
Uit het hart
 

Jongerentraject

Kun je iets vertellen over jouw situatie toen je met Back to Basic begon?

“Ik woonde sinds een paar maanden op mezelf, had geen werk meer, kreeg een strafblad en was 
gestopt met school”.


Hoe ben je in aanraking gekomen met back to basic? 

“Doordat ik gestopt was met mavo 4 moest ik naar de leerplicht ambtenaar en die legde mij voor 
om eerst aan mezelf te werken en dan weer terug naar school te gaan. De leerplicht ambtenaar 
had mij de keuze voorgesteld om mee te gaan met back to basic. Hier heb ik uiteindelijk zelf voor 
gekozen, ook omdat ik zelf graag wilde veranderen.”


Wat dacht je toen je s’ochtends opstond voor de eerste bijeenkomst? 

“Ik stond met een goed gevoel op en dacht dat vanaf dat moment mijn leven een stuk zou 
veranderen in positieve zin.”


Waar ging jouw eerste bijeenkomst met Back to Basic naartoe? 
“Mijn eerste bijeenkomst ging naar Noorwegen in februari 2016”


Hoe vond je het om dit traject in te stappen met andere jongeren die je eigenlijk niet kende? 
“Ik vond het eigenlijk heel normaal ik ben een persoon die het snel met mensen kan vinden en 
altijd in is voor een praatje en zeker niet verlegen is om als eerste een gesprek te starten.”


Hoe was jouw beeld nadat je terug kwam van de eerste bijeenkomst? 
“Mijn beeld was super positief en hoe ik het uitgelegd kreeg op de informatie avond klopte ook 
met mijn beeld na de eerste bijeenkomst.”


Wat vond je van de werkwijze van Back to Basic? 
“Ik vond de werkwijze van back To basic super ik heb vroeger veel therapieën gehad die eigenlijk 
nooit echt hielpen. De combinatie van activiteiten en praten werkte voor mij super.”
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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 jongeren willen delen om andere jongeren te inspireren, motiveren of helpen. 

Aan de hand van een interview vertelt Matthijs over zijn ervaring met Back to Basic. Na al veel 
verschillende therapieën te hebben gehad koos hij er in 2016 voor om met Back to Basic op pad te 
gaan. Dit is zijn verhaal.
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Wat heb je geleerd tijdens de bijeenkomsten met Back to Basic? 
“Ik heb geleerd om altijd 2 keer na te denken voor ik iets doe want vroeger bracht me dat veel ik 
de problemen. En heb geleerd om altijd me zelf te blijven en als er problemen waren er altijd over 
te praten.”


Zijn jouw ouders betrokken geweest tijdens het traject van Back to Basic? 
“Mijn ouders zijn niet vanaf dag 1 betrokken geweest omdat ik in die tijd bijna geen contact met 
ze had. Later in het traject is de band met mijn vader beter geworden wat ertoe leidde dat hij mee 
ging met het ouder kind weekend waar ik echt blij mee was.”


Wat vond jouw omgeving ervan dat je met Back to Basic mee ging? 
“Mijn ouders waren in het begin best sceptisch over back to basic maar in de loop van het traject 
veranderde hun mening naar mate ik zelf ook veranderde. Mijn vrienden vonden het super voor 
mij omdat ze zagen dat het mij echt hielp en ze zagen verandering.”


Heb je de dingen die je leerde tijdens de bijeenkomsten van Back to Basic thuis gedeeld? 
“Ik heb alles gedeeld wat ik bij back to basic geleerd heb.“


Met alles wat je nu weet over Back to Basic, zou je nog een keer meegaan? 

“Ik zou het zeker doen omdat back to basic mijn leven echt positief veranderd heeft en ik er met 
trots op terug kijk.”


Heb je nog tips voor mensen die nog moeten starten met een traject van Back to Basic? 

“Blijf altijd je zelf wat er ook gebeurt en praat veel over wat er speelt en hoe je je voelt, want 
praten is het beste middel. Door de methode van Back to Basic waarbij je activiteiten doet en 
hierover praat leer je in bepaalde situaties jezelf echt beter kennen.”


Zou je verder nog iets willen delen over jouw ervaring met Back to Basic? 

“Het is nu 2 jaar geleden dat ik back to basic heb afgerond . Ik kijk nog iedere dag terug op het 
half jaar wat ik samen met Robin, Joshua, Yannick, Matthijs, Han en de Brinta koning Erik heb 
meegemaakt. Ik wil jullie echt bedanken voor de begeleiding en hoe ik mijn leven heb veranderd in 
positieve zin.” 
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