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Waarom veerkracht en sociale steun zo belangrijk is
Die jarig is trakteert!

Oktober 
Nieuwsbrief

1. Ben je voortdurend bewust 
van de noodzaak tot sociale 
steun

2. Help jongeren in kaart te 
brengen wie hun deze steun 
buiten jou zou kunnen bieden

3. Draag actief bij aan de 
verbinding met deze personen 
wanneer dit een jongere zelf 
niet lukt

TIPS

4. Heb gewoon eens contact 
met een jongere, om het 
contact. Stuur eens een appje 
zomaar uit het niets hoe het met 
hem of haar gaat

5. Onderzoek samen met de 
jongere wat zijn of haar 
veerkracht kan versterken

6. Wanneer je op zoek gaat 
naar passende hulp, zoek 
eens in het werkveld van 
weerbaarheid

TIPS

En uiteraard hoort bij een verjaardag ook een traktatie! Het is niet zomaar 
een verjaardag, het is mijn 40e verjaardag, dus lijkt het me leuk om een heel 
team blij te maken.
Wat ik bedacht heb, is dat ik 1 team een webinar van 1 uur wil aanbieden over 
de methodiek Streetcare! Het kan gaan om een team jeugdzorgwerkers, 
jongerenwerkers of straathoekwerkers. In 45 minuten zal ik de grootste 
ins&outs vertellen van de Streetcare 
methodiek om daarna samen op zoek 
te gaan hoe je dit binnen je eigen 
organisatie zou kunnen laten landen.
Daarnaast krijgt je team ook een boek 
als cadeau toegestuurd!

Alles wat je hoeft te doen is een 
mailtje te sturen naar 
hallo@kimstreetwise.nl waarom jouw 
team dit webinar zou moeten 
ontvangen! En wie weet zien wij ons 
in de digitale ruimte!

Die jarig is trakteert!

Deze maand word ik alweer 40 lentjes jong! Toch wel een moment om stil te 
staan bij mijn eigen ontwikkeling en de route die mijn eigen leven heeft 
genomen. Ik ben een gelukkig mens, en reken mij rijk met een prachtig 
gezin en een mooie schare liefdevolle vrienden.
Toch ben ik niet zonder slag of stoot gekomen waar ik nu sta. In mijn jonge 
jaren heb ik aardig wat te verduren gehad. Ondanks dat ik een liefdevol stel 
ouders heb, was mijn thuissituatie niet altijd even stabiel te noemen. Ik 
ontwikkelde daardoor gedrag wat je als nogal grensoverschrijdend mag 
omschrijven. Regelmatig verzucht ik, dat als het systeem in mijn jaren zo 
was opgebouwd als nu ik zomaar weleens uit huis geplaatst had kunnen 
worden.

Naast mijn grensoverschrijdende gedrag werd ik ook erg onzeker, waardoor 
ik sociaal niet altijd goed wist hoe ik in contact met anderen moest komen of 
blijven staan. Jongeren onderling zijn bikkelhard, dus al snel viel ik buiten de 

boot. En daar waar ik er niet buiten viel, plaatste ik mijzelf erbuiten. 
Zoals gezegd, jeugdhulp in die tijd bestond nog niet echt heel 

duidelijk. Als ik nu terugkijk naar die periode van mijn 
leven, kan ik zeggen dat ik mij best wel eenzaam heb 

gevoeld. Ik denk oprecht dat het mij geholpen zou 
hebben als ik sociale steun had kunnen ervaren van 

een volwassene, waar ik af en toe mijn verhaal 
kwijt kon. Het enige wat ik meekreeg van de 
volwassenen om mij heen waren de gesprekken 
op school als ik weer eens teveel gespijbeld had. 
Of als men vond dat ik weer eens te opstandig 
was geweest en veel grensoverschrijdend 
gedrag had laten zien. Maar iemand die echt 
naar mij luisterde, die kon ik niet echt vinden.

Ondanks dat de jeugdhulp nu veel steviger is 
ingericht, mis ik nog altijd de ruimte in ons 

systeem voor Sociale steun! Op het jongerenwerk 
is flink bezuinigd, en de jeugdhulp hangt aan 

elkaar van indicatiestructuren met een begin en 
een einddatum. Waardoor bijna elk contact 

doelgericht is geworden. Sociale steun, dat lijkt ons 
systeem bijna niet meer te kennen.

Wat is sociale steun

Sociale steun kent de volgende uitingsvormen:
  •  emotionele ondersteuning. het bieden van empathie, betrokkenheid,  
     affectie, liefde, vertrouwen, acceptatie
  •  tastbare ondersteuning. Het bieden van financiële steun, materiële
     goederen of diensten. ...
  •  Informatieve ondersteuning
  •  gezelschapsondersteuning.

Het hebben van een goed sociaal netwerk kan de jongere helpen de 
psychische gezondheid op peil te houden. Niet elke jongere is in staat om dit 
netwerk zelfstandig op te bouwen. Vanuit welke rol je ook met jongeren 
werkt, het is belangrijk om naast het doelgericht werken jezelf bewust te 
blijven van de noodzaak tot sociale steun. Maak zelf eens gewoon een 
praatje, om het praatje niet om een doel te bereiken. Doe eens iets leuks met 
de jongere, ben er gewoon als volwassene voor die jongere wat het moeilijk 
heeft. En als je merkt dat de jongere zijn eigen netwerk niet per definitie als 
sociale steun ervaart, help hem of haar dan hier op een andere manier 
verbinding mee te maken zodat het wel als sociale steun kan gaan werken.

Veerkracht

Dit maakt voor mij het bruggetje naar veerkracht. Het vermogen om te 
herstellen van stress en tegenslag. Als ik zeg dat sociale steun kan helpen bij 
het op peil houden van de psychische gezondheid, dan klinkt het vast 
logisch dat het versterkend kan werken op het gebied van veerkracht.
Dit hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo te zijn, het is daarom belangrijk dat 
je als werker in de jeugdzorg goed verdiept in het principe veerkracht en in je 
werk samen met de jongere op zoek gaat naar dat wat zijn veerkracht 
versterkt. 

Ook dit brengt mij terug in mijn eigen evaluatie van de afgelopen 40 jaar van 
mijn leven. Want ook als volwassen vrouw kreeg ik nogal wat voor mijn 
kiezen. Onze eerstgeborene is met 9 maanden in mijn buik gestorven en heb 
ik stil op de wereld moeten zetten. De afgelopen 6 jaar zijn voor mij dan ook 
jaren geweest waarin ik met name in de overlevingsstand heb gestaan. Toch 
ben ik gedurende die jaren voortdurend met mijn voetjes op de grond 
blijven staan. Sommigen om mij heen omschrijven het als een ijzersterke 
veerkracht die ik in mij draag. Dat zet mij aan het denken, wat geeft mij die 
veerkracht, wat helpt mij steeds opnieuw aan te passen aan veranderingen. 
Ik denk enerzijds het feit dat ik, nadat mijn emoties het altijd wel in een 
moment kunnen overnemen, ik vrij snel daarna weer kan kijken naar deze 
emoties en vanuit daar mijn gedachten kan sturen. Maar wat voor mij wel 
geldt is dat het beleven van lol en plezier met mensen waar ik om geef altijd 
maakt dat ik kan zien dat er nog zoveel moois is wat het leven te bieden 
heeft, waardoor ik altijd wel weer “terugveer”. 

Het is belangrijk om met jongeren te onderzoeken wat hun eigenlijk op de 
been houdt. Het zijn niet altijd bewuste processen, waardoor het ook niet 
altijd mogelijk is om deze in te zetten. 

Enkele manieren om de veerkracht te vergroten zijn;

  •  Zorg voor goede relaties met je omgeving
  •  Accepteer dat verandering noodzakelijkerwijs bij het leven hoort
  •  Bekijk de moeilijkheden in je leven niet als onoverkomelijke problemen
  •  Stel kleine haalbare doelen
  •  Wees niet bang om beslissingen te nemen

Het kan helpen om deze thema’s mee te nemen in je gesprekken met 
jongeren. Maar wat nog beter is, dat is om niet altijd alles te willen 

bekijken door de bril van behandeling. Ik zie om mij heen altijd 
vrij snel gegrepen worden naar een insteek vanuit de GGZ. 

Iets wat ik omarm, want zaken als bijvoorbeeld complex 
trauma, hechtingsproblematiek en andere diagnoses 

zijn belangrijk om op de juiste manier behandeld te 
worden. Echter, soms helpt het ook om een stap 

daarvoor te zetten, en de jongere eerst te helpen 
weerbaar te maken en de eigen veerkracht te 
vergroten. Het is interessant om te kijken wat dit 
met de jongere doet, om vanuit daar te zien 
welke GGZ hulp nu echt passend en nodig is. 
Zelf werk ik regelmatig samen met een collega 
op dit vlak (www.psycho-physics.com) en mijn 
ervaring is dat het niet alleen jongeren helpt 
om te stabiliseren, maar ook om een veel 

duidelijkere hulpvraag te formuleren ten 
aanzien van hun eigen ontwikkeling. Hierdoor 

lukt het ook om beter aansluiting te vinden bij de 
hulp die de GGZ vervolgens kan gaan bieden.

Mooi om vanuit een eigen terugblik op mijn eigen 
leven uit te komen bij deze twee wezenlijke thema’s in 

het werken met jongeren. Ik ga genieten van mijn 40e 
levensjaar, en alvast nieuwe doelen stellen voor mijn 41e! 


