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Individuele ondersteuning 
Jongeren

Komen je ouders/opvoeders opeens met een ‚hulpverlener’ aanzetten.
• ik heb geen hulp nodig.
• ik voel me prima.
• ze hebben zelf hulp nodig.
of
• ik zou wel hulp willen, weet niet hoe.
• ik ben snel geïrriteerd en moe.
• ik voel me onzeker en minderwaardig

Je ouders hebben toch het gevoel dat het niet lekker gaat.
• ze raken sneller geïrriteerd. 
• ze maken zich (ernstige) zorgen.
• ze willen graag dat het beter gaat.

Wat is dan de volgorde van die eventuele hulp?
• de eerste ontmoeting is tijdens het kennismakingsgesprek, 

• dan kun je zien wat voor een man ik ben. Hoe ik praat, kom ik wel geschikt over, je 
kunt me dan ‚keuren’ en kritisch zijn. Je kunt me ook van alles vragen.

• na die kennismaking heb je de tijd om te overleggen met je ouders en spreek jezelf 
dan uit wat je van deze man vond en of je dat ziet zitten.

• zeggen we ja tegen elkaar dan gaan we een overeenkomst ondertekenen.
• dan zie ik je op met elkaar afgesproken tijd, dag en plaats(is altijd bij jou thuis, mits we 

op een ander plek hebben afgesproken)
• we hebben gesprekken, soms tijdens een bord-kaartspel of game.
• afhankelijk wat we afspreken kan dat bijvoorbeeld  1 x week of 1 x 2 weken zijn,  dat 

we elkaar zien.
• je kunt me bellen, whatsappen en mailen.

Welk risico loop je?
• dat je je prettiger gaat voelen; meer zin in het leven hebt; dat het gezelliger is thuis en 

nog veel meer.
• dat de afspraken ook heel leuk kunnen zijn.

Jij zelf hebt het gevoel dat het niet lekker gaat.
• je merkt het aan dat je je niet goed voelt
• dat je onzeker bent en veel twijfelt
• jij wilt het graag anders maar weet niet hoe.

Allemaal voorbeelden die aan de hand kunnen zijn. Dan is hulp van buitenaf soms net 
even handig om in te schakelen. Totdat voor iedereen de situatie weer beter is.

Wat wij bespreken blijft tussen ons, alleen als het echt verteld moet worden dan overleg 
ik met jou hoe we dat gaan aanpakken. Succes met alles en wie weet zien we elkaar.

Hartelijke groet, Bart


