
Kun je iets vertellen over jouw situatie toen je met Back
to Basic begon? 
Ik vond het moeilijk om zelf keuzes te maken en ik had
weinig zelfvertrouwen. Beslissingen nemen liet ik liever aan
anderen over, want dan kon ik het nooit fout doen. Als
iemand iets deed durfde ik daar niet altijd wat van te zeggen.
Dit alles bij elkaar zorgde voor veel stress bij mij. Ik had al
meerdere vormen van hulpverlening gehad. Vooral
begeleiders die bij ons thuis kwamen. Dat hielp mij niet echt.
 
Hoe ben je in aanraking gekomen met back to basic? 
De oom van mijn vader is begeleider in de Jeugdzorg. Hij
had ons aangeraden eens op de website van Back to Basic
te kijken. Mijn ouders hebben eerst op de website gekeken.
Zij waren wel enthousiast. Toen hebben we samen gekeken
en het leek mij ook wel leuk. 

Aan de hand van een interview vertelt Daan (16) over het
jongerentraject dat hij in maart 2021 heeft afgerond. Na
verschillende vormen van hulpverlening was Back to
Basic het laatste zetje dat hij nodig had.

 

Uit het hart is een serie verslagen waarin oud deelnemers

van Back to Basic hun ervaring delen. Soms is het gewoon

fijn om een ervaring van iemand anders te lezen. Het zijn

open en eerlijke verhalen die mensen willen delen. Om

andere te inspireren, te motiveren of te helpen.

UIT HET HART

Wat dacht je toen je ‘s ochtends opstond voor de eerste
bijeenkomst? 
Ik had er wel zin in. Ik wist eigenlijk niet waar we naartoe
gingen. Ik wist wel met wie, omdat we vooraf een informatie-
bijeenkomst hadden gehad. Maar ik wist niet hoe zwaar het
zou zijn.

Waar ging jouw eerste bijeenkomst met Back to Basic
naartoe?  
De eerste bijeenkomst was in Noord-Frankrijk. We hebben
veel gelopen en het was best zwaar. Het is mij wel gelukt
om door te zetten. We sliepen veel buiten in tenten of een
bivak. We hebben ook een lange abseil gedaan.

Hoe was jouw beeld nadat je terug kwam van de eerste
bijeenkomst? 
Wel positief, ik vond het leuk en ik had er voor mijzelf veel
uitgehaald. Daardoor had ik ook wel zin in de tweede
bijeenkomst. Je leert toch veel van de bijeenkomsten. Met
name buiten dingen doen was fijn, net als de gesprekken
met coaches.

Wat vond je van de werkwijze van Back to Basic?  
Als iemand de hele tijd tegenover je zit praat ik niet zo
gemakkelijk. Bij Back to Basic ga je samen iets doen. Het
praat makkelijker als je net samen dingen gedaan hebt. Je
hebt allemaal hetzelfde meegemaakt en daar kun je het dan
over hebben. Je krijgt zo ook snel een band met mensen.
Tijdens de bijeenkomsten heb je het veel over jezelf en
problemen waar je tegenaan loopt.

Tussen de bijeenkomsten door is er thuisbegeleiding. Dan
kon je het hebben over dingen waar je thuis tegenaan liep.
Dat is wel fijn. 

Wat heb je geleerd tijdens de bijeenkomsten met Back
to Basic?  
Ik heb vooral ontdekt dat ik kan vertrouwen op mijn eigen
beslissingen. 9 van de 10 keer is dit een goede keuze. Ik
heb hierdoor veel minder gezeur. Ik merk het ook op school.
Op school durfde ik eerst dingen niet te zeggen. Nu zeg ik er
iets van en dan is het probleem opgelost. Ik heb veel minder
stress nu ik zie dat de keuzes die ik maak goed zijn. Ook
tijdens het sporten ervaar ik meer zelfvertrouwen.  

"Ik heb vooral ontdekt dat ik kan vertrouwen op mijn

eigen beslissingen"



Zijn jouw ouders betrokken geweest tijdens het traject
van Back to Basic?  
Ik had al een goede band met mijn ouders. Mijn ouders en
zusje zijn ook mee geweest tijdens de ouder-kind
bijeenkomst. Het was vooral gezellig, we hebben veel
geleerd. We hebben veel spellen gedaan waarbij ik keuzes
moest maken. Zo heb ik mijn ouders laten zien hoe het nu
ging. Vooral het kwaliteitenspel aan het einde van de
bijeenkomst was mooi. Mijn ouders hebben gezegd dat ze
het goed vonden en dat het goed ging. 

Wat vond jouw omgeving ervan dat je met Back to Basic
mee ging?  
Ik wilde het eerst niet vertellen aan mijn vrienden. Ik vond
dat ik voor lul stond. Uiteindelijk heb ik het toch verteld,
waarom ik er in de weekenden soms niet was bijvoorbeeld.
Iedereen vond het eigenlijk wel goed dat ik dit deed. Ik heb
ook een goede band met mijn opa en oma. Ik zie hen 2 a 3
dagen in de week. Na een bijeenkomst kwamen zij altijd op
bezoek om te praten hoe het was geweest. Ze wilden altijd
alles weten. Ze waren trots dat ik het ging doen.

Met alles wat je nu weet over Back to Basic, zou je nog
een keer meegaan?  
Ja ik zou zeker nog een keer willen deelnemen. Dit is wat ik
echt nodig had, ik heb veel geleerd. Maar ik heb Back to
Basic nu niet meer nodig. Dit was het laatste zetje. 
Ik zit in het examenjaar en ik sta er goed voor. Ik wil hierna
iets gaan doen met beveiligingscamera's. Ik heb al wel een
werkplek. Eergisteren heb ik mij aangemeld voor een
school.

Voor wie is Back to Basic?
Voor mensen die minder goed kunnen praten en stilzitten.
Mensen die houden van dingen doen, in de natuur. Echt
leren door te doen eigenlijk.

Heb je nog tips voor mensen die nog moeten starten
met een traject van Back to Basic? 
Niet tegenwerken. Je moet de kans grijpen als je hem krijgt.
Je moet toch, dus als je leuk meewerkt is het gezellig en
gaat het sneller. Verder vooral niet snel opgeven.

"Ik heb Back to Basic nu niet meer nodig. Dit was het

laatste zetje."


