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‘10 jaar Hfftig in 10 verhalen’ neemt u mee in 
het ontstaan en de praktijk van Hfftig. Hfftig 
is een uniek project waar wij trots op zijn. Veel 
scholen, hulpverleners, ouders en jongeren 
weten Hfftig te vinden. Er melden zich jaarlijks 
tientallen jongeren aan, die gekoppeld worden 
aan een coach. Het project wordt gedragen door 
de coaches die enthousiast, geduldig en bereid 
zijn om tijd te investeren in jonge mensen. 
Zij doen dat met veel succes en hebben in de 
afgelopen tien jaar veel kunnen betekenen  
voor Apeldoornse jongeren.

Hfftig is een schakel in de keten binnen Stimenz 
die gericht is op de doelgroep jeugd en jongeren 
in Apeldoorn. Onze activiteiten en projecten 
zijn erop gericht om jeugd en jongeren in hun 
kracht te zetten en in kernwoorden samengevat: 
preventie, vrijwillig, informeel en maatwerk. Daar 
zetten onze sociaal werkers zich voor in via Opstap, 
Home-Start, InHuis, Hfftig, Hfftig-Jong, kinderwerk 
(SPM), jongerenwerk; schoolmaatschappelijk werk, 
StimenzWerkt, Jongeren Informatie Punt (JIP) en het 
Outreachtend Team. Van opvoedondersteuning voor 
jonge kinderen en gezinnen tot zwerfjongeren; een 
compleet aanbod.

Hfftig is er voor Apeldoornse jongeren die wel 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hfftig 

koppelt jongeren aan een vrijwillige coach, 

waarna er samen wordt gewerkt aan de doelen 

die vooraf zijn gesteld. Denk daarbij aan doelen 

op het gebied van planning voor school, het 

voorkomen van schooluitval, het toewerken 

naar zelfstandigheid en zelfstandig wonen, 

sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en noem 

maar op. Iedere jongere, die samen met een 

coach aan zijn/haar doelen wil werken, kan 

zich aanmelden bij Hfftig. De koppeling tussen 

jongere en coach is maatwerk en bij nieuwe 

aanmeldingen wordt steeds gezocht naar de 

beste match.

Voorwoord
Greet Bouman, directeur/bestuurder Stimenz

Over Hfftig

Graag wil ik de grote groep vrijwilligers (coaches, 
intervisieleiders, trainers en overige betrokkenen) 
van Hfftig feliciteren met dit jubileum en bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid. Ik hoop dat 
Hfftig nog lang van betekenis mag zijn voor veel 
Apeldoornse jongeren!

De coaches van Hfftig zijn Apeldoornse 

vrijwilligers die graag iets willen betekenen 

voor jongeren. Zij vinden het een uitdaging 

om jonge mensen die het even niet goed 

meer weten op weg te helpen. Ze hebben het 

vermogen jongeren en hun belevingswereld te 

begrijpen en te handelen in overeenstemming 

met de wensen, normen en waarden van de 

jongeren. Sleutelwoorden voor de coaches zijn 

veiligheid, tijd nemen en vertrouwen.

10 jaar
in 10 verhalen
in 10 verhalen
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Ruim tien jaar na de start is Hfftig een begrip in 
Apeldoorn. Veel scholen, hulpverleners, ouders 
en jongeren weten Hfftig te vinden. Er melden 
zich jaarlijks tientallen jongeren die gekoppeld 
worden aan een coach. We leveren maatwerk; 
jongere en coach worden goed met elkaar 
gematcht. Tijdens het kennismakingsgesprek 
inventariseer ik samen met de jongere wat de 
vragen zijn en waarbij een coach zou kunnen 
helpen. Na deze intake ga ik op zoek naar 
een coach die bij hem of haar past. Belangrijk 
voor het slagen van Hfftig is dat de jongere de 
coaching zelf wil en dat deze gekoppeld wordt 
aan een coach waarbij hij of zij zich prettig voelt.

Enorm trots ben ik op al die vrijwilligers die zich 
telkens weer willen inzetten voor de jongeren. De 
coaches vormen een hechte groep mensen, die er 
altijd zijn voor de jongeren. Onvermoeid zetten zij 
zich in en verbinden zich aan een jongere, voor soms 
een aantal maanden of een jaar. Vrijwilligers zijn 
niet alleen coaches. Naast actieve coaches heeft 
Hfftig intervisieleiders, trainers en mensen die zich 
bijvoorbeeld voor presentatieklussen inzetten.

Coördinator bij Hfftig is een leuke, uitdagende baan 
waarin de dagen en uren voorbij vliegen en vele 
coaches en jongeren in mijn kantoor langskomen. 
In mijn rol als coördinator is het mooi om te zien 
hoe een jongere later in het traject of bij de eind-
evaluatie er aantoonbaar beter uitziet en erbij zit.

Op nog vele jaren Hfftig, met enthousiaste en 
bevlogen coaches en prachtige jongeren!

Achter de schermen
Bianca Lubbers, coördinator Hfftig

In het jubileumjaar 2019 ronden stagiaires Daphne 
en Marian hun stage af voor Hfftig. Beide zijn 
hbo-studenten, waarbij het derde studiejaar 
een stagejaar is. Daphne Merghart volgt de 
studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening aan 
de Hogeschool Utrecht. Marian Herkert volgt de 
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
op Windesheim in Zwolle. Ze zijn beide 21 jaar en 
gedreven en betrokken in hun werk met jongeren.

Daphne heeft haar stage uitgevoerd voor Hfftig  
en JIP (Jongeren Informatie Punt); Marian voor Hfftig 
en StimenzWerkt. Ze kijken terug op een leerzame 
periode, waarin zij ook actief jongeren hebben 
gecoacht.

Daphne heeft geleerd dat coaching niet alleen als 
preventiemiddel ingezet hoeft te worden, maar 
ook als nazorg kan dienen. In haar geval had zij 
als begeleidster te maken met een jongere die 
uit de hulpverlening kwam en nog praktische 

ondersteuning nodig had bij het vinden van werk, 
onderdak etc. en dat kon krijgen via Hfftig. En een 
goed gevoel nadat ze een jongere heeft geholpen 
om door een zware periode te komen. Hij ging een 
detox-periode in om van zijn verslaving af te komen. 
Ze voelde dat actief contact nodig was en de 
jongere mocht haar dag en nacht bellen als hij het 
moeilijk had. En het is hem uiteindelijk gelukt!

Marian vond het geen probleem om iemand te 
coachen in dezelfde leeftijdscategorie. Volgens haar 
was het gemakkelijker contact te maken omdat de 
jongere zich beter begrepen voelt. “Door dichtbij 
de leeftijd te staan voelt het als gelijkwaardig en 
gelijkgestemd. Toch ben je geen maatje, omdat 
je een professionele rol vervult. Uiteindelijk wordt 
er verwacht dat je de jongere helpt en daar ook 
de kennis voor hebt. Zo is het ook belangrijk om 
grenzen aan te geven in het contact en goed te 
kunnen inschatten wat de jongere nodig heeft”.

Daphne Merghart (links) 
en Marian Herkert

Stage bij Hfftig
Stimenz vindt het belangrijk om stagiaires 
de gelegenheid te geven zich te oriënteren 
binnen ons werkgebied. Studenten brengen 
frisse nieuwe ideeën binnen, terwijl zij 
profiteren van de kennis en ervaring van 
de medewerkers. Doelstelling is dat een 
stagiaire maximaal kan leren doordat 
deze zoveel mogelijk een volwaardige en 
gelijkwaardige plaats in de organisatie krijgt.
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Drie leden van de Lionsclub Apeldoorn, die 
samen met Willem Huib de Baan (overleden  
op 30 april 2016) de initiators zijn geweest van 
de oprichting van Hfftig, september 2009.

Paul Bosman is de eerste drie jaar van het bestaan 
van Hfftig voorzitter van de stuurgroep geweest. 
De voorzittersrol bevalt hem wel; naast Hfftig is hij 
betrokken bij de oprichting van Stichting ‘kLeef. 
Belangrijk vindt hij zorgdragen voor de kwaliteit bij 
het opzetten van dergelijke projecten, omdat het 
om kwetsbare mensen gaat.

Michel de Sonnaville is homeopathisch arts. Hij 
waardeert zijn vak, omdat mensen met behulp van 
homeopathie genezen kunnen worden. Hij voelt zich 
een dankbaar mens, omdat hij ervaart hoe gelukkig 
je bent als het leven meezit. Dan wil je ook graag 
wat doen voor anderen die minder geluk hebben. 
Dit is een drijfveer van alle Lions.

Kees Robers heeft in de bouw gewerkt als bouw-
kundige en in Delft gestudeerd. Zijn expertise is 
de bouw en ervaringen met grote projecten. Hij 
weet wat nodig is om een project goed te laten 
slagen. Toen Kees Robers in 2007 president van de 
Lionsclub was, vroeg hij zich af hoe de samenleving 
beter voor jongeren zou kunnen zorgen. Jongeren, 
die buiten de boot vallen, op tijd hulp bieden zodat 
ze niet stranden. In die tijd was Willem Huib de Baan 
de conrector van het Gymnasium en ook lid van de 
Lions. Zijn bezorgdheid over een maatjesproject dat 
ten einde liep zorgde ervoor dat deze twee dingen 
samen kwamen in het initiatief om iets nieuws voor 
jongeren op te zetten.

Wie zijn de Lions die Hfftig voor elkaar  
hebben gekregen?
Dat zijn mannen die midden in het leven staan 
en anderen graag deelgenoot daarvan maken. Ze 
hebben veel expertise op allerlei gebied. Zo niet, 
dan weten zij de wegen te vinden binnen hun 
grote netwerk. Projecten moeten dienend zijn, het 
internationale motto van de Lions is: ‘We serve’.

Projecten waar de Lions zich mee bezighouden 
hebben altijd een maatschappelijk relevantie.
Als de mannen hierover vertellen stralen ze van 
enthousiasme en komen er meerdere verhalen. 
Onder andere over met elkaar de handen uit de 
mouwen steken tijdens ‘NL Doet’; de betrokkenheid 
bij de kledingbank en het leer-orkest-project 
in Het Kristal, waarbij kinderen met en zonder 
beperking samen muziek maken en waarvoor 
muziekinstrumenten geleverd zijn.

Een project opzetten voor jongeren had destijds 
verkenning en onderzoek nodig. Buurtregisseur 
Jan van Eijk (werkzaam bij Stimenz - destijds 
Wisselwerk) maakte hen niet alleen wegwijs, maar 
ging ook mee naar het Oranjefonds in Utrecht. Het 
fonds gaf een subsidie voor drie jaar. Verder heeft 
het fonds geholpen stappen te maken, ze stelden 
onder meer de eis een coördinator aan te stellen. 
Karen Hop werd de coördinator, zij wist Hfftig op 
de kaart te zetten. De Lions hadden de eerste jaren 
nog een rol in reflectie, steun en klankbord en in 
het leggen van contacten in het onderwijs. In dat 
jaar was Paul Blokhuis wethouder van welzijn en 
zorg en een goede gesprekpartner voor Hfftig. Hij 
had oren naar de problematiek van de jongeren 

in Apeldoorn, dacht mee en was betrokken bij het 
zoeken naar oplossingen. Hij geloofde ook in de 
zin van preventie, hoe moeilijk de effecten ook te 
meten zijn.

De mannen erkennen dat het lastig is om de 
opbrengt van coaching te meten. Ze vergelijken 
het met een vaas die op de rand van de tafel staat 
en makkelijk omgestoten kan worden. Die vaas 
even meer naar het midden van de tafel zetten 

valt niet op. Als de vaas  op de rand blijft staan en 
omgestoten wordt zijn er veel scherven; dat valt 
op en die opruimen kost veel tijd en moeite. Dat is 
het belang van preventie: het voorkomt schade en 
spaart veel geld uit.

Dat is uiteindelijk wat Hfftig doet: een jongere die 
het spoor bijster dreigt te raken op tijd opvangen en 
de problemen opheffen zodat hij/zij op eigen benen 
verder kan, voordat er schade is ontstaan.

Het is lastig om 

de opbrengst van 

coaching te meten. De 

drie Lions, initiators 

van de oprichting 

waren overtuigd van 

de meerwaarde van 

een project als Hfftig. 

Preventie is van belang: 

het voorkomt schade en 

spaart veel geld uit.

Het ontstaan van Hfftig
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De eerste coördinator van Hfftig is Karen 
Hop. Haar hart klopt sneller als zij werkt met 
jongeren. Zelf vond ze het lastig jongere te zijn 
en had graag in die periode een coach gehad. 
Iemand die je steunt, naar je luistert, niet 
oordeelt en er voor je is.

Als we het over de start van Hfftig hebben, begint 
zij met enthousiasme te vertellen. “Dat een service-
club, zoals Lionsclub Apeldoorn, aanklopte bij een 
welzijnsorganisatie als Wisselwerk met een idee 
was een unicum! De samenwerking was sterk en 
complementair. De Lionsclub kreeg een kijkje in de 
wereld van psychische problemen en hulpverlening 
en de welzijnsorganisatie kreeg meer zakelijk inzicht 
en ambitie. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid 
dat op enig moment gelden werden opgehaald 
voor financiering van activiteiten door donaties 
van bedrijven en geldwervingsacties. Een mooie 
actie was de verkoop van elektrische pepermolens. 
Die hebben we via reclamebureau Faam laten 
vervaardigen, met de pakkende tekst: ‘Hfftig peper 
in je ...’.  Van de winst van de pepermolens hebben we 
van alles gedaan. Bureau XCJ heeft prachtige displays 
gemaakt en ons geschonken. Zo ontstond er naast 
geld ook veel betrokkenheid en bekendheid. Hfftig 
heb ik nooit in mijn eentje gedaan. Dat heb ik als 
heel waardevol ervaren!”

De eerste coördinator van Hfftig
Karen Hop

“De kracht van coaching zit in de wederkerigheid 
en gelijkwaardigheid. Vaak zit de oplossing in jezelf, 
maar praten helpt en dient als uitlaatklep. Dingen 
wegstoppen en ervoor weglopen helpt niet. Praten 
met een ander geeft je een nieuw ijkpunt, een  
ander perspectief. De ander voelt zich niet alleen  
en dingen worden lichter”.

“De kracht van het opstellen van doelen is dat je 
daarmee al aandacht geeft aan het doel en dat 
werkt door. Zelf was ik onder de indruk van de uit-
werking hiervan. Ik ben zelf meer een ‘go with the 
flow’- type en gericht op processen. Daar kwam ik al 
snel op terug en sprak altijd doelen af met jongeren. 
Vervolgens hebben we een meetinstrument ingezet 
om ook de processen te volgen die de coaches met 
hun jongeren hebben en de effectiviteit te meten. 
Het reflecterend vermogen van jongeren verschilt 
enorm. Vaak leven ze in het nu en in momenten. Dus 
als het deze week goed gaat, dan geven ze een hoge 
score en vice versa. Bij jongeren die minder reflectief 
zijn en moeilijker kunnen leren en veranderen, draait 
het om het gevoel dat je ze als coach (mee)geeft”.

Het begin van Hfftig verliep bijzonder.

“Het begin van Hfftig verliep bijzonder. Na een 
persbericht werd ik direct uitgenodigd bij het 
jongerenradioprogramma 055FM van RTV Apeldoorn. 
Dat was zo leuk dat we besloten om een maandelijkse 
coach-tip te doen. Ik had zelfs mijn eigen jingle. 
Super stoer ;-) Via hen is de  allereerste jongere bij 
Hfftig terechtgekomen. We waren nog maar amper 
begonnen en ik had nog niet eens een coach! Twee 
weken later stapte Erna Berends binnen. Als een 
geschenk uit de hemel, want ze kon direct aan de 
slag met onze eerste jongere. De match was goed en 
Erna was al goed toegerust als coach”.

Al gauw plaatste de Zakencourant coach-verhalen. 
Karen schreef verhalen op van enkele coaches en 
hun jongeren. Verder kwamen er een Hfftig-website, 
logo, folder en visitekaartjes. En voor coaches werd 
er een training ontwikkeld.

Het werk heeft Karen met heel veel plezier en passie 
gedaan. “De jongeren zijn de toekomst en het is fijn 
om je in te zetten voor een mooiere wereld, waarin 
iedereen zichzelf kan zijn en zich geliefd weet ...”.

Een nog (heel) jonge  
Karen en Erna
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Haar leven is haar hobby, zegt Erna Berends.  
Zij weet waar ze voor staat, wat ze wil en hoe  
ze betekenisvol kan zijn in het leven. Erna is  
bij Hfftig begonnen in 2009 als jongeren-
coach, was interim coördinator tijdens 
het bevallingsverlof van Karen Hop en is 
ondertussen al jaren trainer. Zij heeft een 
cruciale rol binnen de organisatie van Hfftig.

Ze las destijds over het project en wist direct dat 
dit voor jongeren het verschil kon maken. Ze werd 
de eerste coach van Hfftig. Het project stond nog 
in de startfase toen ze werd gematcht en er was 
meteen een klik bij het eerste gesprek. Haar jongere 
wilde een aantal doelen realiseren, waaronder een 
baan, een vriendin, overgaan en in het eerste  van 
een voetbalelftal zitten. Ze spraken elke week op 
donderdagmiddag af in Apeldoorn en bespraken  
de doelen die hij  had opgesteld.

Voor deze jongere was het lastig om aan de slag te 
gaan met opdrachten op school en hij had moeite 
met plannen. Op enig moment zei hij: “We spreken 
alleen nog af als ik echt wat doe. Want ik wil graag 
met je blijven afspreken, jij bent mijn stok achter 
de deur.” Hij heeft uiteindelijk zijn vwo-diploma 
behaald. Erna merkte tijdens dit eerste traject dat 
onvoorwaardelijke en oprechte aandacht en het niet 
oordelen belangrijk is voor jongeren. Deze jongere 
kon zich ontwikkelen omdat er iemand was die 
oprecht naar hem luisterde en hem hielp in actie  
te komen.

“Apeldoorn is een gezinsstad en Hfftig past hier 
perfect in”, zegt Erna. “Nog steeds is Hfftig een 
fantastisch project, eigenlijk hebben we nooit 
hoeven zoeken naar coaches. Het zijn Apeldoorners, 
die zich met hart en ziel inzetten om een steuntje 
in de rug te zijn voor Apeldoornse jongeren. Hfftig 
is er voor iedere Apeldoornse jongere; met iedereen 
gaan we in gesprek. Daarom is het zo belangrijk dat 
jongeren Hfftig makkelijk weten te vinden”.
 

“We hebben veel te danken aan de Lionsclub, 
die Hfftig zijn gestart. Zij hebben Apeldoornse 
jongeren gevraagd wat er nodig is. Een volwassene 
die oprecht en met een leeg hoofd luistert naar 
een jongere, was de conclusie. Zo is Hfftig gestart. 
Als vrijwilligersorganisatie waar een coach een 
jongere een steuntje in de rug biedt en helpt zijn/
haar doelen te bereiken. Hfftig is in tien jaar een 
professionele vrijwilligersorganisatie geworden  
en ontwikkelt zich nog steeds”.

Erna traint al een aantal jaren de nieuwe vrijwilligers. 
Veiligheid in de training creëren vindt zij belangrijk. 
“Als een nieuwe coach zich veilig voelt, kan hij of zij 
zich kwetsbaar opstellen. Ze kunnen veel van elkaar 
leren. Iedere nieuwe coach brengt nieuwe inzichten 
en ervaringen mee. Ook dat is voor de jongere van 
groot belang, want daardoor zijn we in staat om 
een jongere een passende coach te bieden. Hfftig 
is een community van unieke mensen die in staat is 
jongeren te laten zien dat zij ertoe doen”. 

Apeldoorn is een gezinsstad en Hfftig past hier perfect in.

Hfftig is een community van unieke mensen die in staat is 
jongeren te laten zien dat zij ertoe doen.

Een luisterend oor bieden!
Erna Berends
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Waar ik sta over tien jaar? “Dan ben ik ook 
jongerencoach, want ik weet wat het doet 
voor een jongere.” Zijn ogen stralen, terwijl 
Kevin dit met enige trots zegt. En trots kan 
hij zijn op alles wat hij voor elkaar heeft 
gekregen in het afgelopen jaar.

Het is zomer 2018 als Kevin in het examenjaar van 
het vwo zit. Het gaat niet helemaal goed met hem. 
Hij ervaart stress omdat het plannen van schoolwerk 
hem niet lukt. De mentor op school verwijst hem 
door naar de schoolmaatschappelijk werker, die het 
probleem van planning met Kevin oppakt. Toch helpt 
het hem niet verder. Hij krijgt opdrachten die hij kan 
doen, maar voelt zich niet begrepen en gehoord in 
zijn probleem. Het werkt niet als hem van bovenaf 
wordt verteld hoe hij de dingen moet oplossen. 
Via de schoolmaatschappelijk werker komt Kevin 
in contact met Hfftig en tijdens het intakegesprek 
weet hij heel duidelijk te vertellen waar hij mee zit 
en waar hij hulp bij nodig heeft.

Net in die tijd is Stephanie Knoors begonnen als 
jongerencoach. Een vrouw van 28 jaar die sinds 
vijf jaar in Apeldoorn woont. Via haar werk bij een 
reclamebureau komt ze in contact met Stimenz 

en Hfftig. Het project spreekt haar aan. Kevin is 
haar eerste coach-traject en het blijkt een goede 
combinatie. Beiden blijken dezelfde achtergrond 
te hebben; ouders die niet gestudeerd hebben 
en daardoor niet in staat zijn om te helpen bij de 
studie. Dan sta je er als kind alleen voor, wat de 
nodige problemen kan geven.

Kevin is verbaasd hoe volwassen Stephanie over-
komt en de match voelt goed. Omdat Stephanie uit 
eigen ervaring begrijpt waar Kevin mee worstelt, 
kan ze voor hem een steun zijn. “Het coachen 
gaat eigenlijk vanzelf”, vertelt ze. “Kevin heeft een 
dusdanige innerlijke motivatie voor leren dat het 
balletje moeiteloos de goede kant op rolt.” Hij

heeft goed voor ogen waaraan hij wil werken. 
Zijn doelen zijn: beter plannen van schoolzaken, 
onderzoeken welke studierichting hij op wil, werken 
aan zijn profielwerkstuk over burn-out en kijken of 
het haalbaar is om op kamers te gaan wonen. Dit 
onderzoekt hij samen met Stephanie, door onder 
andere Excel-bestanden te maken van de kosten,  
die zelfstandig wonen met zich meebrengen.

Het belangrijkste in het coaching-traject is dat de 
coach in dit geval meekijkt waarom bepaalde dingen 
niet lukken en wat er nodig is om het wel te laten 
lukken. Hij ervaart een andere betrokkenheid dan 
iemand van school die helpt: “Op school voel je je 
een nummer en worden de dingen afgevinkt”.

Terwijl er meer nodig is: een luisterend oor, 
betrokkenheid en steun. Door het contact met 
Stephanie voelt Kevin zijn zelfvertrouwen groeien.

Hij heeft een keuze in de studierichting gemaakt die 
nu bij hem past. Eerst is hij van plan om psychologie 
te gaan studeren. Hij komt er echter gaandeweg 

achter dat de motivatie voor deze studie niet bij 
hemzelf ligt, maar bij de situatie waarin een naaste 
zich bevindt. Door hierover te reflecteren tijdens de 
coach-gesprekken komt hij erachter dat dit niet een 
juiste keus is.

“Het mooie van coach zijn is dat je niet een moeder-
rol hebt”, vertelt Stephanie, “Je hoeft niet boos te 
worden als het niet loopt zoals jij zou willen.” Wat 
zij vooral heeft gedaan is relativeren, nuanceren 
en steun bieden voor Kevin. Zelf heeft ze ook iets 
aan het traject gehad; het werkt altijd van twee 
kanten. Zij kreeg meer inzicht in zichzelf door de 
gesprekken met Kevin. Herkenning over en weer 
geeft meerwaarde in het contact en daarom is de 
gelijkwaardige verstandhouding ook belangrijk.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Na de zomer begint Kevin met de studie Bedrijfs-
kunde in Amsterdam; het eerste jaar blijft hij nog 
thuis wonen. Hij heeft er veel zin in en hoopt 
ook de juiste mensen tegen te komen waar hij 
vriendschappen mee kan sluiten. “Als ik in het 
afgelopen jaar geen coach had gehad, was ik wel 
geslaagd, maar was mijn cijfer voor het profielwerk-
stuk geen 9 geweest. Daarnaast zou ik psychologie 
zijn gaan studeren, had ik hier niet gezeten en was 
er veel meer onrust geweest. En was ik waarschijnlijk 
gesloopt geweest van de stress. Nu ga ik de studie 
met rust en veel zin tegemoet”.

Waar sta je over 10 jaar?
Stephanie Knoors en Kevin

Het mooie van coach zijn is dat je niet een 

moederrol hebt. Je hoeft niet boos te worden 

als het niet loopt zoals jij zou willen.

Het coachen gaat eigenlijk vanzelf.
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Dromen komen uit!
Michael en Jaap Fluit

Michael is 24 jaar en bedrijfsleider van een 
cafetaria in een Apeldoornse wijk. Trotse vader 
van een dochtertje en getrouwd. Hij heeft alles 
bereikt waar hij in 2013 van droomde.

In 2013 is Michael in contact gekomen met Hfftig via 
het JIP (Jongeren Informatie Punt). Het gaat in die 
periode niet zo goed met Michael. Er zijn problemen 
thuis, hij blowt regelmatig en heeft schulden. Hij 
heeft het gevoel vast te zitten in een patroon waar 
hij alleen niet uitkomt. Karen Hop, destijds coördi-
nator, heeft in de gaten dat Michael baat heeft bij 
een jongerencoach die zich hierin kan herkennen.

Jaap Fluit heeft als coach al diverse jongeren onder 
zijn hoede gehad. Het eerste contact tijdens het 
matchgesprek voelt goed voor Michael. Voor het 
eerst lukt het hem zijn problemen met iemand 
te delen, ondanks zijn schaamte hierover. Hij wil 
aan de slag met zijn doelen, zoals het vinden van 
huisvesting, schulden oplossen en werken aan zijn 
toekomst qua werk.

Jaap Fluit start met Michael door allereerst rust te 
creëren in het hier en nu. Nadat er meer balans in de 
thuissituatie komt, wordt er woonruimte gezocht 
en Michael gaat ‘anti-kraak’ wonen. Hij maakt samen 
met zijn coach een overzicht van zijn doelen. Daar-
naast maken ze samen een rooster om de stappen 

in beeld te krijgen: wanneer wat te doen? Verder 
helpt Jaap hem verwachtingen voor de toekomst 
scherp te stellen door Michael zijn droom letterlijk 
op papier te laten zetten. Zijn droom is uiteindelijk 
een eigen horecazaak.

Het stappenplan van Jaap werkt: ‘waar zit je nu en 
waar wil je over 10 jaar zijn?’ Samen bedenken ze 
tijdens het coachingtraject wat Michael nodig heeft. 
Als hij zijn droom waar wil maken zal hij diploma’s 
moeten halen, ondanks zijn tegenzin voor school. 
Met resultaat: de diploma’s die nodig zijn worden 
gehaald!

Inmiddels is Michael bedrijfsleider van een cafetaria. 
“Als jonge ondernemer kan ik laten zien wat ik 
in mijn mars heb”, vertelt Michael. “Ik bied ook 
jongeren van de Hoenderloogroep 1) een stageplek. 
Omdat ik mij kan inleven in deze jongeren, heb ik 
nooit problemen tijdens de stages.”

In het contact met deze jongeren is het belangrijk 
om consequent te zijn, te luisteren en te verbinden. 
Het lukt Michael een vertrouwensband met hen op 
te bouwen tijdens de stage en waardering te uiten 
als ze het goed doen.

1) Gespecialiseerde jeugdzorg voor jongeren 
met complexe (gedrags)problematiek.

Als Jaap verder vertelt over zijn ervaringen als 
jongerencoach, blijkt zijn betrokkenheid groter dan 
alleen het coachen. De rol van ambassadeur van 
Hfftig past hem vanwege zijn drijfveer jongeren te 
helpen. Daar helpen waar kan voordat de dingen uit 
de hand lopen. Jaap is van mening dat het nodig is 
mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid 
in de maatschappij; er zijn schrijnende voorbeelden 
van mensen die het niet redden zonder hulp. Daarbij 

is het belangrijk een netwerk op te bouwen en 
in te schakelen, want geen mens redt het alleen, 
aldus Jaap. Voor hem levert de betrokkenheid bij 
Hfftig veel op; de ontmoetingen met mensen die 
de wereld een stukje beter maken. Het heeft hem 
een andere kijk gegeven op de maatschappij en het 
leven. Hij zal in de toekomst zeker maatschappelijk 
betrokken blijven en Hfftig mag altijd een beroep op 
hem blijven doen.

Jaap helpt Michael om zijn verwachtingen voor de toekomst scherp 
te stellen, door Michael zijn droom letterlijk op papier te laten zetten. 
Zijn droom is uiteindelijk een eigen horecazaak.

Michael heeft alles bereikt waar hij in 2013 van droomde.
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Wat als Hfftig er niet was geweest?
Maaike en Mark Meyer

“Als Hfftig er niet was geweest, dan had ik 
hier waarschijnlijk anders gezeten. Dankzij 
Mark en de coaching-gesprekken heb ik een 
heleboel dingen aan kunnen pakken, waar 
ik destijds geen overzicht in had.” Hier zit 
een jonge vrouw die een hbo-opleiding doet, 
werkt en zelfstandig op kamers woont. Een 
succesverhaal.

Het is zomer 2016 als Maaike 1) uit een zorgtraject 
komt, waar ze een halfjaar deeltijdbehandelingen 
heeft gehad. Ze is er helemaal klaar mee, maar weet 
even niet hoe verder. Haar jeugd is pittig geweest 
met onder andere een pestverleden en een vader 
met PTSS.

Tijdens een gesprek hierover met een van haar 
behandelaars, vindt ze de weg naar Hfftig. Bij het 
eerste gesprek neemt ze voor de zekerheid haar 
moeder mee. ‘Want je weet tenslotte maar nooit 
wat je ervan kunt verwachten’. Ze is 21 jaar op dat 
moment en weet niet hoe ze de maatschappij in 
moet stappen.

1) De naam Maaike is gefingeerd.

Jongerencoach Mark Meyer wordt gematcht met 
Maaike. Hij is een geboren Hagenaar en woont 
inmiddels elf jaar in Apeldoorn. Hij is 56 jaar en 
heeft een internationale commerciële functie 
in de medische sector. Op LinkedIn ziet hij in 
2017 een oproep van Hfftig en meldt zich aan. 
Het werken met jongeren spreekt hem aan. Als 
ervaringsdeskundige met zijn volwassen kinderen 
kan hij zich goed indenken dat jongeren hulp 
kunnen gebruiken.

De match werkt goed. Volgens Maaike is ordenen 
een kwaliteit van Mark waar zij veel aan heeft gehad. 
Orde creëren in de chaos: waarmee beginnen, welke 
opleiding, hoe vraag ik studiefinanciering aan, hoe 
werkt dat bij Duo, waar kan ik gaan wonen en werk 
vinden?

Het zijn allemaal zaken die Mark met zijn eigen 
kinderen had doorlopen en zijn ervaringen kwamen 
goed van pas. Wat Maaike bijzonder maakt in het 
contact was haar open opstelling en kwetsbaarheid. 
De initiatieven en de stappen die ze onderneemt 
geven hen allebei voldoening.

Er is een band ontstaan, die vertrouwd voelt en 
veilig. Mark geeft een jongere de ruimte om zelf 
te mogen ontdekken wat er nodig is en daarvoor 
eigen initiatieven te nemen. Hij helpt structureren 
en ordenen, maar neemt het niet over. Wel heeft hij 
voor Maaike af en toe op de rem gestaan, door te 
vragen of ze werkelijk dat wilde aanpakken wat ze 
op dat moment aangaf. Ze herkent dit en geeft aan 
dat ze soms te grote stappen wilde nemen.

Als ze de ontmoetingsplaatsen noemen waar ze 
gedurende het jaar samen komen, zoals ‘Central 
Park’, ‘Eigen’ (is er niet meer) en ‘Bagels en Beans’ 
komen goede herinneringen naar boven. Vooral bij 
‘Eigen’, daar hing altijd leuke kleding volgens Maaike. 
Soms zien ze elkaar nog weleens; Mark loopt dan 
even de kledingzaak binnen waar ze werkt of er 
worden nog wat ‘appjes’ over en weer gestuurd. 
Het contact tussen de coach en de jongere is meer 
dan alleen bezig gaan met de praktische zaken. 
Veel meer dan dat, het gaat ook over hoe richt ik 
mijn toekomst in en voel ik mij oké in mijn bestaan? 
Nu, als 23-jarige, is Maaike dankbaar dat ze de kans 
heeft aangegrepen om hulp te aanvaarden. Ze is 
lekker aan het studeren, woont  zelfstandig en heeft 
vrienden om zich heen.

Dankzij Mark en de coaching-gesprekken heb ik een 
heleboel dingen aan kunnen pakken, waar ik destijds  
geen overzicht in had.
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De stap naar volwassenheid
Olivier en Liesbeth Aldenkamp

“Als je even niet meer weet hoe je de juiste 
stappen moet nemen, heb je iemand nodig die 
je door een periode heen helpt.” Zo omschrijven 
Olivier en Liesbeth Aldenkamp de essentie van 
het coaching- traject dat in 2018 plaatsvond. 
Olivier is 23 jaar, Liesbeth is jongerencoach van 
het eerste uur bij Hfftig.

Olivier vertelt dat hij adviezen nodig heeft en een 
steuntje in de rug om de stap naar volwassenheid 
te nemen. Zijn ouders krijgen het in die periode niet 
voor elkaar wat Liesbeth wel lukt. Hij heeft baat bij 
de duidelijke aanpak van deze coach. “Afspraak is 
afspraak en je moet afspraken nakomen”, volgens 
zijn jongerencoach.

Door de adviezen en de heldere aanpak van zijn 
coach krijgt Olivier de boel weer op orde. Het traject 
heeft ongeveer zeven maanden geduurd. Een schrift 
en een pen zijn de tools waarmee afspraken worden 
vastgelegd. Samen kijken ze naar wat lukt en wat 
er niet lukt. Zijn de dingen ondernomen die nodig 
zijn? Zo niet, wat is er nodig om het wel te doen? 
Bijvoorbeeld nagaan of de zorgtoeslag klopt, wat 
niet het geval blijkt te zijn. Door advies van zijn 
coach kan Olivier dit aanpakken en bijstellen.

Liesbeth is een ervaren coach met zes trajecten 
achter de rug. Zij heeft veel ervaring met conflict-
hantering bij Buurtbemiddeling van Stimenz, 
waarbij zij vanaf het begin betrokken is. Ze kan goed 
inschatten wat een jongere nodig heeft tijdens het 
traject. “Als tijdens een traject blijkt 

dat er ingewikkelde problematiek speelt en het 
coachen niet alleen de oplossing biedt, moet  
je niet doorgaan”, vindt zij. Als het nodig is wordt  
in samenwerking met Hfftig verwezen.

Olivier zit nu in de WW en komt net uit de ziekte-
wet, hij is druk aan het solliciteren. Sinds een half 
jaar heeft hij een vriendin en droomt hij van ‘huisje, 
boompje, beestje’. Een eigen huurhuis, dat zou 
hij graag willen. Als hij terugkijkt is hij trots op de 
eerste stappen die hij heeft gezet na het advies  
van zijn ouders om hulp te zoeken.

Hij is dankbaar voor de hulp van Liesbeth en 
gunt anderen ook een dergelijke coach. In zijn 
omgeving ziet hij zoveel jongeren worstelen met 
problemen. Hij kan andere jongeren aanraden hulp 
te zoeken bij Hfftig. Wat voor hem werkte was 
de duidelijke aanpak en het aanspreken op eigen 
verantwoordelijkheid.

Typerend voor dit coach-traject is dat er naast 
de duidelijkheid ook gezelligheid aanwezig is. 
“Ook humor is een belangrijk ingrediënt in het 
contact”, geeft Liesbeth aan. Voor Olivier is het 
succesmoment tijdens dit traject het krijgen van 

een vast contract bij een werkgever. Voor Liesbeth 
was het de ontmoeting met de vader, die vertelde 
dat hij supertrots was op Olivier en dat hij hem 
verder zou steunen in de toekomst.

Als tijdens een traject blijkt dat er ingewikkelde  
problematiek speelt en het coachen niet alleen de oplossing  
biedt, moet je niet doorgaan.

Afspraak is afspraak en je moet afspraken nakomen.
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Geef het de tijd en het komt goed
Ronja van Eek

Ronja van Eek is 26 jaar en pedagogisch mede-
werker op de Hoenderloogroep. Daarnaast is zij 
jongerencoach bij Hfftig en verwijst zij weleens 
jongeren van haar werk door naar het JIP en/of 
Hfftig voor extra ondersteuning. “Veel jongeren 
hebben het juist nodig om even neutraal in 
contact te komen met een volwassene”, aldus 
Ronja en ze vindt het leuk dat ze daaraan kan 
bijdragen als jongerencoach bij Hfftig.

Ronja vindt Hfftig een zeer geschikt platform voor 
jongeren om ze verder op weg te helpen. En voor 
de jongeren vanuit haar werksituatie, jeugdzorg, 
is het laagdrempelig om bij Hfftig of het JIP aan 
te kloppen. Uit ervaring weet ze dat de lat niet 
zo hoog hoeft te liggen bij Hfftig. Vaak heeft de 
jongere genoeg aan een luisterend oor en is het er 
eenvoudig voor de jongere zijn meer dan genoeg.

Met haar meeste recente jongere heeft ze veel 
afspraken gehad, het gaat nu goed met hem. In het 
begin is het contact vaak intensiever dan later in 
het traject. Haar jongere werkte en wilde graag een 
afgeronde opleiding. Hij had hulp nodig bij het maken 
van keuzes en het plannen daarvan. Heel herkenbaar 
voor jongeren. “Hoe fijn is het om op gelijkwaardig 
niveau iemand te hebben, die naar je luistert, niet 
oordeelt en in contact naast je staat. De regie zit 
bij de jongere”, aldus Ronja, “Door samen doelen te 
stellen en daar voor de volle 100% voor te gaan, is 
er altijd resultaat. Ook al is het doel onderweg wat 
bijgesteld. En geef de dingen de tijd, dan komt het 
vanzelf weer goed”, dat weet zij uit eigen ervaring na 
een reis door Azië en Nieuw Zeeland.

Ronja is open in haar houding als coach naar de 
jongeren. Zij is ambitieus en vindt het belangrijk om 
zich te blijven ontwikkelen; zo is zij in februari 2019 
de hbo-studie Social Work begonnen.  

Via haar vroegere buurmeisje Elisa Zühlsdorff is  
ze drie jaar geleden op het idee gekomen dit 
werk van jongerencoach te doen. Elisa is ook 
jongerencoach en intervisieleider bij Hfftig, wat  
het cirkeltje rond maakt.

“Het is belangrijk dat je laat merken dat je trots 
bent op de jongere en dat je een luisterend oor 
voor ze kan zijn, zodat zij hun verhaal bij jou kwijt 
kunnen”. Bij haar werk als pedagogisch medewerker 
in de jeugdzorg is de werkdruk groot en ligt de lat 
hoger. Daarom is het voor haar belangrijk om bij 
Hfftig met minder verwachtingen, een open blik en 
minder druk met jongeren om te kunnen gaan. “Het 
is ook heel prettig dat binnen Hfftig de grens goed 
wordt bewaakt tussen wat voor een professional is 
en wat voor een niet- professional. Het contact met 
de jongere is puur en open; je bent immers ruim een 
jaar aan elkaar gekoppeld om wekelijks een uurtje 
aan de slag te gaan”.

Het is belangrijk dat je laat merken dat je trots bent 
op de jongere en dat je een luisterend oor voor ze kan zijn, 
zodat zij hun verhaal bij jou kwijt kunnen.
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Er zijn voor de jongere!
Richard Souisa

Richard Souisa is 44 jaar en een echte gezins-
man. Zijn kinderen staan op nummer 1 en 
zijn in de leeftijd van 19, 10 en 7 jaar. Naast 
zijn baan heeft hij een hele leuke hobby; zich 
bezighouden met het begeleiden van jeugd. 
Niet verwonderlijk dat hij al vanaf het begin bij 
Hfftig betrokken is en met veel plezier. Hij is er 
een tijdje tussenuit geweest, maar sinds 2019 
weer actief als coach bij Hfftig.

Werken met jeugd vindt Richard Souisa zo belang-
rijk, dat hij een carrière-ommezwaai heeft gemaakt. 
Sinds bijna een jaar werkt hij bij ’s Heerenloo Ermelo 
op de crisisopvang, waar hij jongeren en jong vol-
wassenen met een licht verstandelijke beperking 
begeleidt. Het gaat in dit geval om kortdurend 
verblijf in afwachting van een vaste plek bij de 
woongroep. Daarnaast studeert hij Social Work aan 
Windesheim. In de toekomst wil hij zich gaan richten 
op jongeren met tbs.

Tien jaar geleden kwam Richard in contact met 
Karen Hop, destijds de coördinator. Hij zat tussen 
twee banen in. De manier waarop zij vol passie en 
betrokkenheid sprak over Hfftig, heeft hem doen 
besluiten jongerencoach te worden bij Hfftig.

Met de eerste jongere die aan hem werd toege-
wezen had hij direct een klik. Richard had wel door 
dat hij deze jongere niet moest overvragen. Het 
traject duurde ongeveer een jaar en in die periode 
heeft hij de jongere door een sollicitatieprocedure 
heen kunnen helpen. Het lukte de jongere ook een 
beveiligingsdiploma te halen.  En wat het verhaal 
leuk en rond maakt, is dat de jongere die hij destijds 
coachte, inmiddels sociaal werker is geworden.

Ook met de twee jongeren daarna, heeft hij meteen 
een match. Dat vindt hij belangrijk. Er vanaf het 
begin zijn voor de jongere, maakt dat alles daarna 
makkelijker gaat. “Als ze coach-baar zijn, nemen ze 
adviezen ter harte en kan er aan de doelen worden 
gewerkt”, aldus Richard.

Richard coacht vanuit gedrevenheid en passie en de 
zorg voor een ander. “Vanuit de eigen achtergrond 
geef je als coach waarden en normen mee aan een 
jongere. Hier moet je wel bewust mee omgaan; 
eigen opvoeding speelt altijd ook een rol in het 
traject. De formule van Hfftig is goed gebleven. 
Destijds was het uitgangspunt er simpelweg te zijn 
voor de jongere. Nog steeds geldt dit en werkt dit 
optimaal. Je moet vooral oog hebben voor wat een 
ander nodig heeft en mensenkennis hebben. Dan 
kun je veel meegeven. Op dit moment is jongeren 
coachen één van mijn grootste hobby’s”.

Als ze coach-baar zijn, nemen ze adviezen ter 
harte en kan er aan de doelen worden gewerkt.
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Door en voor de jongerencoaches:
intervisie
Alle jongerencoaches bij Hfftig hebben 
de mogelijkheid aan intervisie deel te 
nemen. Intervisie wordt georganiseerd 
door de coördinator en uitgevoerd door de 
intervisieleiders die zelf ook actief zijn als 
jongerencoach of actief zijn geweest. Vijf 
intervisieleiders van Hfftig doen hun verhaal.

Ilonka Noort doet naast haar 
werk als jurist, nu ongeveer 
drie jaar vrijwilligerswerk 
bij Hfftig. Ilonka: “Het 
sociale aspect mag in deze 
maatschappij niet uit het 
oog verloren gaan. Geluk kan 
in hele kleine dingen zitten. 
Zoals mensen op weg helpen, 
blij maken. Gewoon door 
een gesprek aan te gaan, te 
luisteren, niet te oordelen en er simpelweg voor 
de ander zijn”. Dit is de reden dat Ilonka sinds 2016 
jongerencoach en kort daarna intervisieleider is 
geworden. Als intervisieleider is het belangrijk 
om andere coaches verder op weg te helpen door 
de intervisietrainingen. “Het kunnen geven van 
maatwerk als dit is niet alleen erg waardevol, maar 
ook leuk. Tijdens de bijeenkomst kijken we samen 
wie er een casus heeft die we kunnen bespreken 
en waarvan we met elkaar kunnen leren. Belangrijk 
hierbij is veiligheid in de groep en dat iedereen 
aan het woord komt. Tijdens de intervisie wordt 
er ook voor deskundigheidsoverdracht gezorgd. 
We helpen de coaches verder op weg door ze 

tools te geven waar zij verder mee kunnen; zoals 
bepaalde gesprekstechnieken. Verder staat ook 
de ontmoeting tussen de coaches centraal”. Ilonka 
hoopt nog jaren haar steentje bij te kunnen dragen 
als jongerencoach en intervisiebegeleider. “Hfftig is 
een mooi initiatief. Belangrijk is dat jongeren weten 
wat Hfftig is en wat het voor hen kan doen”.

André Vegter is zeven jaar 
werkzaam als trainer en 
intervisieleider bij Hfftig. 
In het dagelijks leven is 
hij organisatieadviseur en 
verbonden aan onder meer 
Berenschot. Het belang van 
Hfftig voor de Apeldoornse 
samenleving is voor André in 
één zin te vangen: ‘It takes a 
village to raise a child’. “Hfftig 
vervult een klein stukje van die rol waarin je elkaar 
helpt de jongeren naar volwassenheid te brengen. 
Beschikbaar zijn om te helpen, daar ligt de essentie”, 
zegt André. Hij verwacht dat Hfftig over vijf jaar 
verdrievoudigd is. Voor hem houdt intervisie in 
dat je als coach samen met de andere coaches kan 
sparren, zonder in detail te treden over de jongere. 
“Tijdens de intervisie bevraag je elkaar en kom je tot 
inzichten die je helpen in de coaching. De training is 
gericht op het aanleren van vaardigheden, zoals het 
stellen van vragen en echt luisteren. Dit zijn de twee 
voornaamste kwaliteiten die een jongerencoach 
kenmerken. In de kennissessies gaan we inhoudelijk 
de diepte in”. 

André is trots op alles wat Hfftig voor elkaar krijgt. 
“Het bijzondere is dat Hfftig een vrijwilligers-
organisatie is met een programma, waarbij de 
vrijwilligers worden opgeleid. De coaches krijgen 
met regelmaat kennis- en trainingssessies 
aangeboden, Hfftig komt niet alleen vragen, maar 
geeft ook echt wat terug”.

Hans Jonkman is ongeveer 
tien jaar betrokken bij Hfftig. 
Eerst als jongerencoach en 
sinds een paar jaar als een 
van de intervisieleiders en 
lid van de klankbordgroep. 
Vrijwilligerswerk doet ze al 
vanaf haar 23ste jaar waarvoor 
ze onlangs geridderd is. Naast 
haar baan als loopbaancoach 
voor oud-wethouders en 
oud-burgemeesters, traint zij cliëntenraden in de 
zorgsector en adviseert zij bestuurders in de zorg over 
de cliëntmedezeggenschap. Hans heeft meerdere 
jongeren begeleid; een enkele keer langer dan één jaar 
en soms bleken drie gesprekken voldoende. “Grappig 
was dat ik me af en toe realiseerde dat er best een 
leeftijdsverschil was met de jongere en mij en toch 
was ik als coach aanvaardbaar”, zegt Hans. Ze vindt het 
mooi als zij haar ervaring als moeder/grootmoeder 
met de jongere kan delen. Dat geeft de jongere een 
ander inzicht over hoe ouders denken en doen. Met als 
uitgangspunt in haar achterhoofd dat kinderen altijd 
loyaal zijn aan hun ouders, kan ze – waar nodig – het 
contact herstellen tussen de jongere en hun ouder(s).

“Tijdens de intervisie is het belangrijk dat coaches 
zich gesteund en veilig voelen, dan ontstaat er 
ruimte om te sparren en te delen. Er zijn meerdere 
wegen die naar Rome leiden; dat betekent dat 
er ruimte voor de coach is om een eigen stijl te 
ontwikkelen. Door het bespreken van wat tijdens 
de begeleiding gebeurt, ontwikkelen de coaches 
een breder handelingsrepetoire. Soms kan dat diep 
gaan en soms is het heel praktisch en pragmatisch”. 
Loyaliteit en helderheid heeft zij hoog in het 
vaandel. “Door maatschappelijk actief te zijn kun 
je samen met anderen veel bereiken! Dat wij als 
burgers van Apeldoorn, al dan niet naast betaald 
werk, vrijwilligerswerk kunnen doen is fantastisch  
en waardevol.”

“Nooit meer zonder Hfftig”, 
zegt Astrid Coelman, 
50 jaar en woonachtig in 
Deventer. Ze heeft twee 
zonen en de jongste heeft een 
spraakprobleem gehad. Hij 
was tot zijn zevende niet te 
verstaan en inmiddels is daar 
niets meer van te merken. Hij 
zit op de VAVO-school voor 
spraak- en taalmoelijkheden 
en gaat naar havo5. Omdat hij ook PDD-NOS  
heeft past dit schooltype beter bij hem en krijgt 
hij alle hulp die nodig is. “Zo’n extra duwtje is niet 
alleen voor hem, maar ook voor anderen heel  
goed; voor iedereen die dat nodig heeft. Dus ook 
voor de jongeren die om hulp bij Hfftig vragen. 
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Het geeft je als jongere een ontzettende boost aan 
zelfvertrouwen als er iemand voor je is, die je steunt, 
bijstaat en die extra hulp kan geven als die er de 
directe omgeving er niet is.”
Astrid Coelman geeft intervisie sinds 2013. 
“Intervisie houdt ook in kwaliteitsbewaking en 
deskundigheidsbevordering. Dat iedereen aan bod 
komt en kan leren is heel belangrijk. Daarnaast dat 
je respect voor elkaar hebt, veiligheid gewaarborgd 
is en dat er geen foute vragen bestaan. Van een 
beginnende coach kun je niet verwachten dat 
iemand gelijk een topcoach is. De groei gaat in 
stappen, feedback moet passen bij iemands niveau 

en een beginnende coach kan wel degelijk uitgroeien 
tot een topcoach. Elke intervisieleider heeft zijn 
eigen voorkeur en/of geeft zijn eigen invulling op 
de bijeenkomst. Dat maakt het veelzijdig en leuk. 
Onderling hebben de intervisieleiders goed contact 
met elkaar. Er zijn samenkomsten bij Hfftig aan de 
Asselsestraat en daar waar behoefte is wordt er 
getraind. We worden steeds professioneler”. Sinds 
een half jaar is Astrid programmamanager van 
een nieuw vrijwilligersplatform bij Achmea. Wat 
ze nu doet, daar ligt echt haar hart. “Hoe meer we 
uitdragen wie en wat we zijn als Hfftig, hoe meer 
jongeren we bereiken”.

“Vanuit je eigen kracht geef 
je de kracht door aan de 
jongeren”, aldus de 29-jarige 
Elisa Zuhlsdorff. Zij is 
sinds zes jaar betrokken bij 
Hfftig. Zij is maatschappelijk 
werker binnen de jeugdzorg. 
Kenmerkend is dat ze de 
verbinding opzoekt en dit 
is ook haar toegevoegde 
waarde binnen Hfftig. “Als 
coach ben je er altijd voor de jongere, vanuit 
oprechtheid, onvoorwaardelijkheid, interesse 
en betrouwbaarheid. Passie tonen en iets willen 
betekenen voor de jongere is een ding dat niet mag 
ontbreken. Wat Hfftig als vrijwilligersorganisatie 
bijzonder maakt is dat je gewaardeerd en gezien 
wordt. Er is verbondheid met elkaar als coaches 
en intervisieleiding. Bianca Lubbers doet dat 
geweldig, net als de twee andere coördinatoren 
voor haar. Je mag er zijn als mens; de verhoudingen 
zijn gelijkwaardig zowel tussen jongeren als 
coaches. Als je in kleine groepen kunt trainen, kun 
je de veiligheid goed borgen en zo de casussen 
inhoudelijk behandelen. Een coaching-traject is niet 
tijdgebonden, er blijft altijd oog voor de situatie 
van de jongere. En als het goed is, is het goed. 
Afschalen hoe vaak je elkaar ziet doe je naar gelang 
de situatie.” 

Elisa wil jongeren binnen Hfftig meegeven dat  
ze op hun eigen benen kunnen staan en ook de 
ervaring dat ze zelf krachtig in het leven staat wil  
zij doorgeven.

Colofon

‘10 jaar Hfftig in 10 verhalen’ is een publicatie 
van Stimenz, ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van Hfftig in september 2019.
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