Aanbevel ingen

Elke jongere in Nederland verdient iemand die hem oprecht aandacht geeft en de tijd
neemt om mee te reizen in een wereld vol verwachtingen en impulsen. Dit boek laat
zien wat de onbetaalbare waarde is van het investeren in jongeren en de blijvende
impact die dat heeft voor hun toekomst. Een must voor iedereen die met jongeren aan
de slag wil.
Bram Rebergen, directeur Youth for Christ Nederland
Jonathan Pellegrom neemt de lezer mee op een boeiende ontdekkingstocht door het
leven van jongeren in onze tijd. Hij wisselt ontroerende verhalen af met goede theorie
over het aanleren van nieuwe gewoontes om impact te hebben op jongeren. Hoewel ik
me geen jongerenwerker voel, lukte het Jonathan zonder moeite om me aan te sporen
nieuwe gewoontes aan te leren.
Jan Wolsheimer, directeur Missie Nederland
Jonathan verleidt je in zijn boek over impact om op een praktische manier dichter bij
jezelf en anderen te komen. Het enthousiasme voor het volle leven spat ervan af! Zo
ken ik Jonathan: een man die vol liefde met anderen relaties bouwt. Veel van wat hij
doet en heeft beschreven is degelijk onderbouwd. Dat maakt dit boek een prachtige
mix tussen kennis en kunde.
Pieter Cnossen, directeur Stichting Present, oprichter van De 4e Musketier
Als je echt impact wilt hebben op het leven van jongeren en binnen het jongerenwerk
lees dan dit boek. Het geeft je tools om aan de slag te gaan en je te bekwamen. Het
inspireert en motiveert. Jonathan heeft in zijn boek goed en duidelijk weergegeven hoe
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en waarom jij invloed hebt op de jonge generatie. Het krachtige van dit boek is dat hij
gebruikmaakt van personen en organisaties die dagelijks grote impact hebben op het
leven van jonge mensen. Zij kunnen jou als geen ander inspireren, zodat je samen met
hen Invloed kunt hebben.
Bianca Boender, directeur van You!nG, moeder van een groot puberpleeggezin
Impact maken is niet moeilijk. Open een willekeurige nieuwssite en je ziet hoe mensen dagelijks blijvende impact hebben op elkaars leven. Wil je echter de juiste impact
maken – met het evangelie van Jezus Christus in het leven van jongeren – dan komt er
meer bij kijken. ‘Impact’ is een praktisch handboek om je als jongerenwerker te helpen
in je omgeving de juiste impact te maken vanuit een sterke identiteit en heldere focus.
Arnoud Drop, directeur Alpha Nederland
Dit boek helpt je om na te denken over je werk met jongeren. Maar het doet meer dan
alleen je brein prikkelen. Het verandert je ook door de praktische tools die Jonathan
aanbiedt in dit boek. Je wordt gestimuleerd om meer effect te hebben in je werk met
jongeren. Jonathan helpt je om naar jezelf en je werk te kijken en je af te vragen of je de
jongeren om je heen wel laat groeien.
Ds. Pieter Both, auteur, predikant in De Regenboog in Harderwijk
Als er iets is wat voor jongeren vanzelfsprekend is, dan is dat groeien: fysiek, mentaal,
in autonomie, in diepgang van relaties, in wat ze kunnen en in hun (geloofs)overtuiging. Tenminste, als ze op die terreinen onbelemmerd kunnen onderzoeken en uitproberen. Wanneer je eenmaal vaste gewoonten ontwikkeld hebt, als jongere en als volwassene, dan kost groeien naar nieuwe gewoontes inzet en doorzettingsvermogen.
Dit boek gaat je daarin helpen.
Paul Smit, Jeugdwerkadviseur, NGK Jeugdwerk
Het enthousiasme en de ervaring van de schrijver (en anderen die met jongeren werken) spreken door het hele boek heen. Misschien komen de vijf gewoontes je in eerste
instantie logisch voor. Dat kan, maar zelfs dan is er de uitdaging van de impactvragen
die door het hele boek gesteld worden. Ze dagen je uit je om je aan te scherpen in jouw
impact op jongeren. Lees het dus niet alleen, maar ga er ook mee aan de slag, praat
erover, bid, om vertrouwend en met verwachting aanwezig te zijn in de levens van de
jongeren om je heen.
Jetteke Noordzij, docent/coördinator Jongerenwerkersopleiding, Evangelisch College
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Voorwoord

Hoe verschillend jongeren ook zijn, ze zijn allemaal op zoek naar hun identiteit. Soms bewust, maar vaker nog onbewust zijn ze bezig met vragen
als ‘wie ben ik?’, ‘wie houdt van mij?’ en ‘welke keuzes maak ik?’ Geen makkelijke vragen in een tijd waarin er veel te kiezen valt, je niets wilt missen
en aan allerlei tegenstrijdige eisen moet voldoen. Jongeren hebben daarin
mensen nodig die een stukje met hen oplopen, naar hen luisteren, hen vragen stellen en die hun eigen ervaringen met hen delen. Meer nog: mensen
die om hen geven en hen in contact brengen met de God die zoveel om hen
geeft dat Hij zichzelf voor hen gaf.
Wil jij iemand zijn die impact heeft op het leven van één of meer jongeren,
maar weet je niet goed of je daar wel geschikt voor bent? Dan kun je veel
aan dit boek hebben. Het maakt daarbij niet zoveel uit in welke rol je met
de jongere(n) optrekt:
Als ouder(s):
Misschien denk je dat je niet zo veel invloed meer hebt op je kind nu het
ouder is geworden, steeds meer buitenshuis doet en zich (soms) verzet
tegen wat jij belangrijk vindt. Vergis je niet! Ouders blijven voor jongeren de belangrijkste mensen. Natuurlijk moet je kind afstand nemen om
te ontdekken wie hij zélf is en hoe hij over dingen denkt. Daarin heeft
hij meer behoefte aan empathische coaching dan aan conflicten. Meer
behoefte aan goede voorbeelden dan aan moralistische preken. Hoe ben jij
zo’n ouder voor je kind(eren)?
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Als jeugdleiders in de kerk:
In de tijd dat jongeren loskomen van hun ouders hebben ze behoefte aan
betrokken anderen die met hen meelopen. Aan wie ze kunnen toetsen
wat ze van thuis hebben meegekregen. Bij wie ze terecht kunnen als het
thuis niet goed gaat. Al heel lang wordt er gezegd dat jeugdwerk relationeel moet zijn, toch is veel jeugdwerk nog meer gericht op het aanbieden
van programma’s dan op het opbouwen van relaties. Hoe kun jij een relatie
met één of meer jongeren opbouwen en juist door die relatie veel voor hen
betekenen?
Als jeugdwerker – vrijwillig of professioneel – die zich richt op jongeren buiten de kerk:
Je ontmoet ze op straat, in een jongerencentrum, op het sportveld of een
andere plek. Vaak hangen ze daar niet voor niks rond, hebben ze vanuit
thuis weinig goede bagage meegekregen. Soms testen ze je uit om te zien
of je wel echt te vertrouwen bent. Het is een hele klus om een relatie op te
bouwen en er dan ook nog een goed vervolg aan te geven. Hoe pak je dat
aan en zet je dóór in navolging van Hem die zijn comfortabele plek in de
hemel verliet om ons rommelige leven te delen?
In dit boek geeft Jonathan Pellegrom vijf handvatten, voorzien van talrijke
tips en een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk van jeugdwerkers
in verschillende contexten. De handvatten lijken op het eerste gezicht misschien open deuren: wees jezelf, verdiep relaties, beweeg vooruit, motiveer
groei en creëer vermenigvuldiging. Maar veel dingen die simpel klinken,
blijken in de praktijk best lastig te zijn. Jonathan noemt ze vijf gewoontes
om impact te hebben. Nu blijkt niets zo moeilijk als het veranderen van
gewoontes.
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Ben Tiggelaar schrijft in De Ladder dat je drie dingen nodig hebt om gewoontes te veranderen: aantrekkelijke doelen, weten welk concreet gedrag je
wilt aanleren én support. Dit boek helpt je in elk geval met die eerste twee.
Voor de broodnodige support raad ik je aan het boek door te nemen met
andere ouders of jeugdleiders om elkaar te helpen de ladder te beklimmen
naar meer impact in de levens van jongeren.
Sabine van der Heijden
Docent jeugdwerk aan de opleiding HBO-Theologie Christelijke Hogeschool Ede,
auteur van o.a. Kerk voor een Nieuwe Generatie en Re:visie, supervisor en coach van
jeugdwerkers en vrijwilligers binnen het jeugdwerk van NGK-De Lichtboog in Houten.
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‘Toen besloot hij door te gaan met zijn leven en zijn plannen voor zelfmoord
aan de kant te zetten,’ zegt de jongen tegen mij met een hoopvolle glinstering in zijn ogen.
Een paar minuten eerder liepen we elkaar tegen het lijf midden op een groot
geasfalteerd plein in het hartje van Rotterdam. Om ons heen het geluid
van blije, spelende kinderen, een voetbal die heen en weer werd geschopt
en het zachte suizen van de wind in de bomen rondom het plein. Enthou
siast begroette de jongen mij en al snel hadden we een leuk gesprek. Ik had
hem misschien nog maar drie of vier keer eerder gesproken, maar elke keer
als we elkaar spraken hadden we een leuke klik.
Tijdens het praten liepen we verder en even later stonden we ontspannen naast elkaar tegen een hek geleund. Terwijl we allebei keken naar het
voetbalspel dat zich voor ons afspeelde viel ons gesprek even stil. Even
waren we afgedwaald in onze eigen gedachten, totdat ik uit mijn afwezige
toestand werd gehaald toen hij zich opeens naar mij omdraaide met een
serieuze blik in zijn ogen.
‘Weet je Jonathan, jij bent mijn broer. Jij en ik hebben hetzelfde hart. Ik zie
jou als mijn familie.’ Ik was compleet overrompeld en had even de tijd nodig
om zijn woorden te verwerken. ‘Oh wauw... dank je,’ stamelde ik. Maar
voordat ik nog iets kon zeggen, ging de jongen verder. Hij boog zich een
stukje naar me toe en zei met een zachte stem. ‘Weet je, toen mijn moeder
overleed hadden mijn broertje en ik het heel moeilijk. Mijn broertje wilde
een eind aan zijn leven maken. Maar toen heb ik hem jouw levensverhaal
verteld. Ik zei: “Kijk eens naar Jonathan. Hij heeft ook zijn moeder verloren toen hij jong was en kijk eens hoe het nu met hem gaat? Hij heeft een
baan, een vrouw, kinderen. Het gaat goed met hem. Je moet doorgaan met
je leven en niet opgeven!”’ Even viel hij stil, maar toen ging hij verder, met
een hoopvolle glinstering in zijn ogen: ‘Toen ik dat tegen hem had gezegd
besloot hij door te gaan met leven en zijn plannen voor zelfmoord aan de
kant te zetten.’
Mijn mond viel open terwijl ik de jongen ongelovig aankeek. ‘Wauw...
serieus?’ stamelde ik. Mijn hersencellen konden op dat moment even niet
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meer verwerken wat de implicaties waren van wat deze jongen tegen
mij vertelde. ‘Hoe kent deze jongen mijn levensverhaal?’ schoot door mijn
hoofd. ‘Ik heb hem maar één paar keer heel kort gesproken.’
We praatten nog even verder, maar al snel was het gesprek afgelopen,
omdat ik helemaal van slag was. Diep onder de indruk vervolgde ik mijn
weg naar huis. Terwijl de geluiden van het voetbalspel in de verte verdwenen begon langzaam in mijn hart te landen wat er net was gebeurd.
God heeft mijn levensverhaal gebruikt om létterlijk iemands leven te redden. Terwijl dit besef in mijn hart landde schudde ik met een ongelovig
lachje mijn hoofd. Want ik had werkelijk geen flauw idee wat ik daar voor
had gedaan.

De kracht van gewoon jezelf zijn
Heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel impact jij hebt, gewoon door wie
je bent als persoon? Vaak denken we meteen aan iets doen als we het over
impact hebben. Maar ik ga je in dit hoofdstuk laten zien dat impact begint
met iemand zijn. Het verhaal wat ik je net heb verteld, is een van de meest
tastbare resultaten die ik heb meegemaakt. Maar elke keer als ik er aan
terugdenk komt dezelfde ongelovige glimlach weer op mijn gezicht, want
tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen flauw idee wat ik nu heb
gedaan behalve er alleen maar ‘zijn’. Blijkbaar was dat voor deze jongen
genoeg. Gewoon mijzelf zijn.
Dit is ook exact de eerste gewoonte die mensen met impact uitleven:
gewoon ontspannen jezelf zijn. Mensen met impact zijn ongeremd authentiek en tegelijkertijd altijd op zoek naar groei en ontwikkeling in wie ze zijn
als persoon. Ze vertrouwen erop dat God hen gebruikt als zijn instrument,
ongeacht hoe geschikt ze zichzelf voelen.
In dit hoofdstuk geef ik je drie oefeningen waardoor jij kunt groeien in
gewoon jezelf zijn. Maar eerst zal ik laten zien hoeveel impact jij nu al hebt
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door wie jij bent. Zodra je in het leven van een jongere stapt bén jij namelijk automatisch, door wie je bent, een rolmodel, mentor en een instrument van God.

1. Jouw undercover impact als rolmodel
Geloof je me als ik je vertel dat jij, enkel en alleen door jouw goede voorbeeld, de volgende impact kunt hebben op een jongere:
H	70% minder kans op drugsgebruik
H	46% minder kans op alcoholgebruik
H	32% minder kans op gebruik van fysiek geweld
H	52% minder schoolverzuim
Daarnaast zorgt jouw voorbeeld voor een sterkere identiteit, hogere cijfers op school, meer veerkracht, groter zelfvertrouwen, betere relaties en
minder angst en depressieklachten. Klinkt dit als de impact die jij nu denkt
te hebben?
Deze cijfers en constateringen zijn de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van een rolmodel.14 Zodra jij een rolmodel bent
voor een jongere heb jij dus deze impact. Maar de grote vraag die hierop
volgt is dan natuurlijk: wanneer ziet iemand jou als rolmodel? Een rolmodel
laat een voorbeeld zien van een leven dat je na wilt volgen. Hij inspireert je.
Je ziet iets in de ander wat je ten diepste ook graag zou willen hebben. Je
ziet wie de ander is, en je zou meer willen zijn zoals hem of haar.
Een goed voorbeeld waarin ik dit persoonlijk ervaar is in een van mijn passies: sport. Ik geniet ontzettend van verschillende sporten: hardlopen,
krachttraining, high intensity interval training, vechtsport, noem maar op.
Je kunt mij voor bijna elke sport wakker maken. Maar soms heb ik er gewoon
geen zin in. Je zult vast wel herkennen dat je soms de motivatie of wilskracht
mist om jezelf tot sporten te zetten, terwijl je het aan de andere kant wel
wilt. Hoewel ik rationeel weet dat het de juiste keuze is, nemen mijn gevoelens soms de overhand. In feite ben ik op die momenten op zoek naar meer
toewijding en discipline. Ik volg een aantal mensen online die door hun mili-
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taire achtergrond een enorme discipline en toewijding laten zien en dagelijks vroeg opstaan om te sporten. Elke keer als ik hen online langs zie komen
inspireert hun voorbeeld mij en stimuleert mij om te groeien in toewijding
en discipline. Elke keer als ik hun voorbeeld zie, raak ik meer gemotiveerd.
Hoewel deze mensen mij niet kennen, zet hun voorbeeld mij aan tot verandering. Simpelweg door wie zij zijn hebben ze deze impact op mijn leven.
Misschien herken je jezelf niet in dit voorbeeld, maar ik weet zeker dat er
andere gebieden in je leven zijn waar je hetzelfde meemaakt.
Sta eens even stil bij iemand die jij als een voorbeeld ziet. Misschien is het
iemand uit je familie of directe omgeving. Of iemand die je niet persoonlijk
kent, maar alleen uit een film, boek of social media. Iets in zijn of haar leven
inspireert je. Maar ten diepste is dat niet wat deze persoon doet, maar wie hij
of zij is. Daarbij gaat het om identiteit, karakter, waarden, geloof, ambities,
talenten, eigenaardigheden, competenties, hart, toewijding of bewogenheid.
Als een jongere jou ziet als rolmodel, inspireert hem dat tot verandering.
Hij ziet jouw leven en er groeit een verlangen om meer te zijn zoals jij op
de gebieden waarin jij een voorbeeld voor hem bent. Vervolgens komt de
jongere zélf in beweging, gemotiveerd om te groeien en te veranderen.
Het mooie is dat jij op dit moment nog niets hebt gedaan. Je bent er gewoon.
Je bent gewoon jezelf. Jouw aanwezigheid in het leven van jongeren inspireert en motiveert. Je karakter, persoonlijkheid, waarden, geloof en dromen zetten aan tot verandering. Alle onderdelen van jouw leven hebben,
zonder dat je dat meteen merkt, impact op de jongeren om je heen. Hoewel de invloed er is, hebben we dat vaak niet door. Hoe beter je een jongere
kent en hoe meer tijd je met hem doorbrengt, hoe groter jouw invloed op
hem of haar. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in.

Ben ik een rolmodel?

‘Jongeren kijken dwars door je heen. Ze weten of je
oprecht bent of niet. Ze hebben een consistent voorbeeld nodig om te volgen.’

Mark Merrill
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Maar hoe zit dat dan met mij? Ben ik een rolmodel? vraag je jezelf nu waarschijnlijk af? Rolmodel zijn klinkt misschien groots en onbereikbaar, maar
in feite laat iedereen een voorbeeld zien met zijn leven. We kunnen zowel
een positief als een negatief voorbeeld laten zien met de dingen die wij uitleven. Ik ga er nu even van uit dat het merendeel van jouw leven een positief voorbeeld laat zien. Maar stel jezelf eens eerlijk de vraag: is mijn leven
een voorbeeld om na te volgen?
Paulus zegt het volgende in 1 Korinthe 11:1: ‘Dus volg mij na, zoals ik Christus
navolg.’ (NBV). Paulus riep de gemeente van Korinthe op om zijn eigen
leven als voorbeeld na te volgen. Omdat hij Jezus navolgde kon hij met vertrouwen zeggen dat zijn leven het waard was om na te volgen.
Ik kan me voorstellen dat een uitspraak zoals deze de lat alleen maar hoger
legt, maar een rolmodel zijn betekent niet perfect zijn. Ik zal het nog een
keer herhalen, omdat het zo belangrijk is: rolmodel zijn betekent niet perfect zijn. Een leven dat het navolgen waard is, is geen foutloos leven. Het
betekent dat je authentiek bent, inclusief al je tekortkomingen, fouten en
rare eigenschappen. Uiteindelijk zijn we als mens allemaal incompleet en
imperfect. Hoe hoger onze idealen zijn, hoe meer we struikelen en vallen.
Maar het feit dat je hiermee worstelt en probeert te groeien is het bewijs
dat jij meer dan geschikt bent om een rolmodel te zijn. Veel mensen zijn
totaal niet geïnteresseerd in de vraag welk voorbeeld zij laten zien. Het feit
dat jij daar wel mee bezig bent, zegt voldoende over jouw hart.
Vaak ben je juist een groot voorbeeld door eerlijk en transparant te zijn
over je fouten en tekortkomingen. Ik weet nog goed dat ik een keer een
ontzettend domme fout had gemaakt in mijn contact met een jongere. In
een moment van boosheid riep ik hem iets toe over ‘teruggaan naar zijn
dronken vader’, terwijl ik die middag de diepe pijn in zijn ogen had gezien
toen zijn dronken vader hem publiekelijk toeriep dat hij wenste dat hij nooit
geboren was. De dag erna ging ik naar deze jongen toe om te vertellen hoeveel het mij speet. Ik vroeg hem om vergeving. Hij deed er luchtig over, maar
ik bleef benadrukken dat ik het serieus meende. Zijn stralende ogen toen ik
maar bleef aandringen zeiden genoeg. Juist mijn kwetsbaarheid over mijn
tekortkoming was voor hem een groot voorbeeld van vergeving.
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Openheid over jouw leven daagt jongeren uit om jouw voorbeeld te volgen.
Want jij bént een rolmodel zodra je aanwezig bent in het leven van jongeren
om jou heen. Of je nu vader of moeder bent, een familielid, iemand uit de
kerk of een jongerenwerker in betaalde dienst, jouw voorbeeld hééft impact.

‘Toen ik al s vijfjarige jongen

mijn vader voor
mijn ogen zag doodgaan knapte er iets in mij. De leegte die ontstond
vulde ik op door rolmodellen op straat te zoeken en die vond ik in de jonge
criminelen op de hoek van de straat in Amsterdam-West. Nu ik besef hoe
groot hun invloed was, weet ik ook dat jongeren deze tijd juist positieve
rolmodellen nodig hebben en daarom zet ik mij nu dagelijks voor hen in, in
jeugdgevangenissen en scholen door het land. Ons voorbeeld heeft impact!’

Rivelino Rigters

2. Een plek van antwoorden
Jouw geschiedenis – je kennis, ervaring en levenslessen – maakt je tot de
persoon die je nu bent. Iedere jongere is op zoek naar antwoorden. Dit
varieert van de zoektocht naar de beste studiekeuze tot diepe vragen over
hun identiteit en het doel van hun bestaan.
Jij kunt een jongere helpen antwoorden te vinden op vragen. Een mentor.
Jouw levenservaring en kennis kunnen een jongere helpen de antwoorden
te vinden op hun vragen. Alle dingen die jij al hebt doorworsteld in je leven,
de inzichten die je hebt verkregen, de wijsheden die je hebt geleerd van
anderen spelen daarbij een rol.
Je hebt veel te bieden aan jongeren die het merendeel van deze processen
nog moeten doorlopen. Sta daar eens bij stil. Bedenk wat je hebt meegemaakt in je leven. Wat heb je geleerd? Wat zou jij de jongeren om jou heen
kunnen bieden met jouw ervaring? Het is niet erg als je op sommige vragen geen antwoord hebt. Juist niet. Hoe mooi is het als je die situatie kunt
gebruiken om samen op zoek te gaan naar het antwoord?
Als mentor ben jij een veilig persoon aan wie een jongere alles kan vertellen. Je bent iemand die in hem gelooft, hem aanmoedigt, zijn potentie en
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Impact Quest ions
1.

 ls ik mijn authenticiteit een cijfer tussen 1 en 10 zou geven,
A
zou dat een .... zijn

2. Maskers die ik wel eens draag zijn …

3. Drie dingen die ik elke dag kan doen om meer in lijn te leven met
wie ik ben zijn ...

4. Drie dingen waarmee ik kan stoppen zodat anderen beter kunnen
zien wie ik ben zijn ...
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