ze
extra vrijwilligerswerk bij TEJO komen doen:
–

Deel uitmaken van een werking die er echt toe doet. In het gezamenlijke streven om jongeren opnieuw op de rails te zetten, is er een grote
zielsverbondenheid.
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–

Bij TEJO werken is als een rode draad in mijn leven, het maakt er deel
van uit.

–

De gedeelde motivatie vanuit het hart zorgt voor een hele warme sfeer
bij TEJO en doet zo een deugd en is vrij uniek.
De zorg voor onze kinderen en jongeren in deze individualistische

–
–

maatschappij is voor mij een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid.
Ik ben sociaal geëngageerd en mee zorg dragen voor de volgende
generatie hoort hierbij. Ik kan niet tegen het onrecht tegenover kinderen, dan wil ik daadwerkelijk iets doen.

– Toen ik zag dat ze bij TEJO nog vrijwilligers nodig hadden, ben ik
meteen in actie geschoten. Nu mijn eigen kinderen volwassen zijn wou
ik me graag nuttig maken voor de samenleving. Het moest wel iets

–

bijzonders zijn waar ik echt verandering zou zien en TEJO vervulde
die wens.
Ik heb zo een deugd van alle positieve resultaten en van de ontmoeting met zo veel lieve, gedreven mensen die met dezelfde motivatie en
belangstelling iets kunnen betekenen voor jongeren die het moeilijk
hebben.

Er is te weinig geduld
Of de hulp nu thuis, op school of in therapie wordt verleend, we moeten
het tijd geven. Zelfs volwassenen die zich heel erg bewust zijn van hun
rol en zich op een zeer positieve manier inzetten voor jongeren geven
het soms op. We zetten het tijdspad waarin we iets willen bereiken véél
te scherp. Het moet echt allemaal niet zo snel gaan. Onze maatschappij
vandaag gelooft zo sterk dat alles geregeld kan worden in een mum van
tijd. Dat is niet zo; we hebben niet een dergelijke maakbare samenleving
en zeker niet op korte termijn.
Het is soms een heel complex proces waarvan we niet weten hoeveel
tijd het vraagt en dat aanvaarden we te weinig.
Er is niets dat je het recht geeft om de inspanning niet te leveren. Voor
jongeren zorgen is dan ook geen resultaatsverbintenis, waarbij alles staat
of valt met het effect op het einde. Maar het is wel een middelenverbin-
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tenis, waarbij je jezelf ertoe brengt om alles wat in je zit zo goed mogelijk
te gebruiken om die jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen en zorg
voor hen te dragen.

Er wordt te lang gewacht om hulp te vragen
Omdat de problemen die zich voordoen meestal zo complex (geworden)
zijn, vragen ze een lange helingstijd. We voelen ons dan vaak machteloos
in de aanpak van het probleem.
Dat gevoel van machteloosheid is begrijpelijk: om echt kans te maken
op een kentering moeten we er nu eenmaal vroeger bij zijn. Het is in die
vroege fase dat elke vertrouwenspersoon in de omgeving van het kind een
rol kan spelen. Wanneer een lastige, kwetsbare ervaring van een jongere
niet op een gezonde manier en tijdig wordt opgenomen, kan het escaleren
en wordt het moeilijker om een positieve verandering te bekomen.
Jongeren wachten vaak erg lang voor ze hulp zoeken. Ze houden de bittere ervaring zo lang mogelijk voor zich, tot het probleem echt zichtbaar
wordt en niet meer te ontkennen valt.
Als de professionele hulpverlening dan op zich laat wachten en/of het
niet klikt met een hulpverlener, kunnen de problemen heel ernstig worden
en loopt het af en toe zelfs fataal af met de jongere.
Een van de redenen waarom jongeren zo laat hulp zoeken, of waarom
ouders voor hun kinderen soms zo laat hulp zoeken, is dat er nog een
groot taboe op rust. Wie toegeeft dat er moeilijkheden zijn, spanningen
of gedragsveranderingen bij zijn of haar kind, leidt gezichtsverlies, of zo
wordt dat althans gepercipieerd. Af en toe krijg je wel eens te horen dat
iemands kind moeilijkheden heeft. Doorgaans wordt dat dan gefluisterd
en voegen de mensen eraan toe: “Maar houd het voor jezelf, hé!” Deze
houding is absoluut nefast voor onze jongeren. We houden zo aan die
perfecte buitenkant vast. We eisen dat het allemaal vanzelf goed gaat en
erkennen niet graag dat de dingen soms ook eens fout gaan.
Soms denken mensen ook oprecht dat het wel vanzelf zal overgaan,
en ondernemen daarom geen stappen. Andere volwassenen hebben het
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zelf al behoorlijk lastig om in deze soms dolgedraaide, oppervlakkige samenleving nog bewust te leven en voeling te hebben met zichzelf en met
de leef- en gevoelswereld van hun kinderen. Er wordt niets opgemerkt en
er wordt niets ondernomen. In al deze gevallen komt de hulpvraag te laat,
want er wordt te lang gewacht voor de vraag gesteld wordt.

Preventieve aanpak thuis of op school is
schaars
In een ideale opvoedingssituatie raken kinderen al op jonge leeftijd veilig gehecht dankzij stabiele ouders die op een positieve manier grenzen
stellen en zelfstandigheid stimuleren.
Onze samenleving vandaag heeft helaas een stijgend aantal problematische opvoedingssituaties. Er gaan meer koppels uit elkaar, er zijn
meer eenoudergezinnen die het moeilijk hebben, er is toenemende
kansarmoede en meer ouders met verslavingen en/of psychiatrische
problemen.
In deze omstandigheden wordt geen basisvertrouwen opgebouwd en
de begeleiding tijdens de puberteit is dikwijls onbestaande. Iedereen kan
in dit soort situaties een rol opnemen; ouders, buren, leerkrachten en
andere volwassenen, door oog te hebben voor mogelijke risico’s en erover
te praten als er problemen zijn. Je hoeft het probleem daarom niet zelf op
te lossen, dat doen de hulpverleners. Maar het opmerken en vervolgens
gerichte hulpverlening zoeken is de belangrijkste eerste stap in de preventietaak die we allen als volwassene hebben.
Toen Leentje in het eerste middelbaar zat kwam
haar thuissituatie eens ter sprake. Haar klasgenootjes reageerden verbaasd op wat ze hen
vertelde. Dat was in hun ogen absoluut geen
normale opvoeding, ze kreeg veel te zware straffen voor zeer kleine ‘foutjes’ en er gebeurden andere
rare dingen. Ze maakten voor haar een afspraak bij de
zorgleerkracht van de school. Zelf wist Leentje niet goed wat een normale
omgang tussen ouder en kind inhield. Het heeft nog meer dan een jaar
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geduurd voor de hulpverlening echt opgestart was. Leentje en haar zusje
werden geplaatst in een instelling waar jongeren residentieel kunnen
verblijven en opvoeders de opvoedingstaak van de ouders overnamen.
“Het heeft veel te lang geduurd voor iemand ingreep”, zegt ze op de
dag van vandaag. “Als ik mijn vriendinnen niet had gehad, was er nooit
iets gebeurd.”

DE BESTAANDE, GEORGANISEERDE HULP IS ONTOEREIKEND
Op de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat blijven de oude
klachten terugkomen; wachtlijsten, het moeilijk kunnen bereiken van hulpverleners, ontevredenheid over maatregelen, het niet-gehoord worden en
het zich niet gerespecteerd voelen als cliënt en als ouder. De gezinnen
vinden niet goed de weg naar de hulpverlening en hebben het moeilijk
met de gehanteerde begrippen binnen de actuele jeugdhulpverlening als
toegangspoort, indicatiestelling, jeugdhulpregie enzovoort. Het recht op
zorg hangt nochtans samen met het recht op toegankelijke jeugdhulp. Als
dat er niet is, is er een schending van het recht op passende hulp en zorg
op maat. Zorg op maat is daarbij meer theorie dan praktijk. Wat is er aan
de hand? Er is toch een Decreet Integrale Jeugdhulp? Dat is er zeker, maar
het werkt onvoldoende in de praktijk. Ik haal de voornaamste redenen
daarvoor hieronder aan.

Te weinig aandacht voor preventie in de
hulpverlening
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelt dat we ouders
geenszins mogen loslaten, maar soms zou een kind sneller geplaatst moeten worden voor zijn eigen veiligheid. Er zijn tieners die vertellen dat ze
een zelfmoordpoging doen omdat de situatie in het gezin onhoudbaar is
geworden en ze gewoon weg willen. (De Standaard, 15 mei 2018) Minister
Vandeurzen organiseert een vervroegde plaatsing naar een pleeggezin
wanneer kinderen in een onveilig gezin ter wereld komen.
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Er zou best preventieve, laagdrempelige hulpverlening komen waarbij jongeren goed kunnen geholpen worden in een veilige context, voordat het
echt misloopt. Wanneer jongeren tijdig en deskundig geholpen worden,
kan gespecialiseerde hulp uitblijven. En dat zou de wachtlijsten voor deze
hulpverlening ten goede komen.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat kinderen al
heel vroeg ergens terecht kunnen. Precies daarom is TEJO opgericht.
Ik kan alleen maar hopen dat er in de toekomst nog meer dergelijke,
laagdrempelige initiatieven voor hulp zullen ontstaan.
Vandaag echter ligt de nadruk van onze zorgverlening meer op curatief
werken dan op preventief werken.
Preventie blijkt niet echt hip te zijn in de jeugdzorg. Veel professionele
hulpverleners voelen zich machteloos. Een meisje van veertien dat een
risicoprofiel heeft en slechte vrienden, zonder gezinscontext die zorg
draagt voor haar, maakt connecties met tienerpooiers en vertoont wegloopgedrag. De hulpverlening geeft aan dat er dringend gedwongen
hulpverlening dient te komen in een veilige context, voor het echt voorgoed misloopt met haar. Maar omwille van ellelange wachtlijsten en tal
van stakende personeelsleden krijgt dit geval geen voorrang, eerst moet
er bewezen worden dat het echt misloopt voor je gespecialiseerde hulp
krijgt. Deze blijft voorbehouden voor de meest complexe jongeren waarbij
misschien geen hulpverlening meer baat omdat ze te laat is opgestart.
Vandaag zijn er meer en meer cisissituaties en er is ontoereikende hulp
voor alle hulpvragen.
Er komt een nieuw Decreet Jeugdsanctierecht aan (inwerkingtreding voorzien voor januari 2019), waarbij de focus opnieuw meer op het opsluiten
en bestraffen van jongeren die feiten begaan, ligt en ook meer op de
bescherming van de samenleving. Voortaan zullen in het nieuwe jeugddelinquentierecht jongeren voor een periode van twee, vijf en zeven jaar
kunnen opgesloten worden wanneer ze respectievelijk, twaalf, veertien
en zestien jaar oud zijn en feiten, misdrijf geheten, gepleegd hebben.
Hulpverleners vrezen dat dit tot meer trauma en grensoverschrijdend
gedrag kan leiden.
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“Er moet steeds eerst aan alternatieven gedacht worden”, zegt minister
Vandeurzen. “Een bemiddeling, een gemeenschapsdienst of een positief
project opnemen als dader, indien dit niet haalbaar is blijft wel de deur
geopend voor een langere opsluiting.”
“Waarom jongeren opsluiten”, stelt Luc Deneffe, directeur van De Wissel, een jeugdvoorziening in Leuven. “Dat lost niets op! We moeten meer
inzetten op ambulante, individuele hulp en alternatieven en een uitgebreider persoonlijke trajectbegeleiding doen”, vindt hij.
Ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Samen met de andere hulpverleners houd ik mijn hart vast voor de gevolgen van dit nieuwe decreet:
nog meer sanctionering en nog minder preventie. Er valt te vrezen dat dit
nog tot meer trauma’s en problemen zal leiden.
Alle jongeren die op een bepaald moment feiten plegen misdrijf geheten, zitten in een problematische opvoedingssituatie en hebben meestal
al heel wat trauma opgelopen. Wanneer we hier te lang wachten om een
effectieve begeleiding te starten, dan komen we te laat. De jeugdcriminaliteit neemt af en er is ook geen duidelijke stijgende agressie maar
toch is het aantal gesloten opvangplaatsen voor jongeren gestegen. Een
klein aantal jongeren blijft onhandelbaar en een begeleiding kan ook niet
slagen wanneer een jongere zich hiertegen verzet.
Van voor de leeftijd van vijf jaar zou reeds gestart moeten worden met
begeleiding.
Als we volop zouden inzetten op preventie, zouden er nog altijd adolescente veelplegers zijn, maar wel veel minder. Op heel jonge leeftijd
raken kinderen veilig gehecht dankzij stabiele ouders die grenzen stellen
en zelfstandigheid stimuleren bij het opgroeien. Maar de hedendaagse
samenleving brengt een stijging aan problematische opvoedingssituaties met zich mee. Jongeren hebben in een onbetrouwbare volwassen
wereld de keuze: ofwel trek je je terug met angst, depressie, gamen en
een bewust niet-actief deelnemen aan het maatschappelijk leven, of je
wordt agressief vanuit dat gebrek aan basisvertrouwen en je vecht om
een plaats te veroveren.
Terwijl hun echte behoeftevraag is: “Hou me goed vast, geef me grenzen en zie me graag.” (Cfr. Psychiater Mark Van Bellinghen.)
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Het is heel lang wachten op hulp
“Als ik één ding kon veranderen, dan zijn dat
de wachtlijsten. De ellenlange procedures, dat
verdient een jongere niet”. Aan het woord is
Maïa, achttien jaar en één van de vijftien jongeren die meedoet aan het Jeugdzorgtheater. Dat
is een vorm van interactief theater waarbij jongeren
de verhalen uit hun leven naspelen en alle scènes lopen
slecht af. Maar dan wordt de voorstelling even on hold gezet en mag
het publiek concrete voorstellen doen om veranderingen teweeg te
brengen. Deze vorm van theater helpt hen het verleden te begrijpen en
te kunnen plaatsen.
Toen Maïa dertien was, besliste de jeugdrechter dat ze naar de gesloten
instelling voor meisjes in Beernem moest. “Ik wist niet waar ik naartoe
gebracht werd. Er was een flinke strijd van mijn ouders in de omgangsregeling na hun echtscheiding”, vertelt ze. Tijdens het weekend moest
ze naar haar vader maar ze liep telkens weg. Maïa vertelt dat ze heel
haar jeugd moest kiezen tussen haar vader en moeder. “Dat mag je geen
enkel kind aandoen”, stelt ze. “Bij de jeugdrechter waren mijn ouders er
telkens bij en kon ik niet vrijuit spreken. Ik wou dat de jeugdrechter beter
naar me geluisterd had. Wanneer ik blokkeerde, liep ik weg.” “Een keer,
voor ik naar Beernem moest, bracht ik heel lang op een politiekantoor
door, 58 uur in totaal, dat was echt niet oké.” In die periode piercete ze
ook haar lip met een punaise. “Ik voelde me innerlijk kapot”, zegt ze
daarover. “Mijn vader beloofde me te komen halen, uren heb ik op hem
gewacht.” Na Beernem kwam ze in een open jeugdinstelling terecht,
daar ging ze ook een paar keer lopen en nam ze drugs.
“Forumtheater is mijn ding, het was voor mij een keerpunt”, zegt ze.
Nu gaat het veel beter en woont ze terug bij haar moeder. Het Jeugdzorgtheater ontving in 2017 de Lydia Chagollprijs voor haar emancipatorisch werken met jongeren.
(Uit De Standaard, 25 november 2017)
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Het probleem is dat het bestaande aanbod de stijgende hulpvraag niet
aankan, waardoor de aangepaste zorg niet tijdig opstart. In de hele hulpsector zijn er wachtlijsten, bij de centra voor leerlingbegeleiding, de centra geestelijke gezondheidszorg, de thuisbegeleiding, de instellingen, de
psychiatrie en de gehandicaptenzorg. Veel jongeren raken zelfs niet op
de wachtlijst omdat die reeds te lang is. Wachtlijsten zijn er altijd geweest,
maar nog nooit in de proporties als vandaag.
Soms kan voor een bepaalde jongere geen instelling gevonden worden
omwille van de complexe problematiek van de jongere. Zoals voor Lore
(tien jaar) die achttien maanden in een ziekenhuis verblijft, voordat de
sociaal verpleegkundige een geschikte plek voor haar vindt. Lore is niet
ziek, maar heeft aangepaste begeleiding nodig en ze hoort niet in een
ziekenhuisbed. (DS Weekblad, 16 juni 2018).
En Lore is geen uitzondering, meerdere kinderen raken een tijd in een
ziekenhuis bij gebrek aan een plaats in een jeugdvoorziening. Zo ook Radja die door problemen met zijn stiefvader zichzelf verwondt door gif in te
nemen. De jeugdrechter grijpt in, maar vindt geen crisisopvang en plaatst
de jongen in een ziekenhuis. Daar zit hij ondertussen al een half jaar.
Een opname is duur en daarnaast nemen gezonde kinderen de bedden in van zieke kinderen, die eveneens moeten wachten tot er een bed
vrijkomt.
Volgens het Jaarverslag van het Agentschap Jeugdhulp 2016 neemt de
wachttijd toe, 4922 jongeren wachten op intensieve hulp in een voorziening, 1367 wachten op een persoonlijk assistentiebudget, de aanmeldingen voor crisishulp zijn in vergelijking met 2013 verdubbeld.
De stijgende kinderarmoede en de toename van éénoudergezinnen
brengen kinderen sneller in problematische opvoedingssituaties.
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Er is geen tijd voor een vertrouwensband bij te
korte plaatsingen
Op zijn zes jaar kwam Stef voor de eerste keer in
een instelling voor een aantal maanden omwille
van de alcoholverslaving van zijn ouders. Toen
hij twaalf jaar oud was, waren de problemen
met zijn ouders niet te overzien. Na een aantal
maanden op straat geleefd te hebben kwam hij in de
crisisopvang terecht voor twee weken, maar daar kon hij
niet blijven wegens te weinig plaats. Zo verhuisde hij van crisisopvang
naar crisisopvang, belandde hij in zestien verschillende instellingen, het
waren telkens nieuwe omgevingen en nieuwe begeleiders. Zelf zegt hij:
“Dat was niet het thuisgevoel waar ik toen behoefte aan had.”
(uit Het Nieuwsblad, 5 mei 2018)

Jongeren die zoveel problemen hebben dat zij een gevaar vormen voor
zichzelf of hun omgeving, kunnen worden opgenomen of geplaatst in
een instelling. Toen deze centra pas werden opgericht, geloofden zorgverleners dat een lange opname voor onbepaalde duur soms de beste
oplossing was. Heel snel heeft men ingezien dat dit net averechts werkt
en is de opname steeds korter geworden, tot op de dag van vandaag dat
een opname zo kort mogelijk wordt gehouden om de binding met het
natuurlijke milieu zo goed mogelijk te behouden en te herstellen. Er wordt
met modules gewerkt en afhankelijk van de aard van de problemen van
de jongere, blijft die langer of kort in de instelling. De opnames voor een
aantal problematieken vandaag zijn misschien té kort.
Wanneer de jongere terug naar zijn gezin wordt gestuurd, zijn de problemen die aan de basis lagen van zijn opname nog allerminst opgelost.
Er wordt door de overheid wel geïnvesteerd in crisishulp en ondersteuning
aan huis, maar er zijn zoveel jongeren die herhaaldelijk terug worden opgenomen dat we alleen maar kunnen vaststellen dat deze ondersteuning
blijkbaar onvoldoende is.
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Ook de centra zelf schieten, ondanks alle goede bedoelingen, tekort.
Bijna alle jongeren die er opgenomen worden, komen al binnen met een
problematiek om u tegen te zeggen. Zoals gezegd, rust er nog steeds een
taboe op hulp vragen. In het algemeen kun je zeggen dat elke jongere in
een instelling er eigenlijk al te laat komt.
Omdat de problematieken zo complex zijn, is het voor een zorgverlener
onbegonnen werk om dat in zijn geheel te gaan oplossen. Je kunt tenslotte maar een aantal dingen doen. Dus de hulp is automatisch moeizaam,
de oplossing traag en complex. Stel dat je een gedragsgestoorde jongere
binnen krijgt met een hechtingsstoornis. Wat ga je eerst aan pakken?
En hoe ga je dat in godsnaam doen binnen de in tijd beperkte opname
van één jaar? Dat gaat niet. Bovendien zitten jongeren daar samen met
anderen die een even grote problematiek hebben als zij. Het is een omgeving vol prikkels, terwijl ze net zoveel nood hebben aan een prikkelarme
omgeving.
Soms kunnen jongeren na één opname wel elders terecht, soms met
een wachttijd daartussen. Maar zo gaan ze telkens van hier naar daar en
krijgen ze nooit de tijd om ergens een vertrouwensrelatie op te bouwen
die stabiliteit zou brengen. Als ze die toch opbouwen, moeten ze die noodgedwongen weer opgeven als hun tijd erop zit.
Bovenal verliezen de jongeren hun vertrouwen. Door alle korte plaatsingen geloven ze uiteindelijk niet meer dat ze geholpen kunnen worden.

Je moet het zelf uitzoeken
Wat betekent hulpverlening vandaag? Dat is de hulp die je zelf vindt. Er is
geen automatisch succesvol traject, je moet het meestal zelf uitzoeken. Er
hebben nog nooit zoveel mogelijkheden tot hulp bestaan, en toch heeft
het ook nog nooit zo lang geduurd van vraag tot antwoord. Soms start het
concrete hulptraject pas een jaar na de initiële vraag om hulp. Tegen die
tijd is de hulpvraag vaak al veranderd, soms verdwenen, maar meestal te
laat en niet meer accuraat. In 2015 was er een onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat en de Arteveldehogeschool over de ervaringen van
jongeren en ouders met de jeugdhulp.
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Het blijkt dat jongeren die bij hun ouders wonen, niet vertrouwd zijn met
jeugdhulporganisaties of met hoe integrale jeugdhulp georganiseerd is.
Ouders klagen over het gebrek aan bereikbare en beschikbare jeugdhulp
en stellen vragen over de toegang tot de hulp, de logge procedures en
het tekort aan aanbod. De grenzen van maatschappelijke verontrusting
zijn niet duidelijk. Ouders en hulpverleners zitten niet op dezelfde lijn. Als
ouders radeloos zijn en geen oplossing meer zien, ziet de hulpverlener
dat soms niet zo.
Ook in het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat (2015) vinden
we volgende aanvullingen vanuit de Klachtenlijn; heel wat hulpmodules
zijn rechtstreeks toegankelijk maar die moeten dan ook echt toegankelijk
en beschikbaar zijn voor de gestelde hulpvragen. Er bestaat een zware
dossierlast bij CLB, JAC- CAW en CGG. Het gevaar bestaat dat problemen
dan toch escaleren en er gespecialiseerde hulp moet tussenkomen, waar
ook een wachtlijst voor bestaat.

De administratiedwang neemt alles over
De nadruk op administratie neemt jaar na jaar toe. Vanuit een buitengewone controledwang moet van alles een dossier worden opgemaakt,
alles schriftelijk voorbereid worden, achteraf in een verslag gegoten, via
formulieren aangevraagd enzovoort. Deze bureaucratie heeft zijn doel niet
minder dan voorbijgeschoten en dwarsboomt de vele goede initiatieven
die nochtans bestaan of werden genomen.
Zowel in de hulpverlening als in het onderwijs is de administratiedwang
de grootste vijand van elke goedmenende hulpverlener of onderwijzer.
De wereld lijkt wel gek geworden, dat we het schriftelijk bewijs van hulp
belangrijker zijn gaan vinden dan de hulp zelf, waardoor er op de duur
steeds minder hulp kan zijn. Hulpverleners klagen meer en meer dat ze
uren bezig zijn met het invullen van formulieren in plaats van het zinvolle
werk te doen waarvoor ze zijn opgeleid.
Ook sociaal werkers getuigen over de toenemende frustratie hierrond.
In plaats van zinvol werk te doen bij onze cliënten zijn ze uren met formulieren bezig. Sommigen worden zelf een deel van het bureaucratisch
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systeem uit pure moedeloosheid en machteloosheid en verliezen zo het
contact met de cliënt in de concrete hulpverlening. Velen raken gedemotiveerd en men pleit terecht voor verandering van het systeem en niet
voor een aanpassing van het individu aan het systeem. Vele hulpverleners
buigen voor het systeem uit angst om hun job te verliezen of subsidies
kwijt te raken. Maar de hulpverlener moet aan de kant van de cliënt staan
en via de ontstane vertrouwensband geloven in het groeipotentieel van
de hulpvrager.
Er zijn tal van voorbeelden van deze administratielast, het zogenaamde
A-document is er één van. Met dit document kan meer gespecialiseerde
hulpverlening worden aangevraagd voor de jongere. Het moet worden
opgemaakt door een erkende hulpverlener, worden goedgekeurd door
een indicatiestellingsteam, en vervolgens doorgestuurd naar de jeugdhulpregie.
Deze ganse opzet bemoeilijkt de ruimte voor dialoog tussen hulpverlener en cliënt. Het vraagt ook een serieuze inspanning om dit document
op te maken en houdt altijd het risico in dat je de gevraagde hulpverlening
niet krijgt omwille van de wachtlijsten.

Bij TEJO kiezen we ervoor om simpel en soepel
te werken. We houden een minimaal dossier bij
van de jongeren die bij ons langskomen. We
vragen enkel hun voornaam, geboortedatum, bij
wie ze wonen, of ze studeren of werken en een
gsm-nummer om hen te kunnen bereiken.
In elk dossier wordt de problematiek bondig beschreven
en is er een kort evaluatieverslag op het einde van de therapeutische
hulpverlening. Daarnaast zijn er ook wat korte aantekeningen die de
therapeut tijdens de sessies maakt.
TEJO is geen erkende, gesubsidieerde voorziening. Bijgevolg kunnen
wij onder andere geen officiële aanvraag voor begeleid zelfstandig wonen indienen. Als bij ons een jongere langskomt waarvan we denken dat
begeleid zelfstandig wonen een goede oplossing zou zijn, dan moeten
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wij dus contact opnemen met het JAC of het CLB. Zij moeten dan voor
ons het A-document opmaken waarmee we de hulpverlening kunnen
aanvragen.
Wanneer ik dan iemand concreet aanspreek uit de reguliere hulpverlening en de vraag stel, is het antwoord doorgaans: “Sorry, met alle begrip,
maar ik ga dat niet doen. Daar ben ik een paar uur mee bezig, dat zijn
enkele uren werk voor een plek die niet eens beschikbaar is.”

Professionele hulpverlening is niet op maat
Goede begeleiding houdt ook in dat je volhoudt en uitzoekt wat werkt
en wat niet. Het spreekt voor zich dat dat van persoon tot persoon en
van probleem tot probleem verschilt. Vanuit het beleid kiest men voor
maatregelen en oplossingen die voor iedereen moeten werken. Er wordt
te veel waarde gehecht aan deze soort van evidence-based werken. Alles
moet in een soort bewijsbaar programma passen en met aantoonbare
kortetermijnresultaten meetbaar zijn.
Wat we missen in de hulpverlening is de mogelijkheid om jongeren
gedurende langere tijd te volgen in hun hulpverleningstraject, bij voorkeur
door telkens dezelfde personen. Nu ziet een jongere in de jeugdhulp vaak
te veel verschillende hulpverleners. Bouw dan maar eens een vertrouwensband op.
Daarenboven hebben al die hulpverleners onvoldoende tijd om samen
te overleggen, terwijl net dat nodig is, omdat elk kind met zijn problematiek zo uniek is. Hulp is echt maatwerk. Het is een illusie te denken dat elk
kind dat misbruikt is met hetzelfde type therapie en aantal sessies kan
geholpen worden.

De gespecialiseerde hulp kan vroeger
De gespecialiseerde hulpverlening die zich concentreert op complexe
problematieken, voor jongeren die echt professionele hulp nodig hebben,
komt pas in een later stadium aan bod. Ik ben vanzelfsprekend wel positief
over het feit dat deze professionele zorg bestaat, en over de gespeciali-
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seerde hulpverleners die daar werken. Ik geloof wel dat we een grotere
rol moeten en kunnen opnemen, om jongeren in een vroeger stadium gespecialiseerd te helpen. Momenteel is laagdrempelige, gespecialiseerde
hulpverlening niet georganiseerd.
Een jongere die het signaal geeft dat er iets ernstig mis gaat, kun je
gewoon niet laten wachten tot er een plekje in de professionele zorg vrij
is. Je moet die sneller kunnen helpen.
Dat is wat we bij TEJO proberen te doen. We bieden op een simpele,
snelle en laagdrempelige wijze de allereerste hulp: deskundig luisteren en
de eerste professionele begeleiding aanbieden. We geloven in de mogelijkheden van een goed gesprek of het nu een lichte, matig zware of een
zware problematiek is die de jongere aanbrengt.
Natuurlijk beseffen we dat jongeren met complexe problemen verdere
adequate hulp nodig hebben. Maar we kunnen wel zorgen voor een professionele opvang en overbrugging. We zetten hen niet op een wachtlijst
om ze vervolgens aan hun lot over te laten. We helpen hen quasi onmiddellijk tot er plaats voor hen vrij komt in de meer gespecialiseerde en
langdurige hulpverlening.
Als vandaag een jongere of de ouders een dringende hulpvraag uiten
dan zeggen wij ‘ja’ en starten met de hulpverlening. Net door jongeren
heel vroeg, van zodra ze hun probleem melden, en onmiddellijk een kortdurende therapie aan te bieden, kun je jongeren een handvat meegeven
waar ze iets aan hebben. Ofwel hebben ze voldoende aan een tiental
therapeutische sessies die we hen aanbieden (8 op 10 jongeren die bij
TEJO komen, kunnen de draad van hun leven terug opnemen) en de overige jongeren begeleiden we naar een meer gespecialiseerde, langdurige
hulpverlening.
Met onze therapie voor jongeren bieden we hen nieuwe hoopvolle inzichten over zichzelf waarmee ze samen met vrienden, de school en thuis
al een eerste aanpassing in hun gedrag kunnen teweegbrengen.
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BESLUIT: HET KAN EN MOET ANDERS
Elk individu heeft veel mogelijkheden in zich om jongeren te helpen. In
de huidige georganiseerde hulpverlening zit ook nog meer potentieel om
het anders en beter te doen. Hulpverleners moeten (en willen) terug hun
ambacht ten volle kunnen uitoefenen in een echt contact met hun cliënt
en niet afgeleid raken door overbodige administratielast.
Het is aan hen en aan ieder individu in onze samenleving om dat potentieel meer kansen te geven, en mee te werken in de richting van deze
positieve verandering. De manier van omgaan met jongeren moet dus
echt anders.
Daarom wil ik in het laatste hoofdstuk een aantal voorstellen brengen
die een reële kans maken om een positieve attitude en zorg te ontwikkelen die ten goede komen van alle jongeren.
Dit is een warme uitnodiging om geraakt te worden en te beseffen dat
elk individu een positieve rol kan spelen in het leven van jongeren.
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'Verbinding mét diversiteit'
Mattia, 10 jaar
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Niets heeft meer kracht dan een gedachte
waarvoor de tijd rijp is.
— Victor Hugo

Als we jongeren effectief 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 beïnvloeden 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 nalaten 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.

Positieve zorg voor jongeren
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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 inbedding 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 zelfbepaling. Jongeren vertoeven nog meer dan volwassenen 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 aandacht 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 gewone 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 jongeren, 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 uitgangspunt is dat je bereid bent te luisteren naar wat een jongere te vertellen
heeft, en dat je gelooft dat het delen van wensen, dromen, ontgoochelingen 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 gepaste 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 delen van en reflecteren over een verhaal tot verbindingen kan komen. 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-vrijwilligster 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 slachtoffers maakte.
Kristin Verellen, levenspartner van Johan, voelde eerst veel angst
en boosheid, maar dat is snel gekeerd, omdat ze ondanks de gruwel 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 vrienden 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 pedagogische 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 schitterend 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-therapeutisch 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 zelfbeeld? 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 helpen 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 dialoog 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 elfjarige meisje. “Gaat het een beetje?”, vraag ik haar rustig,
waarop ze haar tranen wegveegt en rustig knikt. Ik stel haar de tovervraag 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 realistisch 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 voortdurend uit, zoals hun huiswerk. Omdat het huiswerk niet klaar is, worden ze
bang voor de reactie op school, worden ze in het algemeen veel faalangstiger 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 begeleiden. 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 gedachtegoed 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 mensen die ze graag zien en die hen graag zien vragen waarom ze de moeite
waard zijn. Er mogen enkel positieve zaken op het briefje 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. Beseffen 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 belangrijk 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. Wanneer 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 volwassenen 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 allemaal 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 ouders 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 kennisoverdracht, ook de taak om jonge mensen holistisch voor te bereiden 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 effectief 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-economische 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 volwaardige 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 worden deze begrippen inhoudelijk aangepast aan de drie graden van het
secundair onderwijs.
Wat het filosoferen betreft, ligt de nadruk op zelfstandig leren nadenken, 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, engagement, betrokkenheid en een positieve, maar kritische ingesteldheid hebben.
Ten slotte krijgt het duurzaam samenleven vorm met lessen over diversiteit, 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 beseffen 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 bespreekbare 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 gewaarschuwd 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 jongeren moet tijdens hun jeugd, niet alleen thuis maar zeker ook op school,
uitgelegd worden dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar medemensen. 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 achttiende 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 ontwerpen 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 politieke partijen en standpunten mee te geven, hen uit te leggen hoe overleg 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 effectieve 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 aangemoedigd wordt om je eigen denken kritisch te herbekijken. Een
mening die je gevormd hebt toch veranderen, is niet zo makkelijk 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 samendenken. 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 mening 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 anderen, 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 Ricard, 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 empathie 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 zelfhaat 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 belangrijke 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 leeftijdsgenoten 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 oplossingssleutel kan zijn voor de huidige algemene crisis waarin we ons bevinden. 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 liefdevolle 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 effectief altruïsme
Effectief altruïsme is een bijzondere vorm van altruïsme, die de beste
manier zoekt om zoveel mogelijk goed te doen. Doeltreffendheid is het
codewoord. Effectief 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 effectieve 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 samenwerken 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 effectiever 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 filosofe 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 verschillende 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 hulpverleningsproces bureaucratisch. De administratielast, de digitalisering en voortdurende 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 hulpverlening 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 worden. 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 minimum te herleiden.
Verdere ondersteuning en promotie van de plaatsing van jonge kinderen in pleeggezinnen. Dankzij de vernieuwde wetgeving rond het statuut 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 vakantieperiode, 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 concrete plaatsing van jongeren.

Kenmerken van goede hulpverlening
*

*

Hulpverlening bekomen zou minder afhankelijk 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 effectief 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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herstellen, diegene die een pedagogische plek kan creëren, waar hij
kan luisteren naar hoe de jongere zich voelt en wat die wil veranderen. Zo ontstaat een respectvolle, warme vertrouwensband. In het
algemeen geldt sowieso dat er aandacht moet komen om jongeren
zoveel mogelijk vaste begeleiding aan te bieden. Te veel andere, nieuwe begeleiders in verschillende hulpverleningscontexten kan ervoor
zorgen dat jongeren afhaken.

EEN PEDAGOGISCHE PLEK
Toen ik als jonge advocate een tiental jongeren die onder
toezicht van de jeugdrechter in instellingen waren geplaatst
‘vrijwillig’ volgde als vrijwillig afgevaardigde van de sociale dienst
van de jeugdrechtbank, kreeg ik een indruk van wat een trajectbegeleiding kan betekenen. Ik zocht de jongeren wekelijks op en
we creëerden een 'pedagogische plek' waar ik luisterde naar hoe
zij zich voelden en wat ze wilden veranderen. Hierdoor ontstond
een respectvolle, warme vertrouwensband waarbij we elk
uitkeken naar dit groeicontact. Ik bemiddelde bij de jeugdrechter
voor nieuwe perspectieven voor hen en een meer effectieve
opvolging van hun behandelingsplan.

*

*

Wanneer er toch actoren in de hulpvoorzieningen betrokken zijn,
moeten deze zo goed mogelijk samenwerken. Door hun kennis te
delen kan de hulpverlening vlot en aaneengesloten verlopen voor
de jongere. Het regionaal netwerkoverleg tussen alle voorzieningen
binnen integrale jeugdhulp is hier een mooi voorbeeld van.
In de hulpverlening zou er meer ruimte en tijd moeten komen om jongeren met complexe problemen langer en intenser te kunnen begeleiden.
De bestaande modules die nu worden aangereikt zijn vaak te kort.

*

Wanneer een jongere nu wordt opgenomen op een psychiatrische
afdeling worden ouders dikwijls buitengesloten. Men schermt met geheimhouding en bescherming van de patiënt, maar ouders hebben een
zorgplicht en moeten wel informatie krijgen over de toestand van hun
kind. Vaak is er nu geen mogelijkheid om de jongere die opgenomen is
te ontmoeten en ontstaat een gevoel van machteloosheid bij de familie.
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Dat moet anders volgens mij. De opvang en begeleiding van de jongere
gebeurt best niet in een geïsoleerde setting, maar opereert best in
verbinding met de context en de waardevolle personen voor de minderjarige. Hier en daar ontstaan al mooie toepassingen van verbindingen
tussen de patiënt, zijn familie en de psychiatrische wereld.

BETROKKENHEID VAN HET GEZIN
In Umeä, in Zweden, bijvoorbeeld, bezocht ik vijftien jaar
geleden een psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen en jongeren waarrond een woonunit voorzien was voor de gezinnen.
Terwijl het kind in het ziekenhuis is opgenomen, logeert het
gezin vlakbij. De ouders en het gezin worden betrokken bij de
begeleiding van hun kind en worden uitgenodigd voor gezamenlijke gezinsgesprekken. De resultaten zijn bijzonder positief.
Dit kennen we voorlopig niet hier in België, waar maar één op de
vier kinderpsychiatrische afdelingen dagelijks bezoek toe staat
aan ouders en familie. In het Kinderpsychiatrisch ziekenhuis in
Genk bestaat een waardevol alternatief om het gezin te betrekken bij de opname van de jongere. Natuurlijk dient er soms ook
afstand gecreëerd te worden omwille van wederzijds kwetsende
invloeden tussen de jongere en het gezin.

RE-MEMBER ME
Wat als je kind suïcidaal is en je je kind maar beperkt mag zien…
Het overkwam Willy en Lut Vandamme die lijdzaam moesten
toezien hoe hun jongste dochter Lieve (24 jaar) steeds verder
achteruit ging tijdens de psychiatrische opname waarna ze uit
het leven stapte.
De ouders van Lieve wilden een alternatief aanbieden, aanvullend aan de bestaande psychiatrische begeleiding omdat
deze ontoereikende antwoorden biedt. Eigenlijk kwam het idee
van hun dochter die vond dat er een organisatie moest komen
die mensen in de psychiatrie een stem gaf en dat maken haar
ouders nu waar.
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In februari 2014 werd Re-Member opgericht waarbij een groep
vrijwilligers, geraakt door de psychische kwetsbaarheid van
elke mens, zich inzetten voor een mentaliteitsverandering
voor mensen met psychische problemen. Liefdevolle zorg en
betrokkenheid staan hier heel centraal. Een aantal psychiaters
werken mee, alsook Minister Vandeurzen die hen financieel
steunt om hun werking te verruimen. Op 15 april 2017 start de
vzw Re-Member een proefproject rond psychische kwetsbaarheid bij jongeren en jongvolwassenen, naar het voorbeeld van
de positieve heroriënteringsprojecten in de jeugdzorg. Hierbij
wordt een gezinsgerichte aanpak gestart in situaties van verontrusting en/of maatschappelijke noodzaak. Deze trajecten lopen
maximum vier maanden met wekelijks contact. De gezinnen en
hulpverleners worden ondersteund in het zoeken naar nieuwe
oplossingsmogelijkheden.
Bij Re-Member wordt op een andere manier omgegaan met
psychische kwetsbaarheid en ijvert men voor meer nabijheid,
een gezellige accommodatie bij residentieel verblijf, zo weinig
mogelijk psychofarmaca en zo spoedig mogelijk re-integratie in
de school- of werksituatie.

OPENHARTCIRKELS
In de openhartcirkels worden jongeren en jongvolwassenen
extra omhuld door geliefden, gezinsleden en vrienden. In deze
cirkels, die worden begeleid door een verbindingspersoon, staat
spreken vanuit het hart en in waarheid centraal. Allen die zich
verbonden voelen met de persoon die psychisch lijdt, gaan een
diep menselijk gesprek aan om samen antwoorden te vinden.
Het kan de jongere, de familie, een huisarts, een vriendin zijn die
de open hart cirkel aanvraagt. De jongere die vaak al een heel
traject van klassieke hulp heeft doorlopen, komt samen met zijn
ouders naar de vrijwilliger. De situatie wordt bij aanvang helder
verwoord en ieder wordt uitgenodigd om in liefdevolle betrokkenheid te luisteren en in waarheid te spreken. Iedereen spreekt
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eerlijk over wat al goed gaat en wat nog niet, wat angst biedt
of kwetst. Na het afzonderlijk praten, begeleidt de vrijwilliger de
dialoog tussen alle betrokkenen.
Gelijkwaardigheid en oprechte menselijke ontmoeting vinden
hier plaats. Vanuit de getoonde kwetsbaarheid ontstaat verbinding en wordt er liefdevol gezocht naar nieuwe perspectieven
vanuit positieve heroriëntering, naar een nieuw traject dat
iedereen zinvol acht. Herstel is pas mogelijk wanneer het stigma
verdwijnt en er een helende omgeving aanwezig is, die onvoorwaardelijk mee ondersteuning biedt. Deze openhartcirkels
worden georganiseerd in samenwerking met de Wingerdbloei
in Antwerpen, Jeugdzorg Emmaüs in Mechelen, De Wissel in
Leuven en vzw Oranjehuis in Gent.

*

*

*

Een integrale, georganiseerde nazorg voor jongeren van 18 tot 22 jaar
moet worden voorzien. Dat kan in mijn ogen met de voorziening van
een basisinkomen en psychotherapeutische en andere ondersteuning
naar woonstkeuze, werk, studie, vrijetijdsbesteding, persoonlijke zorg.
Want niet alle jongeren zijn op 18 jaar klaar om alleen hun plan te
trekken en vlot in de samenleving te bewegen.
Globaal gezien zouden meer middelen naar geestelijke gezondheid
voor jongeren moeten gaan, in het bijzonder naar laagdrempelige
ambulante gespecialiseerde voorzieningen.
Ik wil tot slot ook nog expliciet stellen dat ik overtuigd ben en blijf
van therapie als hoeksteen van de begeleiding. Dat kan therapie in
allerhande vormen zijn.

DE KRACHT VAN MUZIEK
Zo wil ik toch ook even stilstaan bij de mogelijke therapeutische
werking van muziek, bijvoorbeeld voor anderstalige kinderen.
Muziek is heel verbindend, het is een gemeenschappelijke taal.
Nationaliteit, taal en leeftijd spelen er nauwelijks een rol bij. Dat
in grote tegenstelling tot school en huiswerk, dat de verschillen
net heel erg in de verf zet en de jongeren verdeelt in groepjes

134
527245_112 Verlies ze niet.indd 134

Verlies ze niet!

27/09/2018 12:45:44

van zij die meekunnen en zij die dat niet kunnen. Het gevoel
iets niet te kunnen, is voor jongeren vaak een reden om het dan
maar op te geven. Het vergroot dan indirect de taalachterstand
en verscherpt de verschillen.
Sport en muziek doen dat uitdrukkelijk niet: ze verbinden,
schenken plezier en sociale cohesie. Voor jongeren die met
frustraties kampen, is sport of andere vrijetijdsbesteding ook een
uitstekende plek om die frustraties te kanaliseren.
Ik denk ook aan wat Thomas Serrien schreef in het boek ‘Klank’
over de kracht van muziek. Hij benoemt muziek als quasi-subject want het brengt betekenis, verbinding met zich mee.
Muziek kan je raken op het juiste moment en je verrijken, troosten, blij maken en kracht geven. Deze emotionele respons valt
niet te meten, maar het onmeetbare is zoveel interessanter.
Muziek maken en beluisteren is communiceren. Het brengt ons
bij een kwetsbare kant van onszelf en geeft ons de vrijheid om te
denken en te voelen wat we willen. In onze huidige leefcultuur
is er niet veel ruimte om je ongelukkig te mogen voelen, met
muziek kan de melancholie wel een plaats krijgen.

Positieve zorg voor jongeren
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'Samenwerking'
Mattia, 10 jaar
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De enige weg die hoop biedt op een betere toekomst
voor de gehele mensheid is de weg van samenwerking.
— Kofi Annan

In dit boek illustreer ik hoe ik vanuit de huidige TEJO-praktijk vaststel dat
de problemen bij jongeren zijn toegenomen, dat ze ernstiger zijn geworden dan in 2010, toen ik begon. In een steeds complexere samenleving,
gekenmerkt door sociale ongelijkheid, globalisering, individualisering,
bureaucratisering en digitalisering, is de opvoedings- en begeleidingstaak
van de opvoeder/ouder, de leerkracht en de hulpverlener moeilijker, onduidelijker, onzekerder en verwarder geworden.
De problemen die zich voordoen zijn niet het probleem van de jongeren,
maar die van ons allemaal, van onze neo-liberale samenleving.
Het maakt dat het aan ons allen is om iets te doen. We blijven allen
verantwoordelijk voor de jongeren en voor de wereld die we voor hen
achterlaten.
De jongere zelf weet het soms niet goed meer, probeert, imiteert of onderneemt niets meer. Jongeren hebben echt nood aan liefdevolle ondersteuning om relationeel vaardiger te worden in hun zoektocht naar een
eigen identiteit. Om jongeren preventief, tijdig en oplossingsgericht op
te vangen, zonder wachtlijsten als het even kan, zullen we jongeren en
hun gezin positief moeten betrekken bij een hulpverlening die verbindend
is op basis van vertrouwen, respect en deskundigheid om dan opnieuw
verder te kunnen gaan. Er dienen meer pedagogische plekken te komen,
vooreerst in het gezin en ook daarbuiten. Het zijn plaatsen waar het fijn
vertoeven is, waar je kunt bekomen, waar er echt en goed gepraat kan
worden en er verbinding is tussen mensen die van elkaar houden. Door
meer bewust zorg te dragen voor onze jongeren, zal de problematiek afnemen. Die hoop op beweging, verandering en verbinding is een actieve en
bewuste gedachte waarnaar gestreefd en waarrond gewerkt kan worden.
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Daarom wil ik in dit boek iedereen uitnodigen om mee te werken aan
een vernieuwde attitude, die noodzakelijk is om het persoonlijk welzijn
van jongeren NU te verbeteren. Het is dus een boek met een dringende
oproep, een warm pleidooi om anders te denken over en om te gaan
met jongeren. Tegelijkertijd is dit boek een engagement tot een nieuwe
positieve attitude naar elke persoon, jong en oud, toe.
Het is een pleidooi voor meer altruïsme, want ik geloof ten stelligste dat
mensen altruïstisch zijn. Een uitnodiging om iets extra te doen voor de
samenleving op vrijwillige basis. Er zijn veel noden en de overheid kan niet
alles oplossen. Als burger kunnen we en moeten we zelf ook iets doen om
onze samenleving opnieuw menselijker te maken.
Ik deel in die zin ook de visie van oorlogschirurg Reginald Moreels van
Artsen zonder grenzen die gelooft in ethocratie, een vorm van maatschappelijke organisatie waarbij ethiek centraal staat. Een samenleving waar
wetten en normen gebaseerd zijn op noodzakelijke ethische basiswaarden
als solidariteit, het nemen van verantwoordelijkheid, non-discriminatie,
respect voor wie anders is en wie anders denkt. Solidariteit opbrengen is
het juiste antwoord tegen de toegenomen haat en het geweld. We hebben
immers de keuze om goed te handelen en ons niet te laten meeslepen in
het negatieve.
Het is aan ons allen om solidariteit actief en aanwezig te houden, om te
komen tot een interculturele, inclusieve en genereuze samenleving waarin
mensenrechten belangrijk zijn en waarin iedereen de kans krijgt om eraan
deel te nemen. Vele adolescenten zoeken betekenis voor hun leven, om
iemand te kunnen zijn.
Onze samenleving moet een plek worden waar kinderen en jongeren een
veilige rustplaats vinden, vrij van stress. Een plek waar ze fijn kunnen
opgroeien en persoonlijke kansen krijgen op basis van hun ‘zijn’, want
diversiteit versterkt een samenleving maar wanneer we samen kiezen
voor een nobele levensmissie met meer kwaliteit in ieders leven, rust en
vertrouwen in elkaar.
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En zoals ik toonde zijn er vandaag al tal van mooie initiatieven. Dit soort
bottom-up initiatieven zijn levensvatbaarder dan hun top-down tegenhangers. Ze tonen dat een engagement opnemen in de samenleving voor
ieder een belangrijke ethische norm zou moeten zijn. Een engagement
opnemen in een vzw, in de school van je kinderen, of eender waar, maakt
je een bewuster mens. Mensen die zich op deze manier engageren zijn
ware brugfiguren en zouden alle vertrouwen moeten krijgen.

BURGERINITIATIEVEN
Mooi was bijvoorbeeld het initiatief waarbij burgers in Brussel
hun deuren openden voor mensen zonder papieren. Opgejaagde mensen in nood kregen van fijne vrijwilligers, die het
als hun normale burgerplicht beschouwden, een plek om
zelfstandig te leven en tot rust te komen na de hel van Calais! Of
het burgerplatform voor vluchtelingen dat in januari 2018 een
mensenketting rond het Maximiliaanpark in Brussel organiseerde
en intussen meer dan 30 000 leden telt.
Even bewonderenswaardig is Enchanté, Hartelijke handelaars,
een project in 2018 waarbij een groot aantal Gentse handelaars
hun deuren openstellen. Het gaat om een burgerinitiatief voor
wie het moeilijk heeft om financiële, psychische of sociale
redenen, en is naar voorbeeld van het initiatief in Parijs La
Carillon. Handelaars in Parijs werken daar samen om zich in te
zetten voor daklozen. Ze bieden hen een gratis toiletbezoek, een
plek om hun rugzak even te kunnen bewaren, een gratis koffie
of maaltijd. In Gent vond men één doelgroep eruit pikken wat
stigmatiserend, dus daarom is iedereen die om welke reden ook
uit de boot valt, welkom om een babbeltje te doen en een aantal
gratis voorzieningen te krijgen op een fijne verbindingsplek. De
stad Gent steunt het project, maar ook burgers krijgen de kans
om mee te werken.
Men startte het project ‘uitgestelde koffie’, waarbij je een extra
koffie kunt betalen die een persoon in moeilijkheden later gratis
kan ontvangen door de handelaar die aangesloten is bij Enchan-
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té. Ondertussen bestaan ook uitgestelde soep en uitgestelde
maaltijd!
De handelszaken die zich engageren zijn cafés, restaurants maar
ook kapperszaken die de haren van mensen met problemen
knippen tegen een vrije bijdrage van iemand anders. Iedereen
die deelneemt staat op een stadsplan dat verspreid wordt door
de ambassadeurs van het project, het OCMW en de straathoekwerkers.
Het gaat vooral om warmte en vriendschap zeggen de ambassadeurs en het verandert het beeld over jezelf en de ander op
een positieve manier.

Verandering is niet enkel iets van grote beslissingen of ingrijpende
activiteiten. Als genoeg mensen zich inzetten voor iets eenvoudigs en
vanzelfsprekends als een betere attitude, dan zal dat vanzelf belangrijke
veranderingen teweegbrengen.
Waar wachten we nog op, laten we nu beginnen!
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'De vrolijke walvis'
Arthur, 5 jaar
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En ik ben reuzegelukkig en heel dankbaar met onze kinderen, Pieter en
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voor hun mooie verbindingen met elkaar en met de wereld.
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Ik dank oprecht en heel genegen mentor en vriend, kinderpsychiater Prof.
Dr. Peter Adriaenssens die het voorwoord wilde schrijven.
Ik dank oprecht uitgever Elisabeth Torfs voor de integere opvolging.
Ik dank Sophie Dejaegher voor de structurele ondersteuning.
En ik ben zo dankbaar dat Sassafras De Bruyn de prachtige cover maakte!
Heel graag wil ik ook alle vrijwilligers-medewerkers van TEJO Vlaanderen
intens bedanken voor hun inspirerende en belangeloze inzet en de zielsverbondenheid die we door het werken met en voor de jongeren ervaren!
Samen zullen we verder ijveren voor het belang van het persoonlijk welbevinden van jongeren in onze samenleving.
Ik draag dan ook graag het boek op aan het ganse TEJO-Team en aan
alle jongeren, dat ze gezien mogen worden en dat ze dankzij een warme,
relationele verbinding positief en hoopvol kunnen zijn voor hun persoonlijke toekomst.

Dankwoord

527245_112 Verlies ze niet.indd 147

147
27/09/2018 12:45:46

'Een vrolijk huis'
Ella, 5 jaar
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HIER IS EEN
HUIS. . .
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Lied ter gelegenheid van de opening van TEJO-huis Goes, 1 juni 2018
Tekst en muziek: Martha Besuijen

Ben je eventjes de draad kwijt,
loopt het anders dan je dacht…
Laat je liever niemand merken
dat het pijn doet als je lacht…
Voelt de zon wat minder warm
en razen stormen door je hoofd
Ben je op zoek naar dat gevoel
dat je weer in jezelf gelooft?
Hier is een huis, een soort van thuis,
hier kun je schuilen als dat scheelt
Hier kun je praten, doen en laten,
even huilen als je wilt
En er is niemand die je zeggen zal
dat sprookjes echt bestaan,
maar wel dat jij weer sterk genoeg wordt
om je eigen weg te gaan…
Als er iemand is die luistert,
die je ziet en je verstaat
Als je moe bent van het leven,
dat je om de oren slaat
en misschien een stukje stilte zoekt
te midden van ’t kabaal
en je de moed hebt om te zoeken
naar een plek voor je verhaal…

Hier is een huis...
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Hier is een huis, een soort van thuis,
hier kun je schuilen als dat scheelt
Hier kun je praten, doen en laten,
even huilen als je wilt
En er is niemand die je zeggen zal
dat sprookjes echt bestaan,
maar wel dat jij weer sterk genoeg wordt
om je eigen weg te gaan…
Je kunt hier zomaar binnenlopen
– want geluk is niet te koop –
Ben je verdwaald of vastgelopen, ’t even kwijt?
We zoeken planken en wat touwen,
licht en evenwicht, vertrouwen dat jouw brug
het wel gaat houden boven ’t water van de tijd…
Hier is een huis, een soort van thuis,
hier kun je schuilen als dat scheelt
Hier kun je praten, doen en laten,
even huilen als je wilt
En er is niemand die je zeggen zal
dat sprookjes echt bestaan,
maar wel dat jij weer sterk genoeg wordt
om je eigen weg te gaan…
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'Samen zorg dragen voor elkaar'
Joanna, 8 jaar
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