Goede gesprekken met tieners komt
de meeste mensen niet aanwaaien. Een
goed, diepgaand gesprek met een tiener?
Daar moet je in veel gevallen behoorlijk
je best voor doen en het kan best hard
werken zijn.

Als je dan zo’n ‘goed gesprek’ met een
tiener hebt is dat vaak net zo speciaal
als ingewikkeld. Een tiener kan letterlijk
met alles op de proppen komen. Van
een stiekem gedronken biertje tot veel
te heftige thuissituaties waar eigenlijk
direct iets aan gedaan moet worden.
Omdat jij als tienerleider maar beperkte
mogelijkheden hebt qua tijd, kennis en
kunde, is het goed om je te realiseren dat
ook jouw verantwoordelijkheid beperkt
is. Het is dan ook belangrijk om te weten
wat er wel en niet van je verwacht wordt,
waar je naartoe kunt als het teveel wordt
en hoe je met grote problemen om moet
gaan.
Hierover zijn duidelijke afspraken
gemaakt en we nemen graag even de tijd
om die met elkaar door te nemen, aan te
scherpen en te onderstrepen.
Wat er in dit magazine staat, heb ik niet
in m’n eentje bedacht. Samen met Eva
de Ruyter, Ian Scheele, Marijn Vlasblom
en Vincent Vel Tromp heb ik in 2009
onderzoek gedaan naar jongerenpastoraat
voor een Baptistengemeente in Ede.
Onze ontdekkingen bleken behoorlijk
universeel en met wat kleine aanpassingen
ook geschikt voor het jongerenwerk van
Berea Apeldoorn in 2014. Voor deze
herziene uitgave heb ik, samen met
Judith Langeveld (coördinator Not
Alone), Jiska van Sijll en Rolinka Everaars
(coördinator clans), dit vertaald naar de
huidige situatie.
O ja, wanneer we praten over tieners
hebben we het over ‘hij’. Daar bedoelen
we natuurlijk ook de meisjes mee. Ben jij
een Deeper- of WOPPER-leider? Dan
bedoelen we met ‘coach’ je coördinator
of de jongerenwerker.
Joël Treuren

WWW.BEREA-JONGERENWERK.NL

VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE
Jongeren verbinden met God
Not alone
Hoe doen wij pastoraat
Rollen en verantwoordelijkheden
Niet-komers
Ouders
10 Drukmeters

2
3
4
5
6
7
8

Jongerenwerker Berea Apeldoorn

1

JONGEREN VERBINDEN MET GOD

De allergrootste wens van Berea Apeldoorn is dat jongeren God als Vader leren
kennen en hun leven verbinden met Hem; dat Jezus realiteit wordt in hun leven
omdat ze Hem erkennen als Redder en Verlosser; dat de heilige Geest hun leven mag
vullen en leidend mag zijn in de keuzes die ze maken.

JONGEREN OOK VERBINDEN MET ELKAAR EN HUN LEIDERS

Daarnaast is het jongerenwerk erop gericht dat niemand alleen is. Relatie is het
sleutelwoord van het jongerenwerk. Dat hebben we verankerd door stevig in te zetten
op kleine groepen. Iedere tiener (12-17 jaar) is deel van een clan, een kleine groep
van ongeveer vier tieners en één leider. Deze clan ziet elkaar minimaal twee keer per
maand. Eén keer in een kleine setting op een zelfgekozen moment en één keer tijdens
een Deeper-avond, samen met een deel van de andere clans.

NOT ALONE
Omdat we het zo belangrijk vinden dat niemand alleen is, willen we het in het jongerenwerk
niet alleen ‘zenden’ (wij vertellen over Jezus), maar mag er ook ruimte zijn voor dingen die
spelen in het leven van de tiener. De officiële term hiervoor is ‘pastoraat’, maar omdat deze
term tieners niet zo veel zegt, noemen wij het ‘Not Alone’. Dit geeft precies aan wat we
ermee voor ogen hebben: je hoeft nergens alleen mee rond te lopen.

WAT IS PASTORAAT?
Vaak wordt bij de term pastoraat gedacht
aan diepe, inhoudelijke gesprekken over
geloof en leven. Dit is niet helemaal
waar. Pastoraat begint bij het omzien
naar elkaar. Dit omzien is heel natuurlijk;
voor jou als tienerleider is het logisch
dat je omziet naar je tieners. Dit kan al
in gesprekken over alledaagse dingen.
Het is juist voor een tiener belangrijk
dat je interesse in hem toont. Dit kan
al als hij zijn eigen naam hoort, of dat je
terugvraagt naar dingen die hij eerder
heeft verteld. Zo laat je merken dat je
hem belangrijk vindt en hem serieus
neemt.
Pastoraat onderscheiden we in drie
verschillende niveau’s: het basispastoraat,
het middenpastoraat en het diepte
pastoraat.

[

Basispastoraat is het omzien: gesprekken
over alledaagse dingen. Je toont
interesse en leeft mee met je tieners.
Middenpastoraat gaat een stapje verder:
persoonlijke gesprekken, soms geestelijk
van aard, gericht op een hulpvraag.
Die vraag komt meestal voort uit het
basispastoraat.
Dieptepastoraat
is
specialistisch: gesprekken over specifieke
thema’s als bevrijding, zelfbeeld, heftige
problemen thuis, enzovoorts. Deze
hulp gaat vaak samen met professionele
hulpverlening.
Het pastoraat verschilt van de
professionele hulpverlening omdat
pastoraat zich niet alleen richt op
onderlinge relaties, maar ook op de
relatie met God. Bij pastoraat gaat het
dus niet alleen om de verbinding tussen
mensen onderling maar ook om de
verbinding met God. Het is jouw taak als
tienerleider om die verbinding met God
goed voor ogen te houden, zowel voor je
jongeren als voor jezelf.

]

PASTORAAT
ONDERSCHEIDEN WE
IN DRIE NIVEAU’S:
1. BASISPASTORAAT
2. MIDDENPASTORAAT
3. DIEPTE PASTORAAT
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HOE DOEN WIJ PASTORAAT?
Om jouw rol goed in te vullen, is het
belangrijk om te weten wat er van je
verwacht wordt, én waar je terecht kunt
als er een groter beroep op je wordt gedaan
dan past bij je rol.
CLANLEIDER
Als clanleider is het jouw taak om je
tieners goed te kennen. Dat begint
natuurlijk bij hun naam, maar gaat veel
verder. Waar zitten ze op school? Wie
zijn hun ouders? Wat zijn hun hobby’s?
Hebben ze verkering, een bijbaantje?
Gaan ze vaak naar de kerk en Deeper?
Hoe denken ze over God en is er sprake
van een relatie met Hem? Welke dingen
spelen er die ervoor zorgen dat hun leven
niet vanzelf gaat? Daarnaast ben jij de
eerste die ontdekt wanneer ze eventueel
afhaken en probeer je ondanks dat toch
contact te houden.
DEEPER- OF WOPPER-LEIDER
Als Deeper- of WOPPER-leider ben je
verantwoordelijk voor een programma
waarin onze tieners God beter leren
kennen. Het is niet jouw eerste
verantwoordelijkheid om de tieners zo
goed te kennen als een clanleider. Toch
heb je wel contact met de tieners en heb
je er zicht op wie trouwe bezoekers van
de bijeenkomsten zijn en wie af dreigen
te haken. Ook kan het zijn dat je er in
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een gesprek met een tiener achter komt
dat er dingen spelen waar extra hulp
wenselijk is. Dat leg je niet naast je neer,
maar samen met de tiener zoek je naar
mogelijkheden om dat, liefst samen met
zijn clanleider, voor elkaar te krijgen.
BACK-UP TEAM
Het back-up team is er om tienerleiders
te ondersteunen in het voeren van
gesprekken met tieners. Het backup team bestaat uit coaches, de
coördinatoren Clans en Not Alone en de
jongerenwerker. Zij zijn aanspreekpunten
om je te helpen bij het uitvoeren van
je taak en daarnaast kun je ook op hen
terugvallen wanneer er een groter beroep
op je wordt gedaan dan past bij je gaven,
talenten en rol.
KERNTEAM NOT ALONE
Omdat tieners die wel wat extra hulp
kunnen gebruiken vaak kwetsbaar zijn,
is het belangrijk dat er een centraal punt
is in het jongerenwerk waar je op terug
kunt vallen, waar je tips van kunt krijgen
van mensen die overzicht hebben over de
dingen die spelen in het jongerenwerk.
Het kernteam bestaat uit de coördinator
Not Alone, de jongerenwerker en altijd
één of twee andere mensen. Kijk op
www.berea-jongerenwerk.nl/notalone om
te zien wie er in het kernteam zitten.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Verschil in rollen betekent ook een verschil
in verantwoordelijkheden. Als tienerleider
heb je andere verantwoordelijkheden en ook
een andere betrokkenheid bij je tiener, dan
bijvoorbeeld iemand uit het back-up team.
BASISPASTORAAT
Het basispastoraat, het omzien naar elkaar,
wordt gedaan door jou als clan-, deeper-,
of WOPPER-leider en door de tieners
zelf. Basispastoraat is omzien naar elkaar
in gesprekken over alledaagse dingen.
Dan gaat het over school, vrienden, thuis,
sport, enzovoorts. Vanaf het moment
dat er contact is, is er dus al sprake van
basispastoraat.
MIDDENPASTORAAT
Tijdens een gesprek dat je hebt met een
tiener over alledaagse dingen, kan het
zomaar zijn dat er iets ter sprake komt
waaruit blijkt dat er hobbels zijn. Dat
kunnen kleine hobbels zijn (ruzie met een
broertje, een onvoldoende voor een toets),
maar dat kunnen ook grote hobbels zijn
(ouders die gaan scheiden, pesten dat maar
door blijft gaan, iemand die dichtbij staat
en ernstig ziek is). Het leven gaat bij deze
tiener niet vanzelf. Vanaf dat moment is er
sprake van het middenpastoraat.
Het middenpastoraat wordt ingevuld
door jou als tienerleider samen met het

back-upteam. Hoewel de ene tienerleider
op pastoraal vlak meer voor de tiener
betekent dan de ander, draag je de
verantwoordelijkheid voor hem nooit alleen.
Daarom heb je in deze fase ook altijd
contact met je coach, zodat hij op z’n minst
op de hoogte is. Dit hoeft niet gedetailleerd
te zijn, maar even contact over dit soort
dingen is wel belangrijk.
Als jij in het contact met een tiener merkt
dat het jouw gaven of capaciteiten te boven
gaat, is het de bedoeling dat het backupteam ingeschakeld wordt om verder
samen op te trekken. Voor de één is dit
eerder dan voor de ander. Om goed in te
kunnen schatten wanneer het tijd is om hulp
in te schakelen, zijn er de 10 zogenaamde
drukmeters. Deze 10 drukmeters werken
als basis voor jouw pastorale omgang met
tieners. Ze werken ook als richtlijn; dit
zijn de kaders waarbinnen wij met elkaar
optrekken in het jongerenwerk.
We komen hier straks op terug.

hulpverleningsinstanties. Het inschakelen
van professionele hulp wordt dus nooit
uitsluitend op het initiatief van een
tienerleider gedaan.
INSCHAKELEN BACK-UP TEAM
Het is mogelijk dat het inschakelen van
het back-up team om allerlei verschillende
redenen best lastig kan zijn. Eén van die
redenen kan zijn dat je bang bent om
jouw tiener het gevoel te geven dat je
hem ‘doorschuift’. Daarom is het ook niet
de bedoeling dat je je tiener doorschuift
maar dat je extra hulp inschakelt. Op het
moment dat je hulp inschakelt stopt jouw
contact met de tiener namelijk niet. Jouw
verantwoordelijkheid is nog steeds om je
tiener te verbinden met God en dat stopt
niet als je hulp inschakelt.

DIEPTEPASTORAAT
Het dieptepastoraat wordt ingevuld door
het Kernteam Not Alone en pastorale
werkers in de gemeente. Bij dieptepastoraat
is er sprake van langere trajecten waarbij
meer specialistische hulp nodig is. Hier
wordt (indien nodig) ook de brug geslagen
tussen de gemeente en professionele
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NIETKOMERS

God heeft ons lichaam zo samengesteld
dat de delen die het nodig hebben ook
zorgvuldiger behandeld worden, zodat
het lichaam niet zijn samenhang verliest,
maar alle delen elkaar met dezelfde zorg
omringen. (1 Korinthe 12:24-25)
Het kan zijn dat sommige tieners
liever geen deel willen uitmaken van
het jongerenwerk. Hoewel dat allerlei
oorzaken kan hebben, betekent dat niet
dat wij geen zorg meer voor ze hebben.
Soms heeft een lichaamsdeel het nodig
om wat extra aandacht te krijgen. Het is
dan ook onze verantwoordelijkheid om
deze jongeren als onderdeel van onze
gemeente te blijven zien, hen uit te
blijven nodigen en voor hen te bidden.
Daarom is het belangrijk dat ook tieners
die niet komen wel ingedeeld worden
in clans, zodat er leiders zijn die voor
ze bidden en proberen in de gaten te
houden hoe het met ze gaat.

OUDERS
Als tienerleider ben je bezig met tieners.
Het risico is de ouders te vergeten. Dat
is niet zo vreemd. De tieners zitten in je
clan of komen naar jouw activiteit, niet
de ouders. Toch spelen ouders een grote
rol in het leven van de tiener. Zij zijn al die
jaren de belangrijkste personen geweest
(en nog steeds!) in het leven van de
tiener en dragen de verantwoordelijkheid
voor hen. Het is daarom ondenkbaar om
de ouders buiten te sluiten. Wel moet de
veiligheid van de tiener altijd voor ogen
gehouden worden.
De tiener zit in een proces waarin hij
loskomt van zijn ouders en dit gaat niet
zonder spanning. De ouders moeten hun
tiener leren loslaten en de tiener moet
geleidelijk op eigen benen leren staan.
Als tienerleider sta je hier als het ware
tussenin. Je bent aan de ene kant voor
de tiener een wijzer en ouder iemand die
hij kan vertrouwen. Aan de andere kant
vertrouwen ouders jou hun tiener toe.
Je hebt dus een verantwoordelijkheid
naar zowel de tieners als de ouders. Dit
betekent dat je er alles aan doet om
het vertrouwen dat je van de ouders
krijgt niet te beschadigen maar ook dat
je niet zomaar alles vertelt aan ouders
wat je met een tiener hebt besproken
of meegemaakt. Als tienerleider is
het goed om je te realiseren dat de
eindverantwoordelijkheid van de tiener
bij de ouders ligt, maar ook dat jij er bent
voor de tiener en niet voor de ouders.
HOE WERKT DAT IN DE PRAKTIJK?
Als een tiener naar jou toe komt met
iets waarover hij wil praten, houd je dat
in principe voor jezelf en je coach: je
bent een vertrouwenspersoon. Mocht er
echt iets zijn waarvan jullie vinden dat je
daar met ouders over moet praten is het
belangrijk eerst het back-up team in te
schakelen. Dan kun je daarna samen met
je tiener op zoek naar hoe je zijn ouders
gaat benaderen.
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10 DRUKMETERS

De volgende 10 drukmeters zijn basisregels waarbinnen pastoraat op een gezonde manier mogelijk is. Door de druk op deze punten in
de gaten te houden, weet je wanneer een pastorale situatie je boven het hoofd stijgt. Deze druk heeft te maken met je eigen kunnen en
willen op dit gebied. De 10 drukmeters zijn daarom geen regels die altijd op dezelfde manier toepasbaar zijn, maar het zijn richtlijnen
voor jezelf om in de gaten te houden. Als de druk te hoog wordt, schakel je het back-upteam in. In overleg met het back-upteam
bepaal je of je verder gaat of doorverwijst.
1. ONDERHOUD JE RELATIE MET GOD

Als tienerleider ben je geestelijk
verantwoordelijk voor je tieners. De
eerste stap hierin is om zelf een levende
relatie met God te hebben. Deze is
onmisbaar om je verantwoordelijkheid
voor tieners te kunnen dragen. Je mag
weten wie je bent in Christus.
Wanneer je merkt dat je zelf niet
meer in staat bent je relatie met God
te onderhouden, is het niet goed om
pastoraal verantwoordelijk te zijn. Geef
dit dan aan bij je coach. Dan kunnen jullie
samen zoeken naar een goede oplossing.
2. EEN JONGEN PRAAT ALTIJD MET
EEN JONGEN EN EEN MEISJE MET
EEN MEISJE

Voor een alledaags praatje geldt dit niet
maar wordt het gesprek serieuzer, dan
is het goed om deze richtlijn wel aan
te houden. In een pastoraal gesprek
worden persoonlijke dingen gedeeld. De
problematiek die bij jongens speelt, is
beter te begrijpen door een man en bij
meisjes door een vrouw. Daarnaast kan
een gesprek de diepte in gaan en kan dit
onbedoelde gevoelens oproepen.
Ben je als man met een meisje in gesprek
(of andersom) en merk je dat het gesprek
verder gaat dan een oppervlakkig gesprek,
ga dan op zoek naar een andere leider van
hetzelfde geslacht als de tiener. Dan kun
je het gesprek overdragen óf samen het
gesprek voortzetten.
3. GEEF ONVERDEELDE AANDACHT
MAAR HOUD GEPASTE AFSTAND

Je bent in gesprek met je tiener. Elke
afleiding kan de vertrouwelijkheid
schaden. Zorg er daarom voor dat je
niet afgeleid wordt. Ga ervoor zitten,
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maak oogcontact en noem de tiener bij
zijn naam. Houd wel rekening met de
“personal space” van de tiener. Het kan
erg bedreigend overkomen wanneer je
te dichtbij komt. Wees alert op signalen
die de tiener hierover uitzendt. Sla niet
zomaar je arm om iemand heen en wees
terughoudend met knuffels.
Als je, door drukte bijvoorbeeld, je
aandacht niet meer op een goede manier
aan de tiener kunt geven, is het goed
om dit te bespreken met je coach. Ook
wanneer je merkt dat jij of de tiener
moeite heeft om gepaste afstand te
bewaren, is het goed om dit te bespreken
met je coach.
4. BELOOF NOOIT GEHEIMHOUDING

Als
tienerleider
ben
je
een
vertrouwenspersoon en wat de tiener
jou vertelt, houd je voor jezelf. Alleen
de grote lijnen worden met je coach
besproken. Toch is het ook belangrijk om
nooit te beloven dat je iets niet door zult
vertellen. Je weet niet waar je tiener mee
‘loopt’. Problemen kunnen ook boven
jouw hoofd uitgroeien en het inschakelen
van derden kan dan noodzakelijk zijn. Dit
is om jezelf en de tiener te beschermen.
Wees daar naar de tiener open en eerlijk
over.
Wat je wel mag beloven is
vertrouwelijkheid. Vertel je tiener dat je
nooit iets door zult vertellen zonder dat
hij ervan weet. Wees er eerlijk over dat je
in grote lijnen met je coach deelt wat er
besproken is.
Kun je niet meer eerlijk zijn, of heeft de
tiener je in zo’n positie gezet dat je klem
zit? Verplicht de tiener je om niets door
te vertellen? Schakel de hulp van je coach

in, ondanks dat dit de vertrouwelijkheid
met je tiener zou kunnen schaden. Deze
situatie is niet goed voor jezelf én niet
voor de tiener.
5. LUISTER VOORAL!

Je belangrijkste taak is luisteren.
Je bent er niet in eerste
instantie om problemen op
te lossen maar vooral om
te luisteren. Adviseren is
mogelijk maar wees daar
terughoudend
mee.
Een tiener moet vooral
zijn verhaal kwijt kunnen
en is vaak meer gebaat
bij goede vragen dan bij
adviezen. Je mag ervan
uitgaan dat een tiener
zelf al weet hoe hij
problemen
te lijf
moet
gaan,

hij heeft vaak alleen wel hulp nodig om
daar achter te komen. Je kunt hem
helpen door de juiste vragen te stellen!
Wees niet bang voor stiltes, dit geeft
de tiener juist de tijd om de dingen
die besproken worden een plek
te geven. Wees ook niet bang om
verhelderingsvragen te stellen als je iets
niet begrijpt.

Wanneer de tiener absoluut niks te
maken wil hebben met God kan het
zinvol zijn om het hier met je coach
over te hebben. Vind je het moeilijk
om trouw te zijn in het gebed voor je
tieners? Bespreek het eens met je coach
of andere leiders. Misschien kunnen jullie
elkaar hierbij helpen.

Merk je dat je niet meer met een liefdevol
hart kunt luisteren en het eigenlijk langs
je heen gaat? Of ben je alleen maar
geneigd oplossingen aan te dragen? Kun
je de stiltes niet aan, of durf je niet verder
te vragen? Schakel hulp in!

Maak duidelijk dat je het belangrijk en
leuk vindt om met de tiener in gesprek te
zijn. Soms is het nodig om nog eens door
te praten na een gesprek. Het is goed
hier meteen een afspraak voor te maken.
Je laat hiermee aan de tiener merken dat
je hem belangrijk vindt.

6. BRENG DE TIENER BIJ GOD

Wat het probleem ook is, de
tiener is geliefd en gewild door
God. Als tienerleider is het
je taak de tiener daarover te
vertellen. Als er ruimte voor
is kun je vragen aan de tiener
of je met hem mag bidden.
Wanneer dit niet gepast is
kun je er ook voor kiezen om
voor de tiener te bidden na
het gesprek.
Hoe dan ook… breng de
tiener in gebed bij God!

7. MAAK VERVOLGAFSPRAKEN

De druk kan ook naar de andere kant
toenemen. Het kan zijn dat de tiener
veel van je tijd gaat vragen, soms zelfs
claimen. Het is belangrijk hierin duidelijk
je grenzen aan te geven en afspraken te
maken. Bespreek met je coach dat je het
gevoel hebt te veel geclaimd te worden
door een tiener.
8. VRAAG HULP BIJ GROTE
PROBLEMEN

Het is belangrijk dat je weet als
tienerleider waar je heen kunt met grote
problemen. Aan de ene kant is het goed
om te weten waar je zelf je hart kunt
luchten, aan de andere kant moet je
om hulp vragen voor de tiener. Weet
naar wie je kunt doorverwijzen en hoe
dat traject verloopt. Het is echter wel
van belang dat eventuele doorverwijzing
eerst besproken wordt met de tiener
en je coach. Ernstige problemen komen
vaak alleen boven drijven als er een
vertrouwensband is tussen tiener en
tienerleider. Deze band kan onder druk
komen te staan wanneer je tiener de
indruk krijgt dat je ‘van hem af wil’.
Daarom is het goed dat je laat merken
dat je het beste met de tiener voor hebt.
Dat je natuurlijk wél betrokken wilt
blijven, maar dat je niet de mogelijkheden
hebt om te helpen. In elk geval is het
belangrijk dat je coach er vanaf weet dat
je met iemand intensiever contact hebt.
Zo houdt het back-upteam overzicht. Als
je 2 intensievere gesprekken hebt gehad
en er lijken er meer te gaan volgen, meld
dit dan bij je coach. Doorverwijzen naar

professionele hulpverlening is alleen maar
mogelijk nadat er contact is geweest met
het back-up team.
Er is een aantal zaken waarbij er altijd
moet worden doorverwezen naar
professionele hulp. Bijvoorbeeld in
gevallen van aanhoudend pesten, incest,
seksueel misbruik, ernstige verslaving,
vormen van depressiviteit, psychische
stoornissen of ernstige conflicten in
huwelijk of gezin.
In deze situaties mag jij als tienerleider niet
de taak overnemen van de professionele
hulpverlener. Neem contact op met je
coach en het kernteam om samen de
mogelijkheden te onderzoeken voor
professionele hulp.
9. VERTEL JE TIENER OVER
NOT ALONE

Het kan zijn dat jouw tiener liever met
iemand anders diepe gesprekken voert.
Dat betekent niet dat hij jou niet als
leider wil hebben. Misschien ziet hij jou
meer als een leider om plezier mee te
hebben, vindt hij het lastig om iets met
je te delen omdat je te dichtbij staat of
is er een andere reden. Vertel je tiener
daarom over Not Alone. Laat hem weten
dat er ook andere mensen zijn waar hij
terecht kan en dat het voor jou oké is dat
hij daar gebruik van maakt.
Wanneer je merkt dat je dat lastig vindt,
dan is dat voor jezelf een signaal om dit
bespreekbaar te maken met je coach.
Samen kunnen jullie ontdekken wat daar
de reden van is, zodat daarin eventuele
blokkades besproken en opgeheven
kunnen worden.
10. GENIET

Ondanks de problemen die je te horen
krijgt, mag je genieten van het contact
dat je met de tieners hebt. Het is
bijzonder dat ze iets met jou willen delen.
Als je niet meer geniet van je werk als
tienerleider of van de gesprekken die je
voert, dan is dit een indicatie dat het te
veel van je vraagt. Ga hier dan over in
gesprek met je coach.
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