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‘Dat ik stil sta en bij mijn herinneringen kom, dan denk ik meestal aan hoe ik het
nu zou moeten doen als ik dezelfde dingen tegen kom. Als ik in moeilijkheden
zou raken om te bedenken wat dan het beste is.’
‘Nou, zeg maar net alsof het dan lijkt dat mijn opa er is op de één of andere
manier, zo is God daar dan ook bij omdat ik weet dat m’n opa ook eh, ja God
ook belangrijk vond en dat helpt me.’
‘Het is soms lastig om de onderzoekende weg van jongeren te volgen.’
‘Vaak sta je met lege handen. …Wij denken veel te veel in oplossingen. Ook als
die er niet zijn, moeten kinderen gehoord worden. Dan zijn ze in elk geval niet
alleen.’
‘Niet alle levensvragen worden hardop gesteld. Vaak zijn ze alleen te horen voor
een goed verstaander. Als je doorvraagt, blijkt er een wereld van vragen, ideeën,
betekenissen en waarden te bestaan.’

HOE DOE JE DAT: HET VERHAAL VAN JONGEREN VERSTAAN?

Jongeren groeien op in een woud van mogelijkheden. Hun wereld is
oneindig. Met enkele muisklikken kunnen ze praten met een jongere uit
Australië of een kijkje nemen in het dagboek van een seriemoordenaar.
Jongeren leven in een liquid culture, een vloeibare samenleving die voortdurend in beweging is. En daarbinnen is de jongere op zoek naar een
manier om zijn leven in te richten en al ontdekkend uit te vinden wat goed
en minder goed is.
Mogelijkheden bieden kansen, maar brengen ook vragen met zich mee.

Jongeren sprokkelen hun levensbeschouwing of zingeving bij
elkaar. Ze maken daarbij gebruik van bronnen die overal in
hun wereld aanwezig zijn: muziek, film en televisie en sociale
media. Ze putten soms uit gedachten en rituelen van de religi-

BRONNEN

euze tradities zoals het christendom en de islam.

Stap als jeugdhulpverlener binnen in de
belevingswereld van de jongere!

Openheid

De wereld = een speelveld

Eigen wil en eigen keuze

Je kan alle kanten op

Alles is mogelijk

Binnenstappen in de wereld van de jongere is voor de jeugdhulpverlener niet
eenvoudig. Je stuit al meteen op de vraag: wat is zingeving voor jongeren?
Hoe ontdek ik hoe de jongere met zingeving bezig is?

Zingeving is gamen, samen muziek luisteren met elk één oortje, met vrienden
een patatje eten, zingeving is alledaags.

Met wie zal ik vandaag ff chillen?
Hoe ontsnap ik aan mijn huiswerk?
Het concert was geweldig…
Mijn broertje heeft z’n hand gebroken met voetbal, stomme voetbal

		

Zingeving is betekenis geven aan het leven en aan dat

		

wat ons overkomt.

		
KLEINE VRAGEN

En als we er geen raad mee weten?

Grote vragen komen bij jongeren pas op als de wereld om de jongere heen
niet rechtvaardig is, als mensen onbetrouwbaar blijken, als jongeren zichzelf
niet als waardevol kunnen ervaren.

Waar kan ik me veilig voelen in deze vijandige wereld?
Waarom moet mij dit overkomen?
Hoe ziet mijn toekomst eruit?
Krijg ik nog een tweede kans?

			
			

		

GAME OVER?

GROTE VRAGEN

Deze grote of uiteindelijke vragen kunnen een begeleider of pleegouder
in verlegenheid brengen. De jeugdhulpverlener kan zich dan vragen stellen
zoals:
Hoe kijk ik naar de jongere, en wat zegt dat over mij?
Hoe wil ik omgaan met wat onverbeterlijk en gebroken is?
Hoe vind ik als hulpverlener aansluiting bij de jongere en
kan ik vertrouwen geven?
Aandacht voor zingeving is voor de jongere van vitaal belang, juist wanneer
er iets in hun leven is misgegaan. Ze hebben er als geen ander behoefte
aan om met hulp van buitenaf (jouw hulp!) op zoek te gaan naar die veilige
wereld waarin mensen betrouwbaar zijn. In die wereld is ruimte voor hun
vragen en kan zelfvertrouwen groeien.
Aandacht voor zingeving is ook voor de jeugdhulpverlener van vitaal belang.
Contact met je eigen inspiratie, jouw drijfveren, waarden en vragen, maakt
je als hulpverlener sterk en ontvankelijk voor de zingevings- vragen van jongeren.

Aandacht voor zingeving in de zorgrelatie is van vitaal belang
voor de kwaliteit van de jeugdzorg.

Aandacht voor zingeving
hoort bij
je professionaliteit.

AANDACHT
=
CREATIVITEIT

AANDACHT VOOR ZIN VRAAGT OM SPEELRUIMTE,
SCHARRELRUIMTE, LEERRUIMTE, OEFENRUIMTE

HET ONDERZOEKSPROJECT
Jongeren putten op een speelse manier uit bronnen van zin en gebruiken
muziek, sociale media, films en foto’s op een betekenisvolle manier in the
game of life. Ze bewonen een speelveld van mogelijkheden en manoeuvreren daarbinnen met een ludic identity, een ‘speelse’ identiteit. In dit peelveld heeft de jongere behoefte om over grote en kleine vragen te praten,
over wensen en dromen. Over hoop en perspectief.
Hoe kan je als jeugdhulpverlener de taal waarin jongeren deze vragen
naar zin stellen verstaan en er op een goede manier op reageren?
Dat is de centrale vraag in ons onderzoeksproject.

We observeren de praktijk en samen met
professionals ontwerpen we materialen
De professional kan leren gevoeliger te worden voor zinvragen van
jongeren. In dit onderzoeksproject zijn we op zoek naar inzicht, taal en
methodiek die helpen bij het creëren van speelruimte voor zingerichte interactie tussen jongere en jeugdhulpverleners.

DURF JIJ HET VOLGENDE LEVEL AAN?
Nieuwsgierig geworden?
Meer weten over speelruimte voor zin in de jeugdzorg?
website Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing:

www.reliprofs.nl > zin in jeugdzorg
website project en stichting Zin in Jeugdzorg:

www.zininjeugdzorg.nl
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