
Wie ben ik voor 

jou?
DE RELATIE TUSSEN JONGERE EN BEGELEIDER OP ZO’N TOCHT



Twee ‘veranderkundige’ modellen

 Dominante discours van het 

‘technisch professionele model’: 

efficiëntie, effectiviteit, 

meetbaarheid, 

objectiveerbaarheid, input-output, 

opbrengst, doelgerichtheid, 

evidence based practice

 Marginale discours van het 

‘persoonlijke groeimodel’: 

zingeving, subjectieve beleving, 

vrijheidspraktijk, loskomen van vast 

zelfbeeld, ruimte biedend waarin 

verandering mogelijk is, practice

based evidence



Verband met mensbeeld?

 Hobbes of Rousseau?

 Positief mensbeeld Oikoten

 Oorzaak moeilijkheden ligt 
voornamelijk bij niet bekwame 
context, verwaarlozing en 
onwetendheid

 Delinquentie is niet onomkeerbaar, 
jongere niet verdoemd en volledig 
‘slecht’

 Elke mens ‘kiest’ steeds de beste 
optie binnen zijn mogelijkheden

 Vandaar: “Op eigen kracht” – een 
andere rol, een andere omgeving -
kans die geboden wordt en waar de 
jongere iets kan mee doen (zonder 
dat doelen op voorhand vastliggen)



1. Welke rol heb je als begeleider? 



Een mede-pelgrim tussen mentor 

en vriend

 “Je bent willens nillens de 

begeleider. Je kan een vriend zijn 

of worden, maar het kan ook 

helemaal anders uitdraaien. Soms 

wil je mentor zijn, maar dit kan 

alleen als er twee-richtingsverkeer

is. Sowieso ben je mede-pelgrim of 

tochtgenoot. Ook willens nillens

want de overeenkomst verbindt je 

om samen te stappen.” 



Idealiter ben je metgezel en 

zielsgenoot

 “Ik zou de relatie benoemen als 

metgezel en zielsgenoot. Het is 

een relatie van wederzijds respect 

gestoeld op acceptatie en niet op 

verandering. (…) 

 Een tweede tocht waarbij ik een 

begeleidster verving was het de 

rol van begeleidster, beschermen 

en oogluikend toekijken”



Stuntelig en verlegen: ook de 

begeleider ontheemt

 “Naarmate ik ouder werd, 

veranderde de relatie tot de 

jongeren van ‘nogal stuntelige 

oudere broer’ tot ‘vader, waar de 

jongeren verlegen om waren’.” (B)

 “Ook voor jou is de tocht een 

ontheming. Het is ook voor jou een 

proces met een ongekende 

uitkomst, met vallen en opstaan,  

van jezelf tegen komen en 

veranderen.” (B)

 “Dat de tocht voor de begeleider 

nieuw is, is daarbij belangrijk.” (B)



Je rol wisselt voortdurend

 “Soms was ik moeder, grote of 

kleine zus, rivaal, vriendin, pispaal, 

begrenzer, ziener, opener van 

visie, uitdager, maatje, mevrouw, 

medestaander, tegenstandster…”

 “Ik nam de verantwoordelijkheden 

op me als begeleidster, we 

hebben samen gelachen als 

vriendinnen, we hebben samen 

gestapt als twee pelgrims, we 

waren boos op elkaar als twee 

zussen.”



Toch heb je het gezag, de 

eindverantwoordelijkheid
 “De relatie valt uiteen in verschillende 

rollen die tijdens de tocht dagelijks 
wisselen. Zo ben je als begeleider 
tochtgenoot en wil je er samen het beste 
van maken door op dezelfde hoogte te 
staan. Maar in bepaalde situaties moet je 
je als gezagsfiguur of leider tegenover de 
jongere verhouden en sta je niet meer op 
dezelfde hoogte.”

 “Je komt als begeleider sowieso in de 
positie dat je de boel moet dragen, dat 
je de autoriteit moet hebben om zaken 
op het spoor te houden als de jongeren 
hun motivatie verliezen.”

 “Die relatie is een verticale relatie en 
daar past ‘vriend’ niet in. Verder kan die 
heel wat vormen aannemen of met heel 
wat woorden worden benoemd.



2. - Belangrijke kwaliteiten van een 

begeleider in relatie



… een ‘ideale’ mens …

 Vertrouwen in de andere / 
individuele vrijheid / ruimte laten

 Presentie / aanvaarding/ niet 
oordelen

 Openheid / eerlijkheid/ 
oprechtheid/ jezelf zijn/ emoties 
durven tonen / je kwetsbaar durven 
opstellen / gewoon doen

 Empathie / mededogen / “we 
herkennen elkaar”

 Duidelijkheid / grenzen aangeven

 Positieve instelling (geloof in de 
mens) / respect / bevestiging 
geven/ kwaliteiten benoemen

 Gelijkwaardigheid / samen / lief en 
leed delen

 Zelfkennis

 Verwondering

 Relativeringsvermogen

 Zelfzorg

 Genietend

 Humor

 Doorzettingsvermogen

 Creativiteit

 Eenvoud

 Opmerking: deze kwaliteiten zijn niet 
prescriptief (“je moet”), maar eerder 
descriptief (“deze kwaliteiten 
worden aangesproken op zo’n 
tocht”)



“Eerst stappen, dan klappen” (Dimi)

 Er staat niet: ‘niet klappen’, maar 
‘eerst stappen’, dwz. niet direct in 
reactie gaan - bedachtzaamheid -
ruimte toelaten

 Vertrouwen dat je niet altijd op de 
zaken moet ingaan, maar ze 
gewoon laten passeren 

 “Niet focussen op problemen, maar 
op het leven” (B)

 Reflectieve momenten zijn er 
natuurlijk en zijn belangrijk, maar 
worden niet geforceerd. Spontane 
momenten, vaak tijdens het stappen 
of ‘s avonds bij het kampvuur.

 “Het stappen creëert ruimte in je 
hoofd” (J)



“Voorbij ideeën van goed en kwaad, is er een 

plaats… daar zal ik je ont-moeten!” (Rumi)

 Presentie / er gewoon zijn/ Niet-
(ver)oordelen / het Goede voorbij 
goed en kwaad

 “Zoektocht naar wat blijvend is.” (J)

 “Hij wilde mij niet veranderen. Hij liet 
me wie ik was. Hoe kan ik dit 
omschrijven. Hij zag altijd het beste 
in mij.” (J)

 “Er zijn toch nog mensen die het 
goed menen eigenlijk.” (J)

 “Alle jongeren ervaarden 
momenten waar ze sprakeloos van 
werden.” (B)

 “We hebben geen criminele feiten 
gepleegd, maar we herkennen
mekaar.”(B)



“Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.” (Antonio Machado)

 “Wandelaar, er is geen pad. Het 

pad ontstaat tijdens het stappen.”

 De vier afspraken, het routeboekje

en de overeenkomst bieden het 

speelveld… binnen die ruimte 

gebeurt er van alles, daarbinnen 

ontrolt zich de tocht. 

 “Ruimte voor experimenteren” (B)

 “Het is niet de begeleider die het 

doet, maar de tocht zelf” (B)

 “Op een tocht leer je de dingen 

aanvaarden zoals ze zijn, veel 

jongeren hebben dat nodig.” (J)



“An empty lantern provides no 

light” (Engelse uitdrukking)

 Zelfzorg 

 “Op zo’n tocht moet je 20% 
hebben voor jezelf. Als je dat 
niet meer hebt, dan is het 
gedaan. Als je zelf voldoende 
ruimte krijgt, is het leuk”. (B)

 “Consensus - niet meteen en 
vanzelfsprekend voor de ander 
kiezen – in gelijkwaardigheid” (B)

 “Als je leeg bent, kun je er 
achter lopen” (B)

Schilderij Amanda Schutz (Selfcare)



3. - Welke kwaliteiten ontwikkelt 

zo’n staptocht bij de jongere
 Openheid, ruimte voor dialoog

 Schoonheid zien / ruimte ervaren

 Krachtige ervaringen waar je nadien 
naar kunt teruggrijpen

 Groei, omgaan met het ongekende

 Zelfvertrouwen / geloof in eigen 
kunnen

 “Een andere wereld waarin mensen 
beloofden wat ze zeiden” (J)

 Doorzetten / op eigen benen leren 
staan

 Zorg dragen voor zichzelf, elkaar en 
de omgeving

 Cfr. Circle of courage



Circle of courage – reclaiming

youth at risk
 1990, Larry Brendtro en Martin 

Brokenleg (Canada)

 Vier noden/ kernkwaliteiten in 
ontwikkeling jongere: 

1. meesterschap, 

2. er bij horen

3. bijdragen tot, delen

4. onafhankelijkheid

 Hoe voeden traditionele culturen 
op zonder gebruik te maken van 
rigoureuze disciplinering?

 Geënt op recente theorieën rond 
opvoeding en veerkracht



Circle of courage – reclaiming

youth at risk
 “Toen ik de eerste keer bij Oikoten

binnen kwam, zag ik al die kaders 
met foto’s hangen. Ik had meteen 
het gevoel van ‘ik ben hier niet de 
enige’.” (J)

 “Maar eens je je goed voelt, eens je 
open bloeit, eens je voelt dat je iets 
kan, dan laat dit je niet meer los.” (J)

 “Op een zeker moment zit je zelf 
diep. En dan nemen zij het over. Dan 
zeggen ze: ‘Kom op man.’ Dat is 
een prachtig moment.” (B)

 “Een paar dagen nadien besefte ik: 
‘Ja. We zullen het zelf moeten doen. 
We zullen er zelf iets van moeten 
maken’.” (J)



4. - Op of over de rand?

 “We maakten afspraken met elkaar en 
hielden ons daaraan: horen, zien en 
zwijgen” (J)

 “Die had nog hasj gekocht en had die 
bij” (J)

 “Bij het eerste kapelletje dat we tegen 
kwamen… euh, maakten we de offerblok 
leeg.” (J)

 “Mijn walkman had ik heel goed 
verstopt” (J)

 “We hebben ooit een fiets gestolen” (J)

 “We gingen jointjes zoeken” (J)

 “Als je nooit iets mocht en ineens mag 
alles… dan kun je niet om met die Grote 
Vrijheid” (J)

 “Weet je dat Youri nooit stapt?” (J)



Wanneer stopt het?

 Als er absoluut geen bereidheid
meer is om vooruit te gaan 
(letterlijk en figuurlijk) - Wanneer 
jongere volledig in weerstand is en 
blijft

 Bij herhaaldelijke en flagrante 
overschrijdingen van de afspraken

 Agressie tegenover begeleider of 
anderen

 Als de jongere gaat lopen

 “Als het op is voor de begeleider”–
“als je begint te veroordelen”

 Als je in Santiago aankomt  - dan 
begint het pas!



5.- Wat na zo’n tocht?

 “Als het goed gelopen is, dan heb je 
energie voor duizend, ging het moeilijk, 
dan kan ja nadien heel diep zitten” (B)

 “Voor sommige begeleiders vreet zo’n 
tocht energie. Er zijn verhalen van 
begeleiders die mentaal gewoon 
gekraakt waren.” (J) - PTSS

 “Veel begeleiders blijven in hun vrije tijd 
liefhebbers van lange staptochten” (B)

 “Sommige banden blijven bestaan, 
andere gaan verloren, andere worden 
ergens weer opgepikt. (B)

 “Voor velen van ons, ook voor de 
jongeren, blijft die band met Oikoten
belangrijk. Dat heeft met gedeelde 
ervaringen te maken. En ook met 
dankbaarheid.” (B)

 Het “Achterafje”



Bedankt!


