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Life support voor jongeren 

Coach Mark  en Toeterjoep Bram 

 

Mark vertelt: “In het najaar van 2016 zijn 
Bram en ik gestart met de zoektocht naar 
school en stage.  
In de kennismakingsperiode ben ik zeer onder 
de indruk geraakt van Bram’s motivatie om 
zijn doelen te bereiken; een HBO opleiding te 
volgen en een goede baan te vinden. Daar 
moet hij hard voor werken, maar hij heeft 
ontdekt dat hij steeds een stap verder komt 
en nu al behoorlijk wat heeft bereikt. Zijn 
uiteindelijke doel is later kinderen met 
dezelfde achtergrond te helpen door zijn 
eigen ervaringen te delen. 

Mijn begeleiding bestaat vooral uit 
vragen stellen om Bram te helpen voor 
zichzelf scherper te krijgen wat hij wil en wat 
bij hem past. Zijn ouders zijn zeer betrokken 
bij wat hij doet en regelen veel praktische 
zaken. Ook mentoren op school en 
stagebegeleiders hebben een belangrijke rol. 
Sinds onze eerste ontmoeting heeft Bram een 
paar belangrijke stappen gezet wat betreft 
school en stage. Dat is mooi om te zien en ik 
zie Bram zeker nog meer stappen gaan zetten 
de komende jaren!”  
Bram vertelt dat Mark hem geholpen heeft 
met het maken van een ‘roadmap’. “Ik wil 
richting ICT, maar wat precies weet ik nog 
niet. Dat kan ik de komende 2 jaar verkennen 
met stages terwijl ik aan mijn schoolniveau 
werk.” 
 

Fluitend aan de slag 

Edgar Koster, sportleraar bij Pluryn, deelt zijn ervaring 
met de training ‘Fluitend aan de slag’ voor de jongeren 
bij de Hoenderloo groep. 
“De workshops waren boven mijn verwachting. De 
combinatie tussen een expert uit het vakgebied als 
Kevin Blom of Dick van Egmond (KNVB 
scheidsrechters) en Erik Kaptein als supervisor is erg 
goed! De wijze waarop de theorie wordt aangeboden 
is interactief en er wordt voldoende ruimte geboden 
voor deelnemers om te reageren en hierover in 
gesprek te gaan. Ook het praktijk gedeelte verloopt 
vlot en soepel, waarbij leerlingen zelf hebben 
ondervonden hoe mooi of moeilijk het kan zijn om 
voor een groep te staan, leiding te geven, om te gaan 
met winst en verlies, verantwoordelijkheid te nemen 
enzovoorts. Kortom een zeer nuttige en leerzame 
workshop vanuit een geweldige stichting, die het 
grootste knelpunt uit jeugdzorg willen verhelpen door 
leerlingen te begeleiden naar een baan of opleiding.” 
Tien jongeren hebben zich inmiddels aangemeld voor  
begeleiding door een Toeterjoepiecoach. 

Professionaliseringsprogramma vrijwillige coaches 

In najaar 2018 wil Toeterjoepies starten met het professionaliseringsprogramma voor de vrijwillige 
coaches.  
Tijdens de vrijwilligersavond van december hebben we gesproken over de opzet van het programma en 
waar de coaches vanuit hun praktijkervaring behoefte aan hebben. Daarbij vormen zaken als een 
verwachtingen, basisvaardigheden  en de rolafbakening tussen een Toeterjoepie  coach en de 
jeugdhulpmentor de basis.  
Ook aan praktische informatie over financiële mogelijkheden voor een 18-jarige is behoefte, want er 
komt nogal wat op een Toeterjoep af op het moment dat hij of zij zelf verantwoordelijk wordt voor het 
eigen inkomen. Een overzicht van de belangrijkste regelingen helpt daarbij.  
Lastig blijft ook het interpreteren van gedrag bij jongeren, ‘gewoon’ pubergedrag heeft al vele facetten 
laat staan wanneer er eventuele andere gedragsproblemen meespelen.  
Deze en ander onderwerpen komen terug in het programma ten behoeve van de professionalisering van 
coaches.  
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