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VOORWOORD 

 

Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek voor de studie Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening (SPH). Het afstudeeronderzoek heb ik samen met vier studiegenoten 

gedaan voor de organisatie Zorgbelang Gelderland. Omdat ik het uitstroomprofiel Jeugdzorg volg 

binnen mijn opleiding, was het van belang dat mijn onderzoek in de Jeudzorgsector zou vallen.  

 

Bij de start van de onderwijseenheid vormde ik een groepje met Wouter Stronks, Rinze Navis, 

Deborah Wilbrink en Nonja Brukx. Tijdens de afstudeermarkt viel ons oog direct op het project ‘Tha 

Bus on Tour’. Het project sprak mij aan omdat het voor en door jongeren is. Gedurende het onderzoek 

zou er ook een nauwe samenwerking zijn met de betrokken jongeren waar ik mezelf al erg op 

verheugde. Toen wij als onderzoeksteam hoorden dat wij gekozen waren om het onderzoek van Tha 

Bus on Tour te doen, waren wij direct gemotiveerd om aan de slag te gaan. Het project biedt jongeren 

een kans om zichzelf te zijn en zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. 

 

Graag wil ik mijn dank betuigen aan de de opdrachtgevers van dit project; H. Houterman en J. van de 

Pol. Dankzij hen heb ik vele ervaringen met gastdocenten, hulpverleners en andere betrokkenen 

binnen dit onderzoek opgedaan. Ook wil ik hen bedanken voor de steun, en het vertrouwen die zij mij 

en mijn onderzoeksteam hebben gegeven en daarnaast de fijne samenwerking die ik tijdens dit 

onderzoek ervaren heb. 

 

P. de Bruijn, projectbegeleider van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil ik danken voor de 

brainstormsessies en de nuttige feedback waarmee het onderzoeksteam sprongen vooruit heeft 

kunnen maken. Daarnaast wil ik R. Schaareman bedanken voor de samenwerking binnen het 

onderzoek met betrekking tot de enquête. Een dankwoord gaat ook uit naar M. van Callias die 

kosteloos voor de productie van het innovatieve product heeft gezorgd.  

 

Tijdens de vormgeving van dit verslag heb ik mijn goede vriend R. Brouwers ingeschakeld die twee 

jaar geleden afgestudeerd is aan SPH. Hij heeft tussentijds delen van mijn verslag voorzien van 

feedback zodat ik hier weer mee verder kon. 

 

Tot slot, maar zeker niet minder waardevol, wil ik mijn onderzoeksteam bestaande uit Wouter, Rinze, 

Deborah en Nonja hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking die bestond uit hard werken, van 

elkaar leren en vooral een fijne sfeer.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Lise Derks 
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SAMENVATTING 

 

De opdrachtgevers van Zorgbelang Gelderland wilden graag onderzoek naar de persoonlijke 

ontwikkelingen van de jongeren die gastlessen geven (gastdocenten) bij Tha Bus on Tour. Hiermee 

kan de organisatie aan tonen welke invloed Tha Bus on Tour op deze gastdocenten heeft. De 

onderzoeksvraag luidt: ‘Welke invloed heeft Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van de 

gastdocenten?’. Bij de start van het onderzoek is er een enquête onder de gastdocenten afgenomen. 

Hierna zijn de persoonlijke ontwikkelingen die hieruit naar voren kwamen, gedefinieerd door 

literatuuronderzoek. Een vervolg op de enquête was het afnemen van interviews met de gastdocenten 

en een groepsinterview met professionals/hulpverleners. Binnen dit onderzoek is gewerkt volgens de 

narratieve onderzoeksmethode die uitgaat van levensverhalen van de respondenten (Biene et al., 

2008). Uitkomsten vanuit de interviews zijn getranscribeerd, gefragmenteerd en gecodeerd, waardoor 

inzichtelijk is gemaakt over welke persoonlijke ontwikkelingen gesproken is tijdens de interviews. 

Uiteindelijk is hier een analyse van gemaakt en zijn er vanuit de verschillende invalshoeken conclusies 

getrokken. Gekeken vanuit de gastdocenten zelf komen ‘empowerment’, ‘alledaagse zingeving’, 

‘sociaal zelfvertrouwen’, ‘emotionele verwerking’ en ‘sociale ontwikkeling’ het meeste voor. De 

hulpverleners zien voornamelijk ‘sociaal zelfvertrouwen’, ‘taakgericht zelfvertrouwen’, ‘sociale 

ontwikkeling’, ‘emotionele verwerking’ en ‘emotionele ontwikkeling’ terug bij de gastdocenten. Het doel 

van het onderzoek is een uiteindelijk rapport waarin beschreven staat wat de invloed is van Tha Bus 

on Tour op de persoonlijke ontwikkelingen van de gastdocenten is, waarbij de focus ligt op de meest 

voorkomende persoonlijke ontwikkelingen. 
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INLEIDING 

 

De inleiding beschrijft de aanleiding van dit onderzoek en zal volgens een zandlopermodel 

verschillende thema’s binnen dit onderzoek belichten. Hierop volgt de beschrijving en analyse van het 

‘praktijkprobleem’ waarna de inleiding wordt afgesloten met de onderzoeksopzet. 

 

AANLEIDING 

 

De transitie van de jeugdzorg kan als aanleiding voor dit onderzoek gezien worden. Op 1 januari 2015 

is de transitie voor de jeugdzorg in Nederland in werking gegaan en is er circa 30 procent bezuinigd 

op de Jeugdzorg. Zorgbelang Gelderland is de organisatie die het project, Tha Bus on Tour 

organiseert. Voorheen werd Tha Bus on Tour door de provincie gefinancierd maar door de transitie is 

het nu aan de gemeentes om Tha Bus on Tour in te kopen en te financieren. Uit gesprekken die de 

projectleiders met de gemeente gevoerd hebben, blijkt dat Zorgbelang Gelderland onvoldoende 

onderbouwd kan aantonen wat het belang van het project voor de gastdocenten is. Er ontbreken 

harde cijfers die op basis van onderzoek ontstaan zijn. Hierdoor is het moeilijk om de gemeenten het 

project in te laten inkopen. De projectleiders van Tha Bus on Tour hebben daarom besloten met deze 

vraag naar de Hogeschool van Arnhem Nijmegen te stappen. De aanvraag voor dit project is door de 

HAN goedgekeurd en in Nijmegen is vervolgens een afstudeermarkt geweest waarbij studentgroepen 

zich konden inschrijven. Uiteindelijk heeft ‘onderzoeksteam Tha Bus on Tour’, zoals Wouter, Nonja, 

Rinze, Deborah en Lise zichzelf gedurende dit onderzoek noemen, dit project met beide handen 

aangegrepen om er een succesvol onderzoek van te maken (Movisie, 2015). 

 

CONTEXT 

TRANSITIE JEUGDZORG 

 

Waar in het verleden de jeugdzorg in Nederland door de provincie geregeld en gefinancierd werd, is 

sinds 1 januari 2015 de transitie voor de jeugdzorg in Nederland in werking gegaan. De gemeentes 

zijn vanaf die datum verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg in Nederland. Hieronder vallen nu 

ook de jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdzorgPlus, geestelijke gezondheidszorg voor 

jeugdigen en de zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (Movisie, 2015). 

 

Sinds de transitie is de Wet op de jeugdzorg komen te vervallen en vervangen door de Jeugdwet. 

Deze Jeugdwet gaat uit van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van jeugdigen en hun 

ouders met ondersteuning van het sociale netwerk. Daarnaast wil de Jeugdwet normaliseren en de-

medicaliseren door het opvoedklimaat te versterken in gezinnen en wijken, maar ook binnen scholen 

en voorzieningen als de kinderopvang. Er moet eerder geschikte hulp op maat geboden worden om 

gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk te ondersteunen en te helpen. 

Het uitgangspunt hierbij is dan ook één gezin, één plan, één regisseur (Movisie, 2015). 

ORGANISATIE  

 

Zorgbelang Gelderland – Samen werken aan betere zorg 

Zorgbelang Gelderland is de organisatie waarvoor dit onderzoek uitgevoerd wordt. Zorgbelang 

Gelderland komt op voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en welzijn. 

Zorgbelang Gelderland is van mening dat mensen die ziek of beperkt zijn, jong of oud, een leven 

moeten kunnen leiden op een manier zoals zij dat graag zouden willen. Wanneer burgers een vraag of 
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klacht hebben over de zorg staat Zorgbelang Gelderland voor hen klaar. Zorgbelang Gelderland 

bestaat uit een koepel van cliëntenorganisaties en adviseurs voor zorgaanbieders en overheden 

wanneer het gaat om de behoefte van mensen omtrent zorg en welzijn. Hierbij is de visie dat alleen 

oplossingen bereikt worden door samenwerking met mensen om wie het gaat (Zorgbelang 

Gelderland, z.d.). 

  

Een vast vertrekpunt binnen het werk van Zorgbelang Gelderland is onafhankelijkheid. Omdat er 

steeds meer druk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger is dit van groot 

belang voor de organisatie. Bij Zorgbelang Gelderland staat het perspectief van de zorgvrager altijd 

voorop. Dit betekent ook dat er gewerkt wordt vanuit de vraag van de burger. Zorgbelang doet dit op 3 

manieren: 

1. Door het verstrekken van informatie over het aanbod en de kwaliteit van zorg- en 

welzijnsvoorzieningen. 

2. Het verzamelen en bundelen van ervaringskennis van gebruikers van de zorg, het oppikken 

van klachten en het signaleren van dilemma’s en obstakels.  

3. Het inbrengen en delen van deze kennis en signalen van klachten om het aanbod te 

verbeteren (Zorgbelang Gelderland, z.d.). 

 

Om de doelen van Zorgbelang Gelderland te bereiken zijn 475 patiëntenverenigingen, 

gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland aangesloten bij de 

organisatie. Er wordt nauw met hen samengewerkt om de kwaliteit van zorg te verbeteren (Zorgbelang 

Gelderland, z.d.). 

 

Binnen de jeugdzorg heeft Zorgbelang Gelderland het project Tha Bus on Tour. Tijdens dit project 

geven jongeren uit de Jeugdzorg, gastlessen aan leerlingen van middelbare scholen. 

THA BUS ON TOUR 

 

Het project waar dit onderzoek om draait is het project ‘Tha Bus on Tour’ dat in 2007 is gestart. De 

metafoor voor dit project is een gele Amerikaanse schoolbus, zoals op de omslag van dit verslag 

afgebeeld staat. Tha Bus on Tour streeft op een dynamische en interactieve wijze naar positieve, 

realistische beeldvorming over de Jeugdzorg zodat jongeren de weg naar de hulpverlening kunnen 

vinden en er niet alleen voor staan. Jongeren die ervaring hebben met Jeugdzorg leggen, door het 

geven van gastlessen op middelbare scholen in Gelderland, uit wat Jeugdzorg precies is, hoe je als 

jongere ondersteuning kunt vragen en wat Jeugdzorg voor je kan betekenen. 

 

Het resultaat van Tha Bus on Tour is dat leerlingen uit de klassen leren over Jeugdzorg. De 

gastdocenten werken ‘drempelverlagend’ doordat ze van dezelfde leeftijd zijn en hun eigen verhaal 

vertellen. Na de les zoeken leerlingen en gastdocenten (de jongeren die de gaslessen geven) elkaar 

op en wordt er vaak nog nagepraat over de indrukwekkende levensverhalen die de gastdocenten 

hebben gedeeld. Leerlingen stellen vragen of vertellen hun eigen verhaal tijdens de gastles hoewel 

niemand hier nog van wist. Jongeren en leerlingen voelen dat ze gehoord en gewaardeerd worden bij 

Tha Bus on Tour. 

 

Helaas is Tha Bus op dit moment niet meer ‘on Tour’. Het draaiende houden van dit project kost geld 

wat de gemeente (nog) niet over heeft voor dit project. Uit gesprekken tussen de projectleiders en de 

gemeente blijkt dat zij de gemeente onvoldoende kunnen overtuigen over wat Tha Bus on Tour 

oplevert voor de gastdocenten. Hierdoor kan de gemeente geen geld verstrekken voor dit project. Om 

deze reden gaat dit onderzoek op zoek naar het antwoord op bovenstaande vraag waardoor Tha Bus 

on Tour in de toekomst wellicht weer kan gaan starten. 
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JONGEREN 

 

De jongeren in dit project zijn hard nodig geweest om input te krijgen voor dit onderzoek, omdat er op 

zoek gegaan moest worden naar de persoonlijke ontwikkelingen die zij doorgemaakt hebben dankzij 

Tha Bus on Tour. Om meer te weten te komen over de deze doelgroep, bekijken we de sociale- en 

persoonlijkheidsontwikkeling in de leeftijdscategorie van 12 tot 20 jaar dat de adolescentie wordt 

genoemd (Feldman, 2012). 

 

Het zelfbeeld en eigenwaarde van jongens en meisjes in de adolescentiefase staat voortdurend onder 

druk. De intellectuele vermogens van adolescenten groeien waardoor ze begrijpen wat het belang is 

van het vinden en krijgen van een eigen plek binnen de maatschappij. Ook zien zij de meerwaarde om 

zich een beeld te vormen van zichzelf als individu. Levensvragen die in deze fase optreden zijn ‘wie 

ben ik?’ en ‘wat wil ik?’. Weten wie je bent en accepteren wie je bent zijn twee verschillende dingen. 

Doordat adolescenten steeds meer zicht krijgen op het zelfbeeld, wil dat niet zeggen dat de 

eigenwaarde hoog is. Juist doordat adolescenten meer inzicht krijgen in zichzelf zullen zij ook de 

minder leuke of minder sterke kanten van zichzelf inzien (Feldman, 2012). 

 

Bij eigenwaarde speelt ook het verschil in gender. Zo komen meisjes vroeger in de adolescentie 

terecht en is de eigenwaarde meestal lager en meer kwetsbaar dan die van jongens. Dit heeft ook te 

maken met het gegeven dat meisjes zich meer zorgen maken over hun uiterlijk en sociale relaties 

vergeleken met jongens. Jongens maken zich ook zorgen over deze dingen maar de houding die 

daarbij getoond wordt is vaak onverschilliger (Feldman, 2012). 

 

In het stadium identiteit-versus-identiteitsverwarring gaan tieners op zoek naar wat hen uniek maakt 

en daarmee onderscheid van andere leeftijdsgenoten. Ze proberen te bekijken welke rol ze het beste 

in de toekomst kunnen gaan vervullen en welke positieve en negatieve eigenschappen tot hen 

behoren. Om hier achter te komen zullen adolescenten vaak verschillende rollen en soorten gedrag 

uitproberen waarvan zij onderling de maatstaf voor geaccepteerde rollen afspreken. Om zichzelf te 

vergelijken gebruiken jongeren andere groepen, los van of ze wel of niet bij deze groepen horen. De 

mate van bij een groep horen wordt bepaald door de rol die je in de groep vervuld (Feldman, 2012) 

 

Op sociaal gebied spiegelen adolescenten zich vaak met groep- en leeftijdsgenoten. Wanneer het om 

de keuze voor een beroep draait of het oplossen van een probleem stappen zij eerder op 

ervaringsdeskundigen af (Feldman, 2012). 

 

PROBLEEMANALYSE  

 

Voor de probleemoriëntatie is het 5xW+H mode gebruikt (Donk & Lanen, 2015). 

Wat is het probleem? Het is onduidelijk wat de invloed van het geven van gastlessen met Tha 

Bus on Tour op de gastdocenten* is. 

 

De projectleiders van Tha Bus on Tour zien dat het project een positief 

effect heeft op de gastdocenten maar willen dit aantoonbaar maken. De 

organisatie heeft vermoedens dat zingeving, empowerment, persoonlijke 

ontwikkeling en zelfvertrouwen onderdeel zijn van de mogelijke 

ontwikkeling die bij de gastdocenten optreedt. 

Wie heeft te kampen 

met het probleem? 

De projectleiders van Tha Bus on Tour hebben te kampen met het 

probleem waarbij ook Zorgbelang Gelderland dit probleem deelt omdat 

het project georganiseerd wordt door Zorgbelang Gelderland.  
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De gastdocenten van Tha Bus on Tour hebben ook te maken met het 

probleem. Het rond krijgen van financiën is lastig op het moment dat er 

niet inzichtelijk kan worden gemaakt waar de ontwikkelingsfactoren 

zitten. De gastdocenten zullen dan een gelegenheid missen hun verhaal 

te delen en waarschijnlijk nog zoveel meer mislopen wat door ons 

onderzoek nog zichtbaar zal worden. 

Wanneer treedt het 

probleem op? 

 

Wanneer de organisatie de invloed van Tha Bus on Tour op de 

gastdocenten aantoonbaar wil maken, kunnen zij onvoldoende de 

efficiëntie* en effectiviteit** van Tha Bus on Tour aantonen. 

 

*Efficiëntie is een doelgerichte werkwijze die uitkomt bij het doel dat de 

organisatie voor ogen heeft. Het proces staat hierin centraal (Van Dale, 

2014). 

**Effectiviteit is het daadwerkelijke doel dat je wilt bereiken en is dus 

gefocust op de taak (Van Dale, 2014). De efficiëntie is bij Tha Bus on 

Tour nog niet duidelijk. Er zijn allerlei vermoedens maar deze zijn nog 

niet met literatuur onderbouwd en bewezen. De effectiviteit is wel meer 

zichtbaar doordat de levensverhalen van de gastdocenten hiervan 

getuigen maar ook deze zijn nog niet in harde gegevens omgezet.  

Waarom is het een 

probleem? 

Wanneer de organisatie kan aantonen dat Tha Bus on Tour bijdraagt 

aan het oplossen van problemen legt dat een goede basis voor 

legitimatie van Tha Bus on Tour (Faas, 2009, p. 48). Legitimatie in dit 

geval ten opzichte van de gemeente, omdat zij degene zijn die door 

middel van financiën bepalen of Tha Bus on Tour wel of niet kan blijven 

bestaan. Wanneer je kunt kiezen tussen verschillende projecten, zal 

gekozen worden voor het project waarvan de effecten het beste zijn 

aangetoond (Pijnenburg, Hermanns, Yperen, Hutschemaekers, & 

Montfoort, 2010, p. 102). 

 

Vanwege deze twee redenen is het belangrijk dat de projectleiders van 

Tha Bus on Tour de persoonlijke ontwikkeling bij de gastdocenten kan 

aantonen om zo draagvlak te creëren bij derden. 

Waar doet het probleem 

zich voor? 

Het project wordt ingezet in de provincie Gelderland, hier is op dit 

moment dan ook sprake van het probleem. 

Hoe is het probleem 

ontstaan? 

Door het wegvallen van de provinciale subsidie, als gevolg van de 

transitie jeugdzorg, is het niet langer mogelijk Tha Bus on Tour te 

organiseren. 

 

Probleemdefinitie 

Het is onduidelijk welke invloed het geven gastlessen met Tha Bus on Tour op de gastdocenten heeft. 

De organisatie heeft vermoedens dat zingeving, empowerment, persoonlijke ontwikkeling en 

zelfvertrouwen onderdeel zijn van mogelijke persoonlijke ontwikkelingen die bij de gastdocenten 

optreden, maar kan dit niet aantoonbaar maken omdat ze hier nooit onderzoek naar hebben gedaan. 

Er zijn hiervan geen gegevens op papier. 

 

Bij de start van het onderzoek hadden de projectleiders ideeën over de ontwikkelingen die de 

gastdocenten doormaken door het geven van gastlessen bij Tha Bus on Tour. Zij dachten aan 

‘empowerment’, ‘zingeving’, ‘zelfvertrouwen’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ omdat ze kenmerken 

hiervan terug zagen in het contact met de gastdocenten. Om erachter te komen wat de projectleiders 

onder deze ontwikkelingen verstaan, is er een vragenlijst naar hen opgestuurd die zij beantwoord 

hebben. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 1 op pagina 50. 
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Door de definitie van persoonlijke ontwikkeling op te zoeken in de literatuur is door het 

onderzoeksteam de conclusie getrokken dat ‘persoonlijke ontwikkeling’ als een paraplu boven de 

andere ontwikkelingen valt. Anders gezegd; ‘empowerment’, ‘zingeving’ en ‘zelfvertrouwen kunnen 

gezien worden als persoonlijke ontwikkelingen. In dit verslag wordt ‘persoonlijke ontwikkeling’ verstaan 

als een levenslang proces waarin iemand zich bewust is van zijn eigen kwaliteiten en deze 

voortdurend ontwikkelt om doelen op zijn eigen unieke manier en tempo te bereiken. Dit heeft tot 

gevolg dat iemand zich gezond, gelukkig, fysiek sterk, mentaal krachtig en emotioneel veerkrachtig 

voelt (Dongen, 2014). Deze bevindingen zijn leidend geweest om in dit onderzoek de persoonlijke 

ontwikkelingen bij de gastdocenten te onderzoeken.  

 

Onderzoeksdoel 

Aan het eind van het huidige onderzoek is er een rapport waarin beschreven staat wat de invloed is 

van Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van gastdocenten, waarbij de focus ligt op de 

meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen. 

Onderzoeksvraag 

Welke invloed heeft Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van gastdocenten? 

Deelvragen & onderzoeksmethode  

Nr. Deelvragen 

1 In welke persoonlijke ontwikkelingen herkennen de gastdocenten van Tha Bus on Tour zichzelf 

het meest? 

2 Hoe definieert de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren 

komen? 

3 Hoe verklaart de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren 

komen? 

4 Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de gastdocenten bij zichzelf terug door Tha Bus on 

Tour? 

5 Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de hulpverleners van de betrokken organisaties terug 

bij de gastdocenten van Tha Bus on Tour?  

 

Deelvraag 1 is opgesteld om vooronderzoek te kunnen verrichten met als doel nagaan of de 

gastdocenten zich herkennen in de persoonlijke ontwikkelingen die de opdrachtgevers voor ogen 

hadden. Om de persoonlijke ontwikkelingen uit de enquête te definiëren is deelvraag 2 opgesteld. 

Vervolgens is deelvraag 3 opgesteld om er achter te komen onder welke omstandigheden de 

persoonlijke ontwikkelingen optreden. Dit kan later met de uitkomsten van de interviews vergeleken 

worden en hier kunnen passende conclusies aan verbonden worden. Deelvraag 4 is opgesteld om de 

persoonlijke ontwikkelingen die de gastdocenten bij zichzelf terugzien, naar boven te halen. Deelvraag 

5 is ten slotte opgesteld om vanuit een ander perspectief naar de persoonlijke ontwikkelingen van de 

gastdocenten te kijken en van hen een beeld te krijgen over de ontwikkelingen die de gastdocenten 

door hebben gemaakt. 
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I. ONDERZOEK 

 

In hoofdstuk 1 zullen alle relevante gegevens van het onderzoek aan bod komen. Er wordt begonnen 

met een weergave van de aanpak waarin duidelijk wordt  met welke werkwijze er gehandeld is 

gedurende het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten per deelvraag weergegeven en volgt de 

discussie. Binnen de discussie is er ruimte voor conclusies per deelvraag, de nuancering en de 

eindconclusie van het onderoek. 

AANPAK 

 

In de aanpak wordt beschreven op welke manier het onderzoek is aangepakt en waarom bepaalde 

keuzes gemaakt zijn. Dit zal op volgorde van de deelvragen gaan. Aan het eind van de aanpak wordt 

beschreven hoe er gebruik gemaakt is van muzisch ludische media en hoe er draagvlak gecreëerd is 

bij derden. 

 

Onderzoeksmethoden 

Binnen het onderzoek bij Tha Bus on Tour wordt er gebruik gemaakt van de onderzoeksmethoden 

verklaren en ontwerpen. Hiermee is dit onderzoek een verklarend- en ontwerponderzoek. In hoofdstuk 

1 van dit verslag staat het verklarend onderzoek centraal. Er wordt namelijk verklaard welke invloed 

Tha Bus on Tour heeft op de persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten. In hoofdstuk 2 van dit 

onderzoek wordt aan ontwerponderzoek gedaan. Naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk 1 zal 

er een innovatief product ontworpen worden om de kwaliteit van het project Tha Bus on Tour te 

behouden en/of te verbeteren (Donk & Lanen, 2015). 

 

In onderstaand tabel 1 wordt getoond welke verzamelmethoden en databronnen bij de verschillende 

deelvragen gebruikt worden. 

 

Tabel 1: Verzamelmethoden en databronnen deelvragen 

Nr. Deelvragen Methode van 
verzamelen 

Door middel 
van 

Functie  Databron 

1 In welke persoonlijke 
ontwikkelingen herkennen 
de gastdocenten van Tha 
Bus on Tour zichzelf het 
meest? 

Bevragen Online enquête  
 
 

Definiëren  Alle 46 jongeren 
die d.m.v. 
gastlessen geven 
betrokken zijn bij 
Tha Bus on Tour. 

2 Hoe definieert de literatuur 

de persoonlijke 

ontwikkelingen die uit de 

enquête naar voren 

komen? 

Bestuderen Literatuur Definiëren  - 

3 Hoe verklaart de literatuur 

de persoonlijke 

ontwikkelingen die uit de 

enquête naar voren 

komen? 

Bestuderen Literatuur Verklaren - 

4 Welke persoonlijke 

ontwikkelingen zien de 

gastdocenten bij zichzelf 

terug door Tha Bus on 

Tour? 

Bevragen Narratief semi-
gestructureerd 
individueel 
interview 

Evalueren 8 van de 46 
jongeren die 
d.m.v. gastlessen 
geven betrokken 
zijn bij Tha Bus on 
Tour. 



 
13 

 

5 Welke persoonlijke 
ontwikkelingen zien de 
hulpverleners van de 
betrokken organisaties 
terug bij de gastdocenten 
van Tha Bus on Tour? 

Bevragen Narratief semi-
gestructureerd 
groepsinterview 

Evalueren Hulpverleners van 
gezinshuis Gentle 
en de 
jongerenraad van 
Entrea. 

 

Triangulatie 

Met het oog op een hoge validiteit en betrouwbaarheid voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van 

datatriangulatie. Dit houdt in dat er brontriangulatie, methodische triangulatie en 

onderzoekerstrangulatie is toegepast. Zo is er gebruik gemaakt van data uit verschillende bronnen 

zoals de gastdocenten van Tha Bus on Tour, medewerkers van gezinshuizen en verschillende 

stukken en auteurs van literatuur. De data is op verschillende manieren verzameld zoals door de 

online enquête, literatuuronderzoek en verschillende soorten interviews. Daarnaast is de data door 

verschillende personen uit het onderzoeksteam verzameld. Ook is er voor gekozen om een interview 

door een ander te laten fragmenteren en te coderen dan degene die het interview heeft afgenomen. 

Op deze manier is er rekening gehouden met eventuele interpretaties die opgedaan kunnen zijn 

tijdens het interviewen. Deze interpretaties kunnen nu niet meegenomen zijn in het coderen en de 

uiteindelijke conclusies die hieraan verbonden zijn (Donk & Lanen, 2015). 

AANPAK DATAVERZAMELING EN ANALYSE DEELVRAAG 1  

 

In welke persoonlijke ontwikkelingen herkennen de gastdocenten van Tha Bus on Tour zichzelf het 

meest? 

 

Deelvraag 1 is ontwikkeld als vooronderzoek bij de start van het onderzoek bij Tha Bus on Tour. Om 

een breed scala aan respondenten te kunnen benaderen is er voor gekozen een enquête te houden 

waarbij het onderzoeksteam niet aanwezig is. Dit om de invloed van het onderzoeksteam op de 

respondenten zo veel mogelijk te beperken en zo de betrouwbaarheid van de resultaten te 

bevorderen. Het programma van de enquête is een gebruikelijk programma binnen Zorgbelang 

Gelderland. 

 

Om de vragen en de vraagstelling in de enquête zo goed als mogelijk aan te laten sluiten bij de 

mogelijkheden van de gastdocenten, is er voor gekozen om bij het opstellen van de vragenlijst een 

van de gastdocenten te betrekken. Gastdocent L. heeft samen met 2 leden uit de onderzoeksgroep 

gekeken naar de vragenlijst die de onderzoeksgroep opgesteld had. De vragen zijn doorlopen met L. 

en zij heeft haar bevindingen aangegeven. Een bevinding was bijvoorbeeld dat sommige vragen op 

een dusdanig moeilijke manier gesteld waren, waardoor het een onduidelijke vraag voor haar was en 

zij geen betrouwbaar antwoord zou kunnen geven. Deze vragen zijn opnieuw geformuleerd zodat ze 

voor de gastdocenten helder waren. 

 

In de enquête is gebruik gemaakt van verschillende soorten vraagstellingen: 

1. Open vragen 

2. Gesloten vragen 

3. Directe vragen 

4. Indirecte vragen. 

 

De open vragen zijn gesteld om zo de respondent volledig vrij te laten in het formuleren van zijn 

antwoord. Het regelmatig voor laten komen van open vragen blijkt ook de tevredenheid van de 

respondenten over het onderzoek te vergroten. De gesloten vragen in de enquête zijn vooral gebruikt 

om de persoonlijke ontwikkelingen ‘empowerment’, ‘zingeving’ en ‘zelfvertrouwen’ te toetsen en te 

meten. Er is soms gebruik gemaakt van gesloten antwoordcategorieën waarbij er ook gekozen kon 

worden voor een open antwoord (anders, namelijk:…). Hierdoor is er ruimte gelaten om andere 
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ontwikkelingen aan te dragen. Daarnaast zijn er directe vragen gesteld waarbij er direct iets gevraagd 

werd over het te behandelen onderwerp. Maar ook indirecte vragen waarbij de respondent 

bijvoorbeeld gevraagd werd om op stellingen te reageren of schaalvragen te beantwoorden (Smabers, 

Boot, Julsing, & Vreugde, 2008, p. 47).  

 

Voorafgaand aan het versturen van de enquête is er een vooraankondiging via de mail verstuurd naar 

alle 46 gastdocenten die door middel van gastlessen geven betrokken zijn (of zijn geweest) bij Tha 

Bus on Tour. Vervolgens is er een mail met begeleidende brief en een link naar de enquête naar de 

gastdocenten gestuurd. In bijlage 3 op pagina 53 wordt de vragenlijst van de enquête weergegeven. 

De enquête heeft 10 dagen open gestaan en na 5 dagen is er een herinneringsmail naar de 

gastdocenten verstuurd. De begeleidende brief en brief ter afsluiting van de enquête zijn terug te 

vinden in bijlage 2 op pagina 52. 

 

Het enquêteprogramma heeft de antwoorden op de gesloten vragen direct gebundeld en in een tabel 

en/of diagram verwerkt met bijbehorende percentages. Om de antwoorden op de open vragen te 

bundelen zijn er codeerbegrippen (persoonlijke ontwikkelingen) opgesteld, die aan de hand van 

literatuurstudie gedefinieerd zijn. Hierin zijn de persoonlijke ontwikkelingen van de opdrachtgevers en 

nieuwe persoonlijke ontwikkelingen meegenomen zodat alle antwoorden op de open vragen 

gecodeerd konden worden. De meest voorkomende ontwikkelingen uit de enquête zijn gebruikt als 

basis voor het codeerschema voor de interviews van deelvraag 4 en 5.  

AANPAK DATAVERZAMELING EN ANALYSE DEELVRAAG 2  

 

Hoe definieert de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren komen? 

 

De specifieke inhoud van deze deelvraag is pas tot stand gekomen nadat de resultaten van de 

enquête bekend waren. Toen duidelijk was welke persoonlijke ontwikkelingen uit de enquête kwamen, 

was ook duidelijk welke definities van persoonlijke ontwikkelingen in de literatuur onderzocht moesten 

worden. 

 

Om een antwoord te vinden op deze deelvraag is er een literatuurstudie gedaan waarbij op zoek 

gegaan is naar bestaande kennis en inzichten uit de vakliteratuur. Om gestructureerd te werk te gaan 

is een kijkkader gemaakt waarin helder beschreven staat wat er in de literatuur onderzocht moest 

worden. Om de juiste definitie, passend bij dit onderzoek, te verkrijgen, was het van belang om 

verschillende bronnen te bestuderen en vanuit daar een definitie te kiezen of te vormen. 

 

De meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen uit de enquête zijn gebruikt als basis voor het 

codeerschema van de interviews die later in het onderzoek plaats hebben gevonden. Om uiteindelijk 

de uitkomsten van de interviews nog specifieker te kunnen coderen zijn de meeste persoonlijke 

ontwikkelingen in tweeën gesplitst. Uiteindelijk zijn deze splitsingen ook toegevoegd aan het kijkkader 

dat te vinden is in bijlage 5 op pagina 68. 

AANPAK DATAVERZAMELING EN ANALYSE DEELVRAAG 3  

 

Hoe verklaart de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren komen? 

 

Voor de aanpak van deze deelvraag zat veel overlap met de aanpak van deelvraag 2. Het betrof ook 

hier een literatuurstudie echter ging het nu niet om de definitie van de persoonlijke ontwikkeling maar 

over wat de reden is dat deze persoonlijke ontwikkeling optreed en op welke manier dit gestimuleerd 

kan worden. Er is dus nog breder onderzoek gedaan naar bruikbare literatuur omdat er een breder 

aspect van de persoonlijke ontwikkeling in kaart gebracht zou worden. Voor dit onderzoek is net als 

voor deelvraag 2, gebruik gemaakt van het kijkkader in bijlage 5 op pagina 68. 
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AANPAK DATAVERZAMELING EN ANALYSE DEELVRAAG 4  

 

Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de gastdocenten bij zichzelf terug door Tha Bus on Tour? 

 

Narratieve onderzoeksmethode 

Voor deze deelvraag is de narratieve onderzoeksmethode gebruikt waarin verhalen van de 

gastdocenten centraal staan. Narratief onderzoek doen is kwalitatief en interpretatief, wat betekent dat 

er op zoek gegaan wordt naar de interpretatie van de gastdocenten en dus de uitleg die iemand bij 

een periode uit zijn leven geeft. Dit is niet gebaseerd op harde cijfers (Biene et al., 2008). Zoals 

Migchelbrink (2007) omschrijft, is het doel van kwalitatief onderzoek “inzicht krijgen in hoe mensen de 

werkelijkheid ervaren, beleven en er betekenis aan geven” (Migchelbrink, 2008). Het werken met 

levensverhalen van de gastdocenten en daarmee met de narratieve onderzoeksmethode, is passend 

in dit onderzoek omdat er op deze manier veel input komt vanuit de gastdocenten zelf. Om tot goed 

inzichten voor dit onderzoek te komen zijn ervaringen en levensverhalen van de gastdocenten van 

groot belang. 

 

Volgens Dries & Hoffman (2008) helpen verhalen om heden, verleden en toekomst met elkaar te 

verbinden (Dries & Hoffman, 2008). Door verleden, heden en toekomst te bespreken is er een 

mogelijkheid om vergelijkingen te maken met persoonlijke ontwikkelingen die in het verleden nog niet 

tot iemand behoorde maar wellicht in het heden (de periode waarin iemand mee ging met Tha Bus on 

Tour) wel. Hierdoor kunnen er associaties gemaakt worden tussen persoonlijke ontwikkelingen en de 

invloed die Tha Bus on Tour hierop heeft (gehad). In dit onderzoek zijn ter voorbereiding op het 

narratief onderzoeken instrumenten gebruikt vanuit het onderzoek ‘vraaggericht werken door narratief 

onderzoek’. Dit onderzoek betrof wijkgericht onderzoek dat niet in zijn geheel overeenkomt met het 

onderzoek naar Tha Bus on Tour. Om deze reden zijn bepaalde instrumenten aangepast zodat ze 

voor dit onderzoek gebruikt kunnen worden. 

 

Interviews afnemen 

Met de opdrachtgevers en de projectbegeleider van de HAN is besloten dat 8 individuele interviews 

met de gastdocenten haalbaar is binnen de onderzoeksperiode. De respondenten van de interviews 

variëren in leeftijd en het aantal keer dat ze mee zijn geweest met Tha Bus on Tour. Ook is er een 

verdeling tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ gastdocenten. Onder ‘oude’ gastdocenten worden de jongeren 

gezien die in het verleden gastlessen gegeven hebben en hiermee het afgelopen jaar niet meer, of in 

een andere rol, actief zijn geweest. Onder ‘nieuwe’ gastdocenten worden de jongeren verstaan die het 

afgelopen jaar nog gastlessen hebben gegeven. Waar mogelijk zijn de interviews afgenomen met 

twee personen om de validiteit te vergroten. Een persoon is interviewer en de ander is aanwezig ter 

controle van de kwaliteit. De locatie en tijd van de afgenomen individuele interviews verschillen per 

respondent. Hierbij is gekeken naar waar de respondent zich het meest comfortabel voelt. Denk 

bijvoorbeeld aan school, bij de respondent thuis of op het kantoor van Zorgbelang Gelderland. Om de 

respondenten te bedanken voor de medewerking is er na afloop van alle interviews een 

chocoladereep aan hen uitgereikt. 

 

Narratief interviewen wordt gedaan door open interviews. Hierbij zal de interviewer de respondent 

uitnodigen en stimuleren zijn verhaal te doen en op deze manier zo veel mogelijk informatie te 

verkrijgen. De interviews zijn semi-gestructureerd en worden afgenomen volgens een interviewguide. 

De interviewguide is ontworpen als handleiding tijdens het interview. De interviewguide bestaat uit een 

inleiding met uitleg over het interview, gevolgd door het interview waarin brede, open vragen staan die 

richting geven aan het interview en moeten uitnodigen tot het vertellen van verhalen. Tot slot is er een 

afsluiting waarin de respondenten worden bedankt voor hun tijd en verhalen waarmee ze het 
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onderzoek hebben bevorderd (Biene et al., 2008).De interviewguide voor de individuele interviews van 

dit onderzoek wordt weergeven in bijlage 10 op pagina 81. 

 

Om het interview meer leven in te blazen en de respondenten te ondersteunen is er gekozen om een 

muzisch ludisch middel in te zetten. Er wordt een activiteit gedaan waarbij de gastdocenten hun 

verhalen om kunnen zetten in woorden, tekeningen, tekens enzovoort op papier. Ze mogen dit 

vormgeven naar eigen voorkeur. Nadere informatie hierover wordt gegeven in de paragraaf 

‘Toepassing van muzisch ludische middelen in de aanpak’ op pagina 18. 

 

Verwerken van data 

De individuele interviews zijn getranscribeerd (volledig uitgeschreven). Hiervoor was het van belang 

dat er geluidsopnamen van de interviews werden gemaakt. Om volgens de wet te handelen was het 

onderzoeksteam genoodzaakt om de respondenten schriftelijke en mondelinge toestemming te laten 

geven om het interview op te nemen en tot een verslag uit te werken. Wanneer de opnamen 

getranscribeerd waren, zijn de geluidsopnamen gewist. Zie bijlage 9 op pagina 80 voor het 

toestemmingsformulier dat in dit onderzoek gebruikt is. 

 

De transcripten werden vervolgens gefragmenteerd. Fragmenteren is het splitsen van het transcript in 

fragmenten met hetzelfde onderwerp. Wanneer er een nieuw onderwerp aangesneden wordt, begint 

er een nieuw fragment. Om de fragmenten te benoemen hebben ze een nummer gekregen (Biene et 

al., 2008). Zoals eerder genoemd is het fragmenteren en het coderen in verband met de kwaliteit van 

het onderzoek door een andere onderzoeker gedaan dan het transcriberen. De fragmenten van de 

individuele interviews met de gastdocenten zijn terug te vinden in bijlage 12 op pagina 87. 

 

Coderen 

Toen de transcripten gefragmenteerd waren, kon er gecodeerd worden. Coderen, ofwel labelen, wil 

zeggen dat er in kaart wordt gebracht over wat, over wie en hoe (op welke manier) er gesproken 

wordt. Om dit te doen is er een codeerschema gemaakt waarbij de basis overeenkomt met die van het 

wijkgericht onderzoek. De aanpassingen die gedaan zijn in de categorie ‘WAT’ zijn gedaan naar 

aanleiding van de enquête. De persoonlijke ontwikkelingen die hier uitkwamen zijn met behulp van 

literatuur gesplitst in kleinere begrippen om te kunnen specificeren over welk aspect van een 

persoonlijke ontwikkeling iemand praat. De begrippensplitsing voor het codeerschema is te vinden in 

bijlage 7 op pagina 71. Voor de categorie ‘WIE’ zijn er ook veranderingen aangebracht. Zo zijn de 

codes ‘Wijk’, ‘Woning’ en ‘Straat’ vervangen door ‘Verleden’, ‘Heden’, ‘Toekomst’. Er is gekozen voor 

het begrip ‘verleden’ om een nulmeting te doen. ‘Heden’ staat voor de periode waarin Tha Bus on 

Tour onderdeel was van iemands leven. Voor ‘Toekomst’ is gekozen om te bekijken wat Tha Bus on 

Tour op de lange termijn voor de gastdocenten kan betekenen. Aan de categorie ‘HOE’ is in het 

codeerschema niets veranderd. De codes die hierin staan sluiten nauw aan bij het onderzoek naar 

Tha Bus on Tour. Het codeerinstrument inclusief de uitleg van de codes is terug te vinden in bijlage 14 

op pagina 158 

 

Omdat ieder lid van het onderzoeksteam een andere interpretatie kan hebben van de codes heeft het 

onderzoeksteam geoefend met het coderen van 5 fragmenten. De resultaten hiervan zijn besproken 

om de interpretaties naar een eenduidig niveau te tillen. Hierdoor zullen vervolgens de analyses en 

uiteindelijke conclusies meer valide en betrouwbaar zijn. 

 

Analyseren 

Een vervolgstap na het coderen is om de gecodeerde interviews te analyseren. Dit is gedaan aan de 

hand van een analyseschema dat ontworpen is door onderzoeksteam Tha Bus on Tour. In het 

analyseschema is onderscheid gemaakt in ‘Verleden’, ‘Heden’ en Toekomst’ waarbij gekeken wordt of 

een persoonlijke ontwikkeling met de code ‘Positief’ of ‘Negatief’ geassocieerd werd. Ook is bekeken 

of de persoonlijke ontwikkeling in combinatie met ‘Tha Bus on Tour’ is genoemd of dat het met 
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‘Anders’ geassocieerd is tijdens het interview. Het analyseschema dat gebruikt is voor de analyse van 

de interviews is te vinden in bijlage 15 op pagina 162. 

 

Conclusies 

Als vervolg op het analyseren zijn er conclusies getrokken. De conclusies van de individuele 

interviews worden weergeven in de paragraaf ‘Resultaten’ op pagina 26. 

 

AANPAK DATAVERZAMELING EN ANALYSE DEELVRAAG 5  

 

Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de hulpverleners van de betrokken organisaties terug bij de 

gastdocenten van Tha Bus on Tour? 

 

Een groot gedeelte van de aanpak van deelvraag 4 overlapt met de aanpak van deelvraag 5. Om met 

deze deelvraag te starten zijn betrokken hulpverleners, professionals en ondersteuners van de 

gastdocenten benaderd voor een groepsinterview. Dit is op aanwijzingen van de opdrachtgevers 

gedaan omdat zij inzicht hadden in de groep mensen die benaderd diende te worden. Uiteindelijk zijn 

er 3 mensen bereid gevonden om op termijn een groepsinterview te doen. In samenspraak met deze 

mensen is gekozen om het groepsinterview op 15 april 2015 te doen op kantoor van Zorgebelang 

Gelderland. 

 

Het interview 

Tijdens het groepsinterview is ook de narratieve onderzoeksmethode gebruikt. Voor meer informatie 

hierover zie ‘Aanpak dataverzameling en analyse deelvraag 4’ op de vorige pagina. Het 

groepsinterview is afgenomen door twee onderzoekers van het onderzoeksteam. Voorafgaand is er 

ook voor dit groepsinterview een interviewguide gemaakt die als handleiding diende. Het interview is 

op dezelfde manier ingedeeld als de individuele interviews met de gastdocenten. Zo was het 

programma om verleden, heden en toekomst te doorlopen en zo persoonlijke ontwikkelingen die de 

professionals bij de gastdocenten zagen, te filteren. De interviewguide voor het groepsinterview is te 

vinden in bijlage 11 op pagina 84. Om tijdens het groepsinterview een groepsgesprek op gang te 

brengen, is er gebruik gemaakt van een muzisch ludisch middel. Tijdens de creatieve activiteit kregen 

de professionals post-its waar ze steekwoorden van ontwikkeling mochten opschrijven. Nadat iedere 

professional dit gedaan had werden ze op een A3 vel verzameld en werden alle post-its besproken. 

Meer informatie over deze activiteit wordt toegelicht in de paragraaf ‘Toepassing van muzisch ludische 

middelen in de aanpak’ op pagina 18. 

 

Data verwerken 

Na het groepsinterview is de data net zoals die van de individuele interviews getranscribeerd en 

gefragmenteerd. Het gefragmenteerde transcript van dit interview is terug te vinden in bijlage 13 op 

pagina 148. De fragmenten zijn daarop volgend gecodeerd aan de hand van het zelfde codeerschema 

als voor de individuele interviews is gebruikt. Het codeerschema inclusief uitleg van de codes is terug 

te vinden in bijlage 14 op pagina 158. Aan de hand van het analyseschema van de individuele 

interviews is ook het groepsinterview geanalyseerd. Het analyseschema van het groepsinterview komt 

terug in de paragraaf ’Resultaten deelvraag 5: Groepsinterview” op pagina 28. 

 

Conclusies 

Als vervolg op de analyse zijn er conclusies getrokken. De conclusies die verbonden kunnen worden 

aan het groepsinterview worden weergegeven in de paragraaf ‘Resultaten’ op pagina 28. 
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DE TOEPASSING VAN MUZISCH LUDISCHE MIDDELEN IN DE AANPAK 

 

Gedurende dit onderzoek is gebruik gemaakt van muzisch ludische middelen. Tijdens de individuele 

interviews met de gastdocenten is gekozen voor een waslijn met kaartjes die als tijdlijn diende. De 

opdracht aan de gastdocenten was om op de gekleurde kaartjes weer te geven hoe zij hun verleden 

(periode voor Tha Bus on Tour), heden (periode waarin Tha Bus on Tour onderdeel van hun leven 

was) en toekomst (periode die nog komen gaat) voor ogen hebben. De gastdocenten mochten zelf 

kiezen hoe ze dit wilden weergeven. Denk bijvoorbeeld aan tekenen, steekwoorden opschrijven of in 

verhaalvorm beschrijven. De kleuren van de kaartjes mochten ze ook zelf kiezen. Daarna werden de 

kaartjes aan de waslijn gehangen waarin het begin van de waslijn het verleden was, het midden het 

heden en het eind de toekomst. De kaartjes dienden ter visuele ondersteuning van de levensverhalen 

van de gastdocenten en hierdoor kon waar nodig de focus van het interview verlegd worden naar de 

waslijn om de gastdocent meer ruimte te geven. In bijlage 16 op pagina 165. is een impressie van de 

activiteit in een individueel interview getoond.  

 

Tijdens het groepsinterview met ondersteuners en professionals van de gastdocenten zijn twee A3 

vellen gebruikt om verleden en heden in kaart te brengen. De ondersteuners en professionals zijn 

gevraagd om op post-it papiertjes steekwoorden te schrijven die passen bij de gastdocenten in het 

verleden. Deze post-its zijn hierna op het A3 vel met ‘verleden’ geplakt. Daarna is hetzelfde gedaan 

voor de periode heden. Hierna is er gepraat en gediscussieerd over de verschillen in verleden en 

heden om hieruit de ontwikkelingen naar boven te halen. Het doel van deze werkvorm was om iedere 

aanwezige input te laten geven en een interactief interview te verkrijgen.  

DRAAGVLAK CREËREN EN EISEN VANUIT DE OPDRACHTGEVERS 

 

Een uitgangspunt van dit onderzoek was dat betrokkenen van Tha Bus on Tour de 

onderzoeksresultaten kunnen gebruiken voor verbetering van de praktijk. Het was dan ook van belang 

dat deze mensen betrokken werden bij kernactiviteiten in het onderzoek en dat bevindingen en 

keuzes gedurende het onderzoek besproken werden (Donk & Lanen, 2015). 

 

Bij de start van het onderzoek is gekeken naar de wensen en eisen van de opdrachtgevers. De eisen 

die de opdrachtgevers hadden zijn: 

1. Gastdocenten worden betrokken bij het onderzoek in de vorm van vragen voor de enquête 

opstellen, bevragen via enquête, interviewen, en meedenken in de ontwikkeling van het 

innovatieve eindproduct. 

2. 5-10 gastdocenten worden geïnterviewd. 

3. Rekening houden met verschillende perspectieven van gastdocenten, ondersteuners en 

professionals. 

4. Het onderzoek is praktijkgericht waarin gebruik gemaakt is van datatriangulatie. 

5. Het product moet bruikbaar zijn in samenwerking met verschillende partijen. 

6. Het product moet bijdragen aan de promotie en onder de aandacht brengen van Tha Bus on 

Tour met als doel een doorstart van het project. 

 

Gedurende het onderzoek is er een nauwe samenwerking geweest met de opdrachtgevers. Zo is er 

wekelijks contact geweest via de mail en zijn zij op deze manier op de hoogte gehouden van recente 

ontwikkelingen binnen het onderzoek. Daarnaast is er tweewekelijks een bijeenkomst gepland waarin 

opdrachtgevers en onderzoeksteam samen kwamen op kantoor van Zorgbelang Gelderland. In deze 

een uur durende bijeenkomsten werden de stand van zaken besproken, beslissingen genomen en 

een plan van aanpak opgesteld voor de komende twee weken.  
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Naast de betrokkenheid van de opdrachtgevers zijn ook de gastdocenten nauw betrokken geweest in 

dit onderzoek. Om kennis te maken met het project en enkele gastdocenten is het onderzoeksteam in 

de week van de Jeugdzorg in november 2014 mee geweest met Tha Bus on Tour. Zo hebben enkele 

gastdocenten het onderzoeksteam leren kennen en heeft het onderzoeksteam ook interesse getoond 

in de gastdocenten en het project. Tijdens het onderzoek heeft een gastdocent meegedacht over de 

vragenlijst voor de enquête. Ook hebben gastdocenten input gegeven in het onderzoek door de 

enquête in te vullen en mee te werken aan het interview. Na de enquête zijn de gastdocenten op de 

hoogte gebracht van de resultaten die hier uit voort kwamen en de vervolgstappen in het onderzoek. 

Voor de eindpresentatie waarin de onderzoeksresultaten gepresenteerd werden zijn de gastdocenten 

die een bijdrage geleverd hebben in het onderzoek uitgenodigd. Naderhand hebben de gastdocenten 

die aanwezig waren bij de eindpresentatie, het onderzoeksrapport via de mail ontvangen.  

 

Professionals en ondersteuners van de gastdocenten van Tha Bus on Tour zijn via de mail op de 

hoogte gebracht dat er een onderzoek zou starten door studenten van de HAN. Binnen dit onderzoek 

hebben de professionals en ondersteuners vooral hun bijdrage geleverd door deel te nemen aan het 

groepsinterview. Waar professionals en ondersteuners vragen of ideeën hadden konden zij dit 

kenbaar maken via de mail. Dit is echter niet gebeurd binnen dit onderzoek. De hulpverleners die deel 

genomen hebben aan het groepsinterview zijn uitgenodigd voor de eindpresentatie van het 

onderzoek. De professionals en ondersteuners die aanwezig waren tijdens de eindpresentatie hebben 

naderhand nog het onderzoeksrapport via de mail ontvangen.  
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RESULTATEN 

 

De resultaten uit dit onderzoek worden onderstaand per deelvraag behandeld. De resultaten zijn geen 

ruwe data maar een verzameling van de belangrijkste resultaten die de analyses binnen het 

onderzoek hebben opgeleverd. Door voor meer verdieping naar bijlagen te verwijzen, zal de 

leesbaarheid van deze paragraaf bevorderd worden. 

RESULTATEN DEELVRAAG 1: ENQUÊTE  

 

Deelvraag 1: In welke persoonlijke ontwikkelingen herkennen de gastdocenten van Tha Bus on Tour 

zichzelf het meest? 

 

De enquête is door 14 vrouwelijke gastdocenten ingevuld variërend in de leeftijd van 16 tot en met 24 

jaar. Ook alle mannelijke gastdocenten van Tha Bus on Tour zijn hiervoor benaderd maar hier is geen 

respons van gekregen. Van de 14 gastdocenten zijn er 5 gastdocenten in het totaal 0-5 keer mee 

geweest met Tha Bus on Tour, 5 andere gastdocenten 5-10 keer en nog 4 andere gastdocenten meer 

dan 10 keer.  

 

Gesloten vragen 

De analyse van de gesloten vragen is automatisch gedaan door het enquêteprogramma op de 

computer. Door middel van tabellen en diagrammen zijn de resultaten van de gesloten vragen 

weergegeven in aantallen en percentages. In de enquête zijn twee gesloten vragen die over 

persoonlijke ontwikkeling gaan. 

 

1. Waarom ga je graag mee met Tha Bus on Tour? 

Bij deze vraag hebben de gastdocenten de vier belangrijkste redenen gekozen en ze op volgorde van 

belangrijkheid gezet waarbij 1 het meest belangrijk is en 4 het minst belangrijk.  

Onderwerp 1 2 3 4 Totaal 
Gewogen en 

Codering 

Het geeft mij meer zelfvertrouwen 4 0 5 2 11 6.2 Zelfvertrouwen 

Het zorgt voor een leuke dagbesteding 0 3 0 2 5 2    Zingeving 

Ik hoef daardoor niet naar school 0 0 0 1 1 0.3 Zingeving 

Ik leer over mijn probleem praten 1 1 2 3 7 2.9 Verwerking 

Ik leer voor een groep te praten 0 1 1 3 5 1.6 Didactisch 

Ik kan andere jongeren helpen 4 6 2 0 12 7.7 Zingeving  

Ik kan het beeld over jongeren uit de jeugdzorg veranderen 6 2 2 2 12 8.2 Zingeving 

Andere reden (toelichting kan bij de volgende vraag) 0 1 1 0 2 0.8 

 

Hieruit blijkt dat zingeving, zelfvertrouwen, verwerking het hoogst scoren. 

 

2. Graag horen we jouw mening over de volgende stellingen: 

Stelling Ja Een beetje Nee Weet ik niet 

/ N.v.t. 

Codering 

Ik kijk ernaar uit om met 

Tha Bus on Tour mee te 

gaan 

13 (86.7%) 1 (6.7%) 0 (0%) 0 (0%) Zingeving 

Wanneer ik met Tha Bus 

on Tour meega, sta ik hier 

graag vroeg voor op 

12 (80%) 2 (13.3%) 0 (0%) 0 (0%) Zingeving 
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Ik heb mijzelf als persoon 

beter leren kennen door 

mee te doen met Tha Bus 

On Tour 

9 (60%) 3 (20%) 0 (0%) 2 (13.3%) Empowerment 

Ik ervaar steun van de 

andere gastdocenten 

10 (66.7%) 4 (26.7%) 0 (0%) 0 (0%) Sociaal 

Ik sta steviger in mijn 

schoenen nadat ik ben 

mee geweest met Tha Bus 

On Tour 

9 (60%) 3 (20%) 1 (6.7%) 1 (6.7%) Zelfvertrouwen 

 

Om een beeld te krijgen om welke persoonlijke ontwikkeling het gaat, zijn de gesloten vragen 

gecodeerd aan de hand van persoonlijke ontwikkelingen. Deze zijn volgens de literatuur gedefinieerd. 

De definities van de codeerbegrippen zijn terug te vinden in bijlage 6 op pagina 70. 

 

Open vragen 

Voor de analyse van de open vragen zijn de antwoorden op deze vragen voorzien van een codering. 

De persoonlijke ontwikkelingen die gebruikt zijn als codering zijn aan de hand van literatuur 

gedefinieerd wat het mogelijk heeft gemaakt, ze te koppelen aan de gegeven antwoorden. Nadat alle 

antwoorden op de open vragen voorzien waren van een codering zijn deze bij elkaar opgeteld en in 

tabel 2 gezet. De begrippenlijst van deze persoonlijke ontwikkelingen is terug te vinden in bijlage 6 op 

pagina 70. 

 

Tabel 2: Overzicht persoonlijke ontwikkelingen na codering antwoorden op open vragen enquête  

Persoonlijke ontwikkelingen Aantal 

Zingeving 34 
Verwerking 19 
Empowerment 14 
Sociaal-emotioneel 13 
Zelfvertrouwen 9 
Didactisch 3 
Overige antwoorden (geen persoonlijke ontwikkelingen) 16 
 

Diagram 2.1:Resultaten open vragen enquête 
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Zie bijlage 4 op pagina 55 voor de volledige resultaten en codering van de enquête. 

RESULTATEN DEELVRAAG 2: DEFINITIES PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGEN  

 
Deelvraag 2: Hoe definieert de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren 

komen?  

 

Voor de codering van de enquête is onderzoek gedaan in verschillende databronnen. Er is gekeken 

naar definities die (deels) overeen kwamen met de antwoorden uit de enquête. De persoonlijke 

ontwikkelingen die gekozen zijn voor de codering van de enquête zijn: 

1. Zingeving 

2. Zelfvertrouwen 

3. Empowerment 

4. Didactiek 

5. Verwerking 

6. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Daarnaast is er gekozen voor een categorie ‘overige’ zodat de antwoorden die geen persoonlijke 

ontwikkeling weergaven, onder deze restcategorie ondergebracht konden worden. Uit de 

literatuurstudie zijn definities opgesteld voor de codering. De definities van de persoonlijke 

ontwikkelingen die als codering dienden voor de enquête zijn terug te vinden in bijlage 6 op pagina 70.  

 

Na het kritisch bekijken van de resultaten is besloten om het begrip ‘Didactisch’ niet op te nemen in 

het verdere onderzoek. Hier is voor gekozen omdat deze met maar 3 hits in de enquête erg laag 

scoorde en dit onderzoek zich richt op de meest voorkomende ontwikkelingen bij de gastdocenten. 

 

Na dit besluit zijn de persoonlijke ontwikkelingen waar mogelijk aan de hand van literatuur opgesplitst 

in tweeën. Zo zou het codeerschema voor de interviews specifieker worden en zouden de resultaten 

van de interviews ook in laten zien om welk deel van een persoonlijke ontwikkeling het gaat. 

 

In tabel 3 worden de persoonlijke ontwikkelingen en de splitsingen hiervan weergegeven met daarbij 

de definities die van toepassing zijn in dit onderzoek. 

 

Tabel 3: Definities persoonlijke ontwikkelingen codeerschema interviews 

Begrip Definitie Splitsing begrip Definitie 

Zingeving “Persoonlijke zingeving 
verwijst naar een 
psychologisch proces, 
waarbij mensen in interactie 
met de sociaal-culturele 
omgeving betekenis 
toekennen en richting 
geven aan hun leven en het 
daarmee in een breder 
perspectief plaatsen” 
(Westerhof & Bohlmeijer, 
2010, p. 138). 

Alledaagse 
zingeving  

“Een psychologisch proces 
waarmee mensen in 
interactie met de sociaal- 
culturele omgeving 
betekenis en richtingen 
geven aan hun leven. De 
zin in verwijs hier naar het 
verlangen iets te doen” 
(Westerhof & Bohlmeijer, 
2010, p. 138). 

Existentiële 
zingeving  

“Het levensbeschouwelijke 
proces waarmee mensen 
hun levensvragen 
beantwoorden en op deze 
wijze betekenis geven aan 
hun leven. Vaak vind 
spiritualiteit en 
levensbeschouwing hier zijn 
plaats” (Westerhof & 
Bohlmeijer, 2010, p. 138).  
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Verwerking “Met verwerken wordt een 
proces bedoeld waarbij je 
zeer intensief bezig bent 
met datgene wat je is 
overkomen. Een dergelijke 
verwerkingsperiode kan 
enkele weken tot enkele 
jaren duren. De kern van 
het verwerkingsproces is 
dat je vaak aan de 
gebeurtenis moet denken 
en er veel over wilt praten. 
Dit gaat samen met 
negatieve gevoelens zoals 
boosheid, angst en verdriet” 
(Mittendorff & Muller, 2012, 
pp. 18-19). 

Emotionele 
verwerking 

“Het terugdenken aan de 
gebeurtenissen wat samen 
gaat met negatieve 
gevoelens van boosheid, 
angst en verdriet wat 
afgewisseld wordt met 
periodes waarin een 
herbeleving van de situatie 
vermeden wordt tot een 
ervaring een plek krijgt in 
het levensverhaal” 
(Mittendorff & Muller, 2012, 
pp. 18-19). 

Integratie 
verwerking 

“Een verklaring proberen te 
zoeken door vragen te 
beantwoorden. Opzoek 
gaan naar de betekenis en 
de reden waarom het is 
gebeurd” (Mittendorff & 
Muller, 2012, pp. 18-19). 

Zelfvertrouwen “Zelfvertrouwen is dat je 
nooit aan jezelf twijfelt en 
altijd weet wat je te doen 
staat” (Boender, 2006, p. 4).  
 

Sociaal 
zelfvertrouwen 

Sociaal zelfvertrouwen is 
jezelf als persoon belangrijk 
inschatten voor je directe 
omgeving en grenzen 
aangeven waarin mensen 
positief en liefdevol met je 
omgaan (Monstrey, 2011). 

Taakgericht 
zelfvertrouwen 

De verwachtingen die je 
van jezelf hebt komen 
overeen met het resultaat 
dat je kunt leveren in de 
praktijk en dit zorgt ervoor 
dat je steeds beter wordt in 
wat je doet (Monstrey, 
2011).  

Empowerment Het opnieuw grip krijgen op 
situaties door gebruik te 
maken van je vaardigheden 
en krachten. Jezelf een 
onderdeel maken van de 
oplossing (Regenmortel, 
2009).  

 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

“Sociaal-emotionele 
ontwikkeling gaat altijd over 
het vormen van 
betekenisvolle relaties: met 
anderen via sociale 
ontwikkeling, of met jezelf 
via emotionele ontwikkeling” 
(Pont, 2013, p. 20) 

Sociale 
ontwikkeling 

Het vormen van 
betekenisvolle relaties met 
anderen waarin ruimte is 
voor het uitten van emoties 
en het aangeven van 
grenzen (Pont, 2013). 
 

Emotionele 
ontwikkeling 
 

Het vormen van een 
betekenisvolle relatie met 
jezelf waarin je je bewust 
bent van je 
eigen emoties en hoe je 
hiermee om kan gaan 
(Pont, 2013). 
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RESULTATEN DEELVRAAG 3: VERKLARINGEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGEN 

 
Deelvraag 3: Hoe verklaart de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren 

komen? 

 

In de literatuur is een brede studie gedaan naar relevante tekstfragmenten die raakvlakken hebben 

met de persoonlijke ontwikkelingen in dit onderzoek. Onderstaand zijn per persoonlijke ontwikkeling 

relevante resultaten uit de literatuur weergeven waaruit op te maken valt hoe een persoonlijke 

ontwikkeling ontstaat en/of gestimuleerd kan worden. 

 

Alledaagse zingeving 

Zin en zingeving zijn de basis van motivatie om ons in leven en werk te ontwikkelen. Zin heeft te 

maken met verstand, wil, gevoel, kwaliteit, nut en in verbinding staan met anderen en de buitenwereld. 

De vier behoeftes doelgerichtheid, legitimatie, krachtigheid en gevoel van eigenwaarde vormen 

karakteristieken van zin (Banning, 2001). 

 

Gebeurtenissen in het leven en de betekenis die iemand hieraan en aan de wereld om hem heen 

geeft, zorgen voor zingeving (Leeuwen, 2011). Zingeving heeft te maken met verlangens van mensen 

die daarop volgend weer voor een doel in het leven zorgen (Westerhof & Bohlmeijer, 2010). Mensen 

hebben een doel nodig om naar te streven en door het hebben van een doel vallen mensen minder 

snel terug in een oud patroon (Leeuwen, 2011). Daarnaast zorgen gezamenlijke doelen voor 

zingeving van sociale systemen (Visser, 2000).  

 

Drie basisbehoeften van zingeving zijn ergens deel van willen uitmaken, ergens goed in zijn en je vrij 

voelen om keuzes te maken die bij je passen. Daarnaast zorgt plezier ook voor zingeving (Westerhof 

& Bohlmeijer, 2010). Als je iets doet vanuit motivatie die vanuit jezelf komt heet dat intrinsieke 

motivatie. Extrinsieke motivatie komt vanuit een externe drijfveer (Rosmalen, 2012). 

 

Existentiële zingeving 

Existentiële zingeving is het zoeken en vinden van antwoorden op levensvragen en ook het plaatsen 

van iets in een breed verband van de onmiddelijkheid van het hier en nu (Alma & Smaling, 2010). 

Mensen geven invulling aan het leven door spiritualiteit en geloof (Westerhof & Bohlmeijer, 2010). 

 

Empowerment 

Binnen empowerment is het vertrouwen op eigen vaardigheden belangrijk. Empowerment is een 

proces naar zelfstandigheid door iemand sterker te laten worden (Rigter, 2010). Mogelijkheden en 

krachten worden hierbij benut waardoor vaardigheden van iemand versterkt worden en hierdoor weer 

meer grip verkregen wordt op de eigen situatie en omgeving (Horneman & Nijhof, 2011) (Bal, Antrop, 

Corte, & Haute, 2012). Empowerment staat ook voor krachten en talenten van jezelf ontdekken om 

hulpeloosheid en een negatief zelfbeeld te doorbreken (Huijbregts, 2007). Het Nederlands Jeugd 

instituut (z.d.) geeft weer dat empowerment een versterkingsproces is waarin het grip krijgen op de 

eigen situatie en omgeving gebeurt door het aanscherpen van het kritisch bewustzijn en het 

stimuleren van participatie. Dit hangt niet alleen van het individu af maar ook van de kansen en 

mogelijkheden die de omgeving biedt. Empowerment legt de nadruk op het aanpassen van de 

omstandigheden zodat mensen kunnen participeren. 

 

Alle bronnen voor verandering worden aangesproken bij empowerment. In de meeste gevallen zijn dat 

hulpbronnen van de cliënt. Het is belangrijk dat men gericht is op de kwaliteiten en krachten van de 

cliënt zodat zij erkend worden en er ook wordt gekeken naar uitzonderingen. De cliënt moet het 

gevoel hebben dat hij gelijkwaardig en volwaardig is en moet gezien worden als iemand die in staat is 

zijn eigen problemen op te lossen (Joosen & Vaart, 2012).De hulpverlener dient iemand te stimuleren 
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levenservaring op te doen om iemands eigen kracht te bevorderen. Door deze levenservaring is 

iemand in staat om zorg te dragen voor zijn eigen kwaliteit van leven en dat van anderen (Boer, 2014). 

 

Emotionele verwerking 

Om emotionele verwerking tot stand te brengen moet iemand zich veilig voelen en ruimte krijgen om 

over zijn gevoelens te praten afgewisseld met perioden van afleiding. Om mensen psychologisch en 

emotioneel gezond te houden is praten over wat er tegenzit belangrijk. Dwing nooit iemand over zijn 

verlies of trauma te vertellen, iemand verwerkt het beste als hij een eigen persoon en moment kan 

kiezen. Schrijven kan daarnaast helpen gevoelens opnieuw te beleven en een plekje te geven 

(Mittendorff & Muller, 2012). 

 

Integratie verwerking 

Om tot verwerking te komen zijn anderen nodig die vragen stellen. Het samen op zoek gaan naar 

antwoorden op vragen kan iemand helpen gebeurtenissen te verwerken. Mensen gaan door 

antwoorden op hun vragen zoeken naar de betekenis die daar achter zit. Door het opschrijven van 

feitelijke gebeurtenissen wordt een verhaal geordend en geeft dit inzicht in het verloop hiervan 

(Mittendorff & Muller, 2012). 

 

Sociaal zelfvertrouwen 

Om zelfvertrouwen te krijgen heeft een mens liefde en positiviteit nodig uit zijn omgeving (Monstrey, 

2011). Ook is hierin de mening van anderen erg belangrijk (Boender, 2006). Door complimenten, 

aanmoediging en positieve feedback zelfvertrouwen vergroot (LeVine, 2003) (Pleizier, 2003). 

 

Taakgericht zelfvertrouwen 

Taakgericht zelfvertrouwen wordt ontwikkeld wanneer iemand iets bereikt (Monstrey, 2011). Door 

positief naar jezelf te kijken als persoon en naar je eigen gevoel te luisteren groeit zelfvertrouwen 

(Boender, 2006) (Vlerick, 2009). Zelfvertrouwen wordt in verschillende soorten ontwikkeld (Wouw, 

2008). 

 

Sociale ontwikkeling 

In de adolescentiefase is het vormen van vriendschappen en relaties een van de belangrijkste 

ontwikkelingstaak (Slot & Aken, 2013). Relaties met leeftijdsgenoten helpen bij het ontwikkelen van 

geaccepteerde sociale rollen en met het vergelijken van mensen onderling. Populariteit is zo belangrijk 

in deze fase dat het bij sommige tieners zelfs hun leven beheerst. Intimiteit, loyaliteit, wederzijdse 

openheid, psychische nabijheid en exclusiviteit spelen een grote rol in het aangaan en behouden van 

vriendschappen in de adolescentie. De mate waarin een sociale relatie verandert, groeit en stabiel 

blijft, geeft inzicht in de manier hoe iemand in interactie staat met zijn sociale relaties (Feldman, 2012). 

Om sociale relaties aan te kunnen gaan en te onderhouden is het van belang dat mensen zich kunnen 

hechten aan belangrijke personen (Angenent, 2004) (Tieleman, 2015). Moreel besef is een basis om 

sociale interacties aan te gaan. Als iemand zijn emoties kan omzetten in heldere grenzen kan hij een 

betekenisvolle relatie aangaan met een ander (Pont, 2013). 

 

Emotionele ontwikkeling 

Zelfkennis is een belangrijk onderdeel om het zelfbewustzijn te stimuleren en daarmee de sociale 

relatie met jezelf te ontwikkelen. Zelfevaluatie is hoe je de verschillen tussen jezelf en anderen 

waardeert. Wat anderen van jou vinden bepaalt mede of je jezelf positief of negatief waardeert. 

Hiermee draagt zelfevaluatie bij aan hoe je jezelf ziet en emotioneel ontwikkelt. Autonomie draagt bij 

aan zelfregulatie van gedrag. Als iemand zijn gedrag op een positieve manier kan sturen leidt dit weer 

tot emotionele ontwikkeling. Emoties brengen jezelf in beweging en zijn de aanleiding om troost te 

zoeken of voor jezelf op te komen (Pont, 2013). Gevoel heeft te maken met cognitie en kan slaan op 

verleden, heden of toekomst. Gevoelens geven betekenis aan persoonlijke ervaringen wat weer 

consequenties heeft voor je ideeën over wie je bent. Doordat jongeren leren een veilige basis met 
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leeftijdsgenoten te ontwikkelen, bieden vriendschappen een context voor emotionele ontwikkeling. 

Ook stelt dit hen in staat om gevoelens en gedachten met elkaar te delen. In deze relaties leren 

adolescenten hun emoties te uiten, reguleren en om te zetten in gedragingen (Slot & Aken, 2013). 

 

Voor de volledige tekstfragmenten en de daaruit getrokken conclusies die gebruikt zijn om de 

persoonlijke ontwikkelingen te verklaren zie bijlage 8 op paigna 72 

RESULTATEN DEELVRAAG 4: INDIVIDUELE INTERVIEWS 

 
Deelvraag 4: Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de gastdocenten bij zichzelf terug door Tha Bus 

on Tour? 

 

Om deze deelvraag te beantwoorden zijn er 8 individuele interviews afgenomen bij de gastdocenten. 

Zoals eerder in de paragraaf ‘Aanpak dataverzameling en analyse deelvraag 4’ op pagina 15 

beschreven is, zijn deze interviews getranscribeerd, gefragmenteerd en gecodeerd. De 

getranscribeerde en gefragmenteerde interviews zijn terug te vinden in bijlage 12 op pagina 87. 

Vervolgens zijn de fragmenten gecodeerd volgens het codeerschema. De gecodeerde interviews zijn 

opgenomen in een Excel bestand dat opgevraagd kan worden bij H. Houterman van Zorgbelang 

Gelderland. De cijfers die uit dit codeerschema kwamen zijn vervolgens per individueel interview in 

een analysetabel verwerkt waarna hier een totaalanalyse van gemaakt is. In tabel 4 is de 

totaalanalyse van de individuele interviews weergeven. 

 

Tabel 4: Totaalanalyse individuele interviews 

Totaalanalyse individuele interviews 

 
Het getal links boven in een hokje 
geeft het ontbreken van een 
persoonlijke ontwikkeling aan. Het 
getal rechts onder geeft de 
aanwezigheid van een persoonlijke 
ontwikkeling weer. Het cijfer ‘nul’ 
betekent dat er in het interview niet 
gesproken is over deze persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
De categorie ‘overig’ is niet 
opgesplitst in ontbreken of aanwezig 
zijn omdat deze resultaten niet verder 
meegenomen zullen worden. A
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Totaal Verleden 
 

3 
3 

1 
1 

12 
6 

1 
1 

14 
3 

3  
1 

6 
13 

8 
11 

12 
4 

5 
6 

34 
26 

 
Heden 

Invloed van Tha 
Bus on Tour 

0 
51 

0   
5 

2 
39 

0 
18 

2  
46 

0  
18 

1 
52 

1 
35 

0 
23 

0 
16 

5 
 
24 Invloed van 

andere 
0   
1 

0 
0 

1 
5 

0 
2 

2 
2 

0 
3 

0 
4 

2 
3 

0 
2 

0 
5 

 
Toekomst 

Met Tha Bus on 
Tour 

0 
11 

0 
4 

0 
3 

0 
1 

0 
 3 

0 
1 

0 
4 

0 
2 

0 
2 

0 
2 

2 
 
4 Zonder Tha Bus 

on Tour 
0 
8 

0 
2 

3 
0 

1 
 0 

1   
2 

0  
0 

1  
5 

1  
2 

1 
0 

0 
2 

Voor het volledige analyseschema van de individuele interviews zie bijlage15 op pagina 162. 
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Als gekeken wordt naar het heden (periode waarin Tha Bus on Tour actief aanwezig is in het leven 

van de gastdocent) waarbij de persoonlijke ontwikkelingen positief geassocieerd worden met Tha Bus 

on Tour komen hier de cijfers in tabel 5 uit. Zoals te zien is, komt ‘empowerment’ het vaakst positief 

naar voren in associatie met Tha Bus on Tour. Op de tweede plaats staat ‘alledaagse zingeving’ 

gevolgd door ‘sociaal zelfvertrouwen’. Op de vierde plaats staat ‘emotionele verwerking’ opgevolgd 

door ‘sociale ontwikkeling’. Nummer zes tot en met tien zijn dan ‘emotionele ontwikkeling’, ‘integratie 

verwerking’, ‘taakgericht zelfvertrouwen’, ‘overige’ en als laatste ‘existentiële zingeving’. 

 

 

Tabel 5: Uitkomsten analysetabel individuele interviews 

Nr Persoonlijke 
ontwikkeling 

Aantal keer 
voorgekomen 

In 
procenten 

In hoeveel interviews is de 
persoonlijke ontwikkeling genoemd 

1 Empowerment 52 17% 7 van de 8 

2 Alledaagse zingeving 51 17% 8 van de 8 

3 Sociaal zelfvertrouwen 46 15% 8 van de 8 

4 Emotionele verwerking 39 13% 8 van de 8 

5 Sociale ontwikkeling 35 11% 8 van de 8 

6 Emotionele ontwikkeling 23 8% 7 van de 8 

7 Integratie verwerking 18 6% 5 van de 8 

8 Taakgericht 
zelfvertrouwen 

18 6% 5 van de 8 

9 Overige 16 5% 7 van de 8 

10 Existentiële zingeving 5 2% 4 van de 8 

 
 
Als er gekeken wordt naar het aantal keer dat een persoonlijke ontwikkeling voorkomt, zit het grootste 

gat tussen nummer 5 en 6, tussen Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling. Hier zit namelijk 

10 getallen tussen. Omdat dit onderzoek zich richt op de meest voorkomende persoonlijke 

ontwikkelingen is er gekozen om hier een splitsing te maken. Wat resulteert in tabel 6 

 

Tabel 6: 5 meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen, positief geassocieerd met Tha Bus on 

Tour 
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RESULTATEN DEELVRAAG 5: GROEPSINTERVIEW 

 

Deelvraag 5: Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de hulpverleners van de betrokken organisaties 

terug bij de gastdocenten van Tha Bus on Tour? 

 

Om deze deelvraag te beantwoorden is er een groepsinterview afgenomen met een hulpverlener van 

Entrea en twee professionals van Gezinshuis Gentle. Ook dit interview is getranscribeerd, 

gefragmenteerd en gecodeerd. Het getranscribeerde en gefragmenteerde groepsinterview is terug te 

vinden in bijlage 13  op pagina 148. Daar op volgend zijn de fragmenten gecodeerd volgens het 

codeerschema. Het gecodeerde interview is net zoals de individuele interviews opgenomen in een 

Excel bestand dat opgevraagd kan worden bij H. Houterman van Zorgbelang Gelderland. De cijfers 

die uit dit codeerschema kwamen zijn vervolgens in een analysetabel verwerkt. In tabel 7 is de 

analyse van dit groepsinterview weergegeven. 

 
Tabel 7: Analyse groepsinterview 

Analyse groepsinterview 

 
Het getal links boven in een hokje 
geeft het ontbreken van een 
persoonlijke ontwikkeling aan. Het 
getal rechts onder geeft de 
aanwezigheid van een persoonlijke 
ontwikkeling weer. Het cijfer ‘nul’ 
betekent dat er in het interview niet 
gesproken is over deze persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
De categorie ‘overig’ is niet 
opgesplitst in ontbreken of aanwezig 
zijn omdat deze resultaten niet verder 
meegenomen zullen worden. A
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Totaal Verleden 
 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

2 
0 

2 
0 

0 
0 

 
Heden 

Invloed van Tha 
Bus on Tour 

2 
3 

0 
0 

0 
4 

0 
1 

1 
7 

0 
7 

0 
3 

0 
6 

0 
4 

0 
2 

0 
5 

Invloed van 
andere 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 
Toekomst 

Met Tha Bus on 
Tour 

           

 Zonder Tha Bus 
on Tour 

           

 
In de tabel is duidelijk te zien dat toekomst niet ingevuld is. Dit komt doordat hier in het 

groepsinterview niet aan toegekomen is. Als gekeken wordt naar het heden (periode waarin Tha Bus 

on Tour actief aanwezig is in het leven van de gastdocent) waarbij de persoonlijke ontwikkelingen 

positief geassocieerd worden met Tha Bus on Tour komen hier de cijfers in tabel 8 uit. Zoals te zien is, 

komt uit het groepsinterview ‘sociaal zelfvertrouwen’ het vaakst positief naar voren in associatie met 

Tha Bus on Tour. Op de tweede plaats staat ‘taakgericht zelfvertrouwen’ gevolgd door ‘sociale 

ontwikkeling’. Op de vierde plaats staat ‘emotionele verwerking’ opgevolgd door ‘emotionele 
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ontwikkeling’. Nummer zes tot en met tien zijn dan ‘empowerment’, ‘alledaagse zingeving’, ‘overige’, 

‘integratie verwerking’ en als laatste ‘existentiële zingeving’ die in dit interview niet naar voren komt. 

 

Tabel 8: Uitkomsten analysetabel individuele interviews 

Nr. Persoonlijke ontwikkeling Aantal keer 
voorgekomen 

In procenten 

1 Sociaal zelfvertrouwen  7 19% 

2 Taakgericht zelfvertrouwen  7 19% 

3 Sociale ontwikkeling 6 16% 

4 Emotionele verwerking 4 11% 

5 Emotionele ontwikkeling 4 11% 

6 Empowerment 3 8% 

7 Alledaagse zingeving 3 8% 

8 Overige 2 5% 

9 Integratie verwerking 1 3% 

10 Existentiële zingeving 0 0% 
 

Om een vergelijking te kunnen maken met de meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen uit de 

individuele interviews is in tabel 9 een overzicht geschetst van de 5 meest voorkomende persoonlijke 

ontwikkelingen van de gastdocenten uit het groepsinterview.  

 

Tabel 9: 5 meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen, positief geassocieerd met Tha Bus on 

Tour door professionals. 
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DISCUSSIE  

 
In de discussie worden de verzamelde gegevens uit het onderzoek geïnterpreteerd zodat er een 
antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. De deelvragen worden in onderlinge 
samenhang gebracht om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvraag te geven. In de 
nuancering worden omstandigheden besproken die wellicht nog om meer uitleg vragen. Na een korte 
vooruitblik op hoofdstuk twee zal aan het eind van de discussie een eenduidige conclusie naar voren 
komen. 

TERUGKIJKEND NAAR DE START VAN HET ONDERZOEK 

 

Het onderzoek is gestart met de onderzoeksvraag vanuit de opdrachtgevers: ‘Welke invloed heeft Tha 

Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten?’ Het onderzoeksdoel dat is 

opgesteld is bij de start van het onderzoek is: ‘Aan het eind van het huidige onderzoek is er een 

rapport waarin beschreven staat wat de invloed is van Tha Bus on Tour op de persoonlijke 

ontwikkeling van de gastdocenten is. Hierbij ligt de focus ligt op de meest voorkomende persoonlijke 

ontwikkelingen. 

BEANTWOORDEN VAN DE DEELVRAGEN 

 
Conclusie deelvraag 1 

In welke persoonlijke ontwikkelingen herkennen de gastdocenten van Tha Bus on Tour zichzelf het 

meest? 

 

Om deze deelvraag te beantwoorden worden de resultaten van de enquête gebruikt. Uit de enquête 

komt naar voren dat de gastdocenten zich herkennen in de persoonlijke ontwikkelingen zingeving, 

verwerking, empowerment, sociaal-emotioneel, zelfvertrouwen en didactisch. Deze komen immers 

allemaal uit de enquête naar voren. Overduidelijk herkennen de gastdocenten zichzelf het meest in de 

persoonlijke ontwikkeling ‘zingeving’. Zingeving verwijst naar “een psychologisch proces, waarbij 

mensen in interactie met de sociaal-culturele omgeving betekenis toekennen en richting geven aan 

hun leven en het daarmee in een breder perspectief plaatsen” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 138). 

Vervolgens komt ‘verwerking’ hoog uit de enquête naar voren waarmee het proces wordt bedoelt 

waarin iemand zeer intensief bezig is met hetgeen dat hem overkomen is. Deze verwerkingsperiode 

kan enkele weken tot zelfs jaren duren. De kern van dit verwerkingsproces is dat er vaak aan de 

gebeurtenis gedacht wordt en dat iemand er veel over wil praten. Vaak gaat dit samen met negatieve 

gevoelens als boosheid, angst en verdriet (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 18-19). Ook ‘empowerment’ 

staat in de top drie wat staat voor het opnieuw grip krijgen op situaties door gebruik te maken van 

eigen vaardigheden en krachten. Jezelf onderdeel maken van de oplossing is hierbij ook een 

belangrijk onderdeel (Regenmortel, 2009). 

 

Als antwoord op deelvraag 1 zou je kunnen zeggen dat de gastdocenten zich het meest in de 

persoonlijke ontwikkelingen ‘zingeving’, ‘verwerking’, en ‘empowerment’ herkennen. Echter als er 

discreet naar de opzet van de enquête wordt gekeken, neigen de antwoordmogelijkheden van de 

gesloten vragen naar de persoonlijke ontwikkelingen die de opdrachtgevers bij de start van het project 

in gedachten hadden. Door de gesloten vragen mee te nemen in de uitslag kan deze een vertekend 

beeld geven van de persoonlijke ontwikkelingen waarin gastdocenten zichzelf het meest herkennen. 

Er is dus voor bepaalde persoonlijke ontwikkelingen minder ruimte geweest om op de voorgrond te 

treden. Om dit te ondervangen is de enquête vooral ter vooronderzoek gebruikt. De begrippen die 

hieruit naar voren komen zijn geanalyseerd waarna besloten is om de categorieën ‘didactisch’ en 

‘overig’ te laten vervallen in het verdere onderzoek. Didactisch is vervallen omdat maar een klein deel 

van de gastdocenten aangegeven heeft zichzelf hierin te herkennen. Daarnaast is overig ook 
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vervallen omdat in deze categorie geen persoonlijke ontwikkelingen zijn ondergebracht, maar alleen 

antwoorden waarin gedachten, gevoelens of emoties terugkwamen. 

Nu de enquête als vooronderzoek gebruikt is kan er antwoord gegeven worden met: De gastdocenten 

herkennen zichzelf het meest in de persoonlijke ontwikkelingen ‘zingeving’, ‘verwerking’, 

‘empowerment’, ‘sociaal-emotioneel’ en’ zelfvertrouwen’. Deze persoonlijke ontwikkelingen waren dan 

ook de basis voor deelvraag 2. 

 

Conclusie deelvraag 2 

Hoe definieert de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren komen? 

 

Het antwoord op deze deelvraag is al gegeven in de beschrijving van de resultaten in de paragraaf 

‘Resultaten deelvraaag 2: Definities persoonlijke ontwikkelingen op pagina 22. Hier staan de definities 

van de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren kwamen. De persoonlijke 

ontwikkelingen zijn gesplitst in deelbegrippen die een bepaald aspect van de persoonlijke ontwikkeling 

benadrukt. Ook deze persoonlijke ontwikkelingen zijn van definities voorzien. De totale tabel met 

definities van de persoonlijke ontwikkelingen in dit onderzoek is terug te vinden in bijlage 7 op pagina 

71. Vervolgens zijn de definities gebruikt om de persoonlijke ontwikkelingen uit de interviews te filteren 

door middel van coderen. 

 

Conclusie deelvraag 3 

Hoe verklaart de literatuur de persoonlijke ontwikkelingen die uit de enquête naar voren komen? 

 

Net zoals voor deelvraag 2, geldt voor deze deelvraag ook dat hij bij de resultaten op pagina 24 al 

beantwoord is. Omdat dit literatuurstudie betrof, zijn de resultaten hiervan al bekend. Om de tabel met 

resultaten van deze deelvraag te bekijken zie bijlage 8 op pagina 72. 

 

Conclusie deelvraag 4 

Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de gastdocenten bij zichzelf terug door Tha Bus on Tour? 

 

Voor de beantwoording van deelvraag 4 worden de resultaten uit de individuele interviews gebruikt. 

Uit de individuele interviews komt naar voren dat de gastdocenten zichzelf ontwikkelen in alle 

persoonlijke ontwikkelingen die vooraf opgesteld zijn. Dit zijn ‘empowerment’, ‘alledaagse zingeving’, 

‘sociaal zelfvertrouwen’, ‘emotionele verwerking’, ‘sociale ontwikkeling’, ‘emotionele ontwikkeling’, 

‘integratie verwerking’, ‘taakgericht zelfvertrouwen’ en ‘existentiële zingeving. Echter er zit een groot 

verschil tussen het terugzien van ‘existentiële zingeving’, en ‘empowerment’ en ‘alledaagse zingeving’. 

‘Empowerment’ en ‘alledaagse zingeving’ nemen beiden maarliefst 17% van de persoonlijke 

ontwikkelingen in beslag terwijl ‘existentiële zingeving’ maar voor 2% in de interviews naar voren komt.  

Een top 5 van de meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen uit de individuele interviews is: 

1. Empowerment 

2. Alledaagse zingeving 

3. Sociaal zelfvertrouwen 

4. Emotionele verwerking 

5, Sociale ontwikkeling 

 

Als antwoord op deelvraag 4 kan dus gesteld worden dat de gastdocenten ‘empowerment’, 

‘alledaagse zingeving’, ‘sociaal zelfvertrouwen’, ‘emotionele verwerking’, ‘sociale ontwikkeling’, 

‘emotionele ontwikkeling’, ‘integratie verwerking’, ‘taakgericht zelfvertrouwen’ en ‘existentiële zingeving 

bij zichzelf terugzien door Tha Bus on Tour waarbij ‘empowerment’ het meest naar voren komt en 

‘existentiële zingeving’ het minst vaak. 

 

Als dit samen wordt gepakt met de analysetabel van deelvraag 3 kan hierop geconcludeerd worden 

dat gastdocenten door Tha Bus on Tour een proces naar zelfstandigheid doorlopen waarbij zij eigen 



 
32 

 

krachten en talenten ontdekken (Rigter, 2010). Hierdoor wordt een eventueel negatief zelfbeeld 

doorbroken en ontstaat er grip op de eigen situatie. (Horneman & Nijhof, 2011) (Huijbregts, 2007). 

Daarnaast ontstaat er motivatie bij de gastdocenten om zich op het gebied van werk en het leven te 

ontwikkelen. Dankzij Tha Bus on Tour hebben de gastdocenten een doel waardoor zij minder snel 

terugvallen in oude patronen (Leeuwen , 2011). Door complimenten en aanmoediging die 

gastdocenten binnen Tha Bus on Tour ontvangen wordt hun zelfvertrouwen vergroot (LeVine, 2003) 

(Pleizier, 2003). Door veiligheid en ruimte die Tha Bus on Tour creëert, kunnen gastdocenten 

gevoelens opnieuw beleven waardoor ze deze gevoelens een plekje kunnen geven (Mittendorff & 

Muller, 2012). Tot slot kunnen de gastdocenten binnen Tha Bus on Tour werken aan een van de 

belangrijkste ontwikkelingstaken in deze leeftijd, namelijk het vormen van vriendschappen en relaties 

(Slot & Aken, 2013).  

 

Conclusie deelvraag 5 

Welke persoonlijke ontwikkelingen zien de hulpverleners van de betrokken organisaties terug bij de 

gastdocenten van Tha Bus on Tour? 

 

Voor een antwoord op deze deelvraag worden de resultaten uit het groepsinterview gebruikt. In het 

groepsinterview zijn naar dezelfde ontwikkelingen gekeken als bij de individuele interviews. Hier komt 

uit voort dat de professionals vooral ‘sociaal zelfvertrouwen’ en ‘taakgericht zelfvertrouwen’ bij de 

gastdocenten terugzien. Waarbij ‘existentiële zingeving’ in zijn geheel niet in het interview naar voren 

is gekomen.  

 

Een top 5 van de meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen uit het groepsinterview is: 

1. Sociaal zelfvertrouwen 

1.  Taakgericht zelfvertrouwen* 

3. Sociale ontwikkeling 

4. Emotionele verwerking 

4, Emotionele ontwikkeling* 

 

* Deze persoonlijke ontwikkelingen komen even vaak voor als de persoonlijke ontwikkeling die er 

direct boven staat. 

 

Een antwoord op deze deelvraag is: De hulpverleners zien de persoonlijke ontwikkelingen ‘sociaal 

zelfvertrouwen’, ‘ taakgericht zelfvertrouwen’, ‘sociale ontwikkeling’, ‘emotionele verwerking’, 

‘emotionele ontwikkeling’, ‘empowerment’, ‘alledaagse zingeving’ en ‘integratie verwerking’ terug bij de 

gastdocenten van Tha Bus on Tour in volgorde van meest voorkomen naar minst voorkomend. 

In vergelijking met de literatuuranalyse van deelvraag 3 kan geconcludeerd worden dat de 

hulpverleners vooral terugzien dat de gastdocenten liefde en positiviteit vanuit Tha Bus on Tour 

meekrijgen (Monstrey, 2011). Waarnaast de gastdocenten op een positieve manier naar zichzelf 

kunnen kijken en naar hun eigen gevoel luisteren (Boender, 2006). Bij Tha Bus on Tour ervaren zij 

tevens dat zij iets kunnen bereiken (Monstrey, 2011). 

NUANCERING 

 
Ondanks een zorgvuldige opzet van het onderzoek heeft het onderzoeksteam gedurende het 

onderzoek met verschillende omstandigheden te maken gehad. Hier wordt in de volgende tekst op 

ingegaan.  

Voor deelvraag 1 en 4 is in het onderzoek maar één mannelijke respondent betrokken en de rest 

allemaal vrouwelijk. Hierdoor kan het zo zijn, dat er een ander beeld is ontstaan dan dat er even veel 

mannen als vrouwen in het onderzoek hadden meegewerkt. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat er 

van de 46 gastdocenten 30 vrouwen en 16 mannen zijn. De vrouwen overheersen dus ook binnen het 



 
33 

 

project. Omdat vrouwen zich in de adolescentiefase over het algemeen meer zorgen maken over hun 

uiterlijk en sociale successen is het mogelijk dat zij bepaalde ontwikkelingen sterker naar voren doen 

komen dan mannen. In een eventueel vervolgonderzoek zou het dan ook relevant zijn om de 

persoonlijke ontwikkelingen van de mannen nog meer belicht te krijgen. 

 

Aan het groepsinterview hebben in dit onderzoek drie hulpverleners meegewerkt. Als er bekeken 

wordt dat er 46 gastdocenten zijn, zullen er nog veel meer hulpverleners, professionals en 

ondersteuners zijn die iets kunnen teruggeven over de persoonlijke ontwikkelingen van de 

gastdocenten. Drie respondenten is in dat opzicht maar een klein aantal in dit geheel. In dit onderzoek 

is het echter een bruikbare aanvulling geweest dat deze drie hulpverleners hebben meegewerkt. 

Hierdoor zijn ook inzichten vanuit een andere kant dan de gastdocenten zelf aan het licht gekomen. 

Voor inzichten over wat Tha Bus on Tour de gastdocenten in de toekomst kan brengen zal nog wel 

nader onderzoek gedaan moeten worden. In het groepsinterview is hier niet aan toegekomen. 

 

Zoals al eerder aangegeven, was de enquête in de gesloten vragen nogal sturend. Bepaalde 

ontwikkelingen konden daardoor in grote mate of juist in mindere mate aan het licht komen. Dit is ook 

een reden waarom de uitkomsten in cijfers niet is meegenomen in het onderzoek. Als de enquête 

minder gestuurd zou zijn was dit ook nog een mooie aanvulling geweest in het totale onderzoek. In dit 

geval is de enquête als vooronderzoek gebruikt waardoor hij alsnog relevante en nuttige informatie 

opleverde voor de rest van het onderzoek.  

 

Dit onderzoek wordt voor het grootste gedeelte ingekleurd door de gastdocenten wat voor een 

eenzijdig beeld kan zorgen. Kijkend naar het gehele project is er geen aandacht geweest voor de 

jongeren die de gastlessen krijgen. Om toch een breder beeld te vormen dan alleen de opinie van de 

gastdocenten is er het groepsinterview gehouden dat dit onderzoek vanuit meerdere perspectieven 

laat inkleuren. 

OP WEG NAAR EEN INNOVATIEF PRODUCT 

 

Als vervolgstap zullen de bevindingen van dit onderzoek vertaald worden in een innovatief product 

waar in hoofdstuk 2 dieper op ingegaan wordt. Hiervoor zijn de onderzoeksresultaten van groot 

belang. Het achterliggende doel van de opdrachtgevers is om Tha Bus on Tour opnieuw in bedrijf te 

laten gaan. Het inzichtelijk in kaart brengen van de persoonlijke ontwikkelingen die de gastdocenten 

doormaken door Tha Bus on Tour zou hierbij goed aansluiten.  

EINDCONCLUSIE  

 

Als antwoord op de vraag ‘Welke invloed heeft Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van 

de gastdocenten?’ kan geconcludeerd worden dat de gastdocenten zich op verschillende manieren en 

in verschillende mate ontwikkelen door invloeden van Tha Bus on Tour. Gekeken vanuit de 

gastdocenten zelf komen ‘Empowerment’, ‘alledaagse zingeving’, ‘sociaal zelfvertrouwen’, ‘emotionele 

verwerking’ en ‘sociale ontwikkeling’ het meeste voor. De hulpverleners bekijken deze ontwikkelingen 

vanuit een ander perspectief en zien voornamelijk ‘sociaal zelfvertrouwen’, ‘taakgericht 

zelfvertrouwen’, ‘sociale ontwikkeling’, ‘emotionele verwerking’ en ‘emotionele ontwikkeling’ terug bij 

de gastdocenten. Hiermee kan ook gesteld worden dat het onderzoeksdoel behaald is omdat 

voorgaande een rapport betreft over de invloed van Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling 

van de gastdocenten. De focus lag op de meest voorkomende ontwikkelingen die zojuist benoemd 

zijn.  

 

Tha Bus on Tour zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, stap jij mee Tha Bus in? 
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II.  INNOVATIE & IMPLEMENTATIE 

 

Nu antwoord is gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek, is er in dit hoofdstuk plaats voor het 

ontwerpen van een innovatief product en de invoering van het onderzoek in de organisatie. Beiden 

zullen nauw aansluiten bij de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 1 en bij het project Tha Bus on Tour. 

INNOVATIE 

 

Innoveren staat voor het doelbewust in praktijk brengen van een ontwerp dat zorgt voor verandering in 

een organisatie (Wouw, 2008, p. 275). Innovatie is een idee of voorwerp dat als nieuw wordt ervaren 

door de doelgroep. Het idee hoeft niet echt nieuw te zijn maar het gaat om de ervaring van iets 

nieuws. Innovatie heeft dus niet op die manier met uitvinden van iets nieuws te maken, maar met het 

slim toepassen van uitvindingen die al bestaan (Leeuwen, 2004). 

 

Ontwerpen 

Ontwerponderzoek kent twee onderzoeksfasen. Het onderzoeksteam is gestart om zich te verdiepen 

in het praktijkprobleem. Daarnaast is er data verzameld, waarmee richtlijnen voor het bedenken van 

de mogelijke oplossing voor het praktijkprobleem zijn opgesteld. Deze richtlijnen worden in dit verslag 

ontwerpeisen genoemd. De tweede onderzoeksfase is het doorlopen van de innovatiecyclus wat 

inhoudt dat er een ontwerp gemaakt wordt (Donk & Lanen, 2015). 

 

Voor onderzoeksfase 1 heeft het onderzoeksteam zich verdiept in het praktijkprobleem. Dit proces is 

geheel doorlopen en beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens is in samenspraak met de 

opdrachtgevers gekeken naar het onderzoeksdoel. Het hoofddoel van de organisatie is om Tha Bus 

on Tour opnieuw dienst te laten doen als project binnen de gemeente (of provincie). Nadat het 

hoofddoel duidelijk in kaart gebracht was, is er een planning gemaakt wanneer er gebrainstormd zou 

worden voor een idee en wanneer het uiteindelijke product af moest zijn. Omdat 2 juni 2015 de 

onderzoeksresultaten gepresenteerd zouden worden is besloten om 26 mei het innovatieve product 

definitief te hebben. Daarna is het onderzoeksteam met de opdrachtgevers om tafel gegaan. Hieruit 

zijn de volgende ontwerpeisen naar voren gekomen: 

 

1. Omdat Tha Bus on Tour op dit moment niet gefinancierd wordt, heeft de organisatie een 

beperkt budget voor het ontwerp van het innovatieve product. Het innovatieve product moet 

dan ook betaalbaar zijn voor de organisatie. 

2. Omdat het onderzoek om de gastdocenten van Tha Bus on Tour draait, worden de 

gastdocenten meegenomen in het ontwerp van het innovatieve product. 

3. De resultaten uit het onderzoek komen zichtbaar terug in het innovatieve product, zodat deze 

resultaten aan de doelgroep gepresenteerd kan worden. 

4. Het innovatieve product is gemakkelijk mee te nemen naar verschillende doelgroepen als de 

gastdocenten, hulpverleners en gemeente. 

 

Tijdens het ontwerpen heeft het onderzoeksteam zich gericht op de vraag ‘wat is het best passende 

ontwerp voor het feit dat de ontwikkelingen van de gastdocenten door Tha Bus on Tour op dit moment 

niet inzichtelijk zijn, rekening houdend met de ontwerpeisen?’  

 

Om tot het juiste ontwerp te komen zijn er een aantal brainstormsessies gehouden. Bij de start van het 

onderzoek is er gebrainstormd met onafhankelijke onderzoeksteams onder de noemer ‘droombeeld’. 

In de maand mei is er wederom gebrainstormd met het onderzoeksteam van het huidige onderzoek. 

Hierin is nagedacht over een passend innovatief product dat samengaat met de ontwerpeisen van de 

opdrachtgevers. Een uitwerking van deze brainstormsessies is terug te vinden in bijlage17 op pagina 

166. 
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Na ieder idee zorgvuldig besproken en vergeleken te hebben met de ontwerpeisen van de 

opdrachtgevers is in samenspraak met hen gekozen om een voorlichtingsvideo te maken. De 

voorlichtingsvideo is in dit geval een video die de kijkers voorlicht over de onderzoeksresultaten van 

het onderzoek van Tha Bus on Tour (Hottinga, 2003). 

 

Na onderzoeksfase 1 afgerond te hebben, is onderzoeksfase 2 ‘het onderzoeksproces’ doorlopen. 

Stap 1 was het op zoek gegaan naar hulpbronnen. Hiermee wordt bedoeld dat het wiel niet opnieuw 

uitgevonden hoeft te worden. Om deze reden is er contact gezocht met Creatief Productiehuis La 

Fam. La Fam doet ‘toffe’ dingen met en voor jongeren (La Fam, 2015). Eigenaar M. van Callias is zelf 

in de periode dat Tha Bus on Tour nog in bedrijf was, nauw betrokken geweest bij het project. M. van 

Callias levert een bijdrage aan de inleiding en afsluiting wanneer Tha Bus on Tour op een middelbare 

school is en is daarnaast verantwoordelijk voor het verwerken van foto- film- en geluidsmateriaal van 

Tha Bus on Tour. Omdat M. van Callias al jaren samenwerkt met Tha Bus on Tour, heeft hij de 

beschikking over dit materiaal en is hij voor het innovatieve product een waardevolle bron om mee 

samen te werken (La Fam, 2015). 

 

Inhoudelijke vormgeving 

Stap 2 van het onderzoeksproces is het maken van het product. Tijdens deze fase is regelmatig 

contact geweest met de opdrachtgevers, M. van Callias van La Fam en de projectbegeleider vanuit de 

HAN. Een van de ontwerpeisen vanuit de opdrachtgevers was om de gastdocenten te betrekken bij 

het ontwerp van de video. Uiteindelijk is met bovenstaande betrokkenen overeen gekomen dat de 

gastdocenten in het verleden al vaak benaderd zijn en dat het wellicht te veel werd als zij hierin 

meegenomen zouden worden. De opdrachtgevers konden zich hier in vinden en het gegeven dat er 

voldoende filmmateriaal bij La Fam aanwezig was, gaf de doorslag om deze ontwerpeis niet meer 

mee te nemen in het vervolg van de productontwikkeling.  

 

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met M. van Callias op het kantoor van La Fam. Tijdens 

deze bijeenkomsten is er uitwisseling geweest van ideeën en feedback en is er inhoud geleverd voor 

de video. Voor de inleiding van de film is er gekozen om een aantal algemene feiten van Tha Bus on 

Tour weer te geven zodat de kijker van de film wordt meegenomen in de context van het project. 

 

De algemene feiten die in de video terugkomen zijn: 

- Tha Bus on Tour is in 29 steden geweest 

- Er zijn 45 tourdagen geweest 

- Er zijn meer dan 15.000 leerlingen bereikt 

- Er zijn meer dan 530 gastlessen gegeven 

- Er zijn 85 gastdocenten mee geweest 

- Er zijn 42 organisaties betrokken bij Tha Bus on Tour 

 

Daarnaast was het uiteraard van belang dat de meest voorkomende ontwikkelingen in beeld werden 

gebracht. Dit was ook een ontwerpeis van de opdrachtgevers.  

 

Omdat er uit het groepsinterview 3 persoonlijke ontwikkelingen duidelijk naar voren komen is er 

gekozen om de 3 meest voorkomende ontwikkelingen uit het groepsinterview in de video terug te 

laten komen. De drie meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen zijn: 

1. Sociaal zelfvertrouwen  

2. Taakgericht zelfvertrouwen 

3. Sociale ontwikkeling 

Bekijk voor de volledige resultaten van het groepsinterview hoofdstuk 1, resultaten deelvraag 5: 

Groepsinterview op pagina 28. 
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Vanzelfsprekend zijn ook de meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen uit de interviews met de 

gastdocenten in de video verwerkt. Voor een overzicht wordt er een top 5 weergegeven waarna de 

persoonlijke ontwikkelingen in volgorde van 5 naar 1 in beeld komen. De 5 meest voorkomende 

persoonlijke ontwikkelingen uit de individuele interviews zijn: 

1. Empowerment 

2. Alledaagse zingeving 

3. Sociaal zelfvertrouwen 

4. Emotionele verwerking 

5. Sociale ontwikkeling. 

Bekijk voor de volledige resultaten van de individuele interviews hoofdstuk 1; resultaten deelvraag 4: 

Individuele interviews op pagina 26. 

 

Om de persoonlijke ontwikkelingen extra kracht bij te zetten zijn in de video uitspraken van 

professionals en gastdocenten uit de interviews toegevoegd. Hier is uiteraard toestemming voor 

verleend door de geïnterviewden. Door de uitspraken direct na een persoonlijke ontwikkeling in beeld 

te brengen geven zij hier meer inhoud hieraan en vormen ze een beeld over de betekenis van de 

persoonlijke ontwikkelingen. Voor het volledige overzicht van uitspraken die in de video terugkomen 

zie bijlage 18 op pagina 169. 

 

Halverwege het onderzoek heeft het onderzoeksteam een brief ontvangen van Mylène, een meisje dat 

in Gezinshuis Gentle in Huissen woont. Dit gezinshuis is nauw betrokken bij Tha Bus on Tour en de 

jongeren gaan vaak mee om gastlessen te geven op middelbare scholen. In de brief van Mylène 

schrijft ze waarom Tha Bus on Tour veel voor haar betekent. Aan het eind van haar brief staat ook - “1 

keer Tha Bus heeft mij meer geholpen dan 4 jaar therapie”. Deze uitspraak heeft het onderzoeksteam 

zo geraakt, dat besloten is om deze ook te verwerken in de voorlichtingsvideo. Om een statement te 

maken is deze uitspraak in de afsluiting van de video gebruikt. De volledige brief van Mylène is te 

vinden in bijlage 19 op pagina 171. 

 

Toen de video in conceptversie af was, is deze door de opdrachtgevers, projectbegeleider en 

onderzoeksteam bekeken. Het onderzoeksteam heeft de verbetersuggesties hierover verzameld en 

hebben dit met La Fam gecommuniceerd. Dit was het moment waarop de puntjes op de 

spreekwoordelijke ‘i’ zijn gezet. Uiteindelijk is de definitieve versie, later dan gepland, op 1 juni 

gepubliceerd op www.youtube.com. De link naar de voorlichtingsvideo is 

https://www.youtube.com/watch?v=BRcCeVEAlGQ. 

 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘Welke invloed heeft Tha Bus on Tour op 

de persoonlijke ontwikkeling van gastdocenten?’. Deze voorlichtingsvideo kan hier antwoord op geven 

omdat de meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen hierin naar voren komen, onderbouwd met 

uitspraken die de gastdocenten en professionals hierbij gedaan hebben. 

 

Uiterlijke vormgeving 

De uiterlijke vormgeving van het innovatieve product is zoals eerder genoemd in de een video. Een 

van de ontwerpeisen vanuit de opdrachtgevers was dat het product betaalbaar moest zijn. La Fam 

heeft het produceren van de video volledig kosteloos gedaan waardoor het maken van deze video 

financieel haalbaar was. Een andere ontwerpeis was dat het product gemakkelijk mee te nemen zou 

zijn naar verschillende doelgroepen (gastdocenten, hulpverleners, gemeente enzovoort.) Door het 

maken van de video is hier ook aan voldaan. Randvoorwaarden hierbij zijn wel dat je voor de video op 

YouTube een goed werkende internetverbinding nodig hebt, of de video van te voren moet 

downloaden. Daarnaast moet er een beeldscherm beschikbaar zijn waarop de video getoond kan 

worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een telefoon, computer, of beamer. Een video geeft op 

een andere manier informatie dan dat je de informatie overdraagt door te vertellen. Daarnaast komt in 

deze video de combinatie tussen beelden en woorden terug. Tekst geeft beeld een andere betekenis. 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BRcCeVEAlGQ
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Het zorgt voor aanvulling van elkaar en meer diepgang in de film (Broek, Koetsenruijter, Jong, & Smit, 

2010). 

 

De voorlichtingsvideo is gebruikt als communicatiemiddel zoals in figuur 10 weergeven is. De zender, 

in dit geval het onderzoeksteam, probeert via de video (het kanaal) de onderzoeksresultaten zo vorm 

te geven (encoderen) dat de doelgroep (ontvanger) dit zal begrijpen (decoderen). Hierna zal een 

reactie (feedback) volgen (Hottinga, 2003). Het doel is uiteraard dat de reactie op de video positief is 

en dat dit zal bijdragen aan het opnieuw in bedrijf gaan van Tha Bus on Tour. 

 

Figuur 10: Weergave van de stappen die gemaakt zijn door middel van de video (Hottinga, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Een video heeft verschillende functies. Het dient namelijk als informatievoorziening. De kijker wordt in 

deze video op de hoogte gebracht van de resultaten het onderzoek naar de invloed van Tha Bus on 

Tour op de persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten. Dit is dan ook de reden dat de video de 

naam ‘voorlichtingsvideo’ heeft gekregen. Daarnaast kan een video dienen als middel om gedrag van 

mensen te beïnvloeden. De kijker van de video wordt door deze video beïnvloed om na te denken 

over Tha Bus on Tour. Iemands kijk op het project kan hierdoor veranderen (Hottinga, 2003). 

Bij de start van het ontwerp was het idee om gastdocenten voor de camera over de persoonlijke 

ontwikkelingen die zij door hebben gemaakt, te laten vertellen. Omdat besloten is dat zij geen 

onderdeel uitmaken van het ontwerp, zouden we hiervoor bestaande filmfragmenten gebruiken. La 

Fam heeft geprobeerd dit te realiseren maar in de filmfragmenten die hij had, kon de stem van de 

gastdocenten niet gefilterd worden van de achtergrondgeluiden. Omdat er in de video gebruik wordt 

gemaakt van muziek, sloot dit niet op elkaar aan. De ervaring en inzicht van M. van Callias, hebben 

hierin de doorslag gegeven om het niet te doen. De video zou uiteindelijk geen mooi geheel vormen. 

Dit is dan ook de reden dat er gekozen is om uitspraken van de gastdocenten en professionals in 

beeld te brengen zodat duidelijk werd dat deze mensen ook daadwerkelijk deze persoonlijke 

ontwikkelingen terugzien. 

 

In de video is zoals eerder genoemd, gebruik gemaakt van muziek. De muziek die in de video 

terugkomt wordt ‘filmmuziek’ genoemd omdat het achteraf is toegevoegd en geen onderdeel van het 

beeldmateriaal is (Lievaart, 2010). De muziek in de video is geproduceerd door producers van La Fam 

en daarmee rechtenvrij. Om de video passend te maken binnen het concept van Tha Bus on Tour is 

ervoor gekozen om bestaande logo’s en lettertypen van Tha Bus on Tour te gebruiken. Ook de leader 

waarmee alle andere video’s van Tha Bus on Tour beginnen, is gebruikt bij de introductie van deze 

video. De benodigdheden hiervoor waren al in het bezit van La Fam wat het gemakkelijk maakte om 

deze te verwerken.  

 

Door teksten over het beeldscherm te laten bewegen in de video in een speelse stijl gecreëerd. 

Daarnaast zijn de beelden bij de introductie van de film vrolijk en warm wat zorgt voor een kleurrijke 

stijl. Wanneer de resultaten gepresenteerd worden, wordt de achtergrond rustiger en in grijstinten 

ontvanger decoderen encoderen kanaal zender 

Feedback 
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getoond waarmee een strakkere stijl gehanteerd wordt om de blik van de kijker meer naar de 

voorgrond (resultaten en uitspraken) te trekken (Viergever, 2015). 

IMPLEMENTATIE  

 

Implementeren staat voor invoeren of in werking stellen (Van Dale, 2014). Implementeren gaat altijd in 

fases. Vanuit een advies start het veranderproces waaruit vervolgens implementatie voortvloeit. Dit 

proces van implementeren is een lastige. Zo blijkt dat maar één op de zeventig implementaties 

daadwerkelijk goed wordt afgerond, omdat er te weinig (of geen) aandacht besteedt wordt aan 

implementeren (Pater, Roest, Dubbeldam, & Verweijen, 2008, p. 11) 

 

Proces van implementatie 

Om er voor te zorgen dat dit onderzoek een van de 70 implementaties is die tot een goed einde wordt 

gebracht, is er gekeken naar redenen waarom veranderingen kunnen mislukken. Zo kan een reden 

zijn, dat er geen heldere visie is over het veranderproces. Hiermee wordt bedoeld dat je niet bij het 

eindresultaat zult komen als niet duidelijk is wat het eindresultaat is. Om dit onderuit te halen is een 

doel opgesteld voor de implementatie, namelijk; Het overtuigend invoeren van het product zodat deze 

een langdurig, positief effect heeft op de kwaliteit van Tha Bus on Tour. Nog een reden waarom 

verandering zou kunnen mislukken is dat er doelen genomen worden die te ver in de toekomst liggen. 

Het doel van het product is om bijdrage te leveren aan het opnieuw in bedrijf gaan van het project Tha 

Bus on Tour. Het uiteindelijk opnieuw in bedrijf gaan ligt tamelijk ver weg. De voorlichtingsvideo zal 

dan ook gezien moeten worden als onderdeel van een proces om het uiteindelijke doel te behalen. 

Het onderzoeksverslag met daarin de resultaten van het onderzoek zou een tweede onderdeel 

kunnen zijn van het totaal dat nodig is om het doel (Tha Bus on Tour opnieuw starten) te bereiken. 

 

De invoering van het innovatieve product heeft geen radicale veranderingen met zich meegebracht. 

Zo is het niet aan de orde dat mensen de methode van werken moesten veranderen, of dat de 

organisatiestructuur omgegooid werd. De voorlichtingsvideo is een toevoeging die meegenomen zal 

moeten worden in de verantwoording van Tha Bus on Tour bij presentaties en 

informatiebijeenkomsten. Het doel van de voorlichtingsvideo is om de kijker te informeren en te 

overtuigen van de invloed die Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten 

heeft. 

 

Wanneer er succes behaald wil worden, draait het om kwaliteit en acceptatie. Kwaliteit zit hem in het 

ontwerp en het daadwerkelijk maken van het product. Acceptatie zit hem in het leren en het 

veranderen. In het huidige onderzoek is de kwaliteit van het product van groot belang. Omdat de 

voorlichtingsvideo gebruikt zal worden bij doelgroepen als professionals en gemeenten is het 

noodzakelijk dat deze professioneel oogt en tegelijkertijd ook nauw aansluit bij de stijl van Tha Bus on 

Tour. De acceptatie van het product zit hem vooral in ‘weten’ en ‘doen’. Weten dat de 

voorlichtingsvideo bestaat, hoe deze te gebruiken is en het daadwerkelijk gebruiken/tonen van de 

video voor voorlichting- en overtuigingsdoeleinden (Pater, Roest, Dubbeldam, & Verweijen, 2008). 

 

Gedurende het proces van ontwikkeling van het product is er draagvlak bij de gastdocenten 

ontwikkeld. De onderzoeksresultaten geven weer dat de gastdocenten een groei doormaken op het 

gebied van persoonlijke ontwikkeling door Tha Bus on Tour. Hieruit blijkt ook dat zij willen dat Tha Bus 

on Tour blijft bestaan. De voorlichtingsvideo draagt bij aan inzicht over de ontwikkelingen die de 

gastdocenten doormaken waardoor de video kan bijdragen aan overtuiging van de belangrijkheid van 

Tha Bus on Tour, wat ook het doel van de gastdocenten betreft. 

 

Ook is er draagvlak gecreëerd bij de projectleiders. Zij wilden al vanaf de start van het onderzoek een 

middel om de persoonlijke ontwikkelingen van de gastdocenten inzichtelijk te maken. In 

overeenstemming met hen is de keuze voor het ontwikkelen van een voorlichtingsvideo gemaakt 
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waardoor zij deze keuze ook ondersteunen. Naast de video als product zien de opdrachtgevers het 

onderzoeksverslag met resultaten ook als middel om de persoonlijke ontwikkelingen van de 

gastdocenten inzichtelijk te maken. Deze twee zullen elkaar versterken in het proces richting het doel. 

 

Presentatie 

Om de resultaten van het onderzoek te presenteren is er op 2 juni 2015 een eindpresentatie gegeven. 

De eindpresentatie betrof een groot gedeelte van het implementatieplan. Voorafgaand aan de 

presentatie hadden de opdrachtgevers organisatorische voorwaarden voor de implementatie. Zo 

wilden zij graag dat de maximale duur van de presentatie geheel benut zou worden en vonden zij het 

tijdig versturen van een uitnodiging van belang om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te stellen. 

Er is in overeenstemming met de opdrachtgevers gekozen om de presentatie om 16:00 uur te doen. 

Op dit tijdstip werd de kans het grootst geacht dat de genodigden ook daadwerkelijk konden komen, 

omdat het aan het eind van de werkdag valt. Naast de uitnodiging wilden de opdrachtgevers graag 

een duidelijke flyer met inhoud over de presentatie en een herinneringsmail. Deze wensen zijn 

gerealiseerd door tijdig verschillende mails naar genodigden en betrokkenen te versturen. Mensen die 

een uitnodiging ontvangen hebben zijn medewerkers van Zorgbelang Gelderland, 

beleidsmedewerkers van enkele gemeenten, medewerkers van betrokken (Jeugdzorg)organisaties en 

de gastdocenten van Tha Bus on Tour. Er is een breed publiek uitgenodigd om zo ook op brede wijze 

draagvlak te kunnen creëren. Om ervoor te zorgen dat de aanwezigen hartelijk werden ontvangen 

wilden de opdrachtgevers graag koffie en thee en fris met wat lekkers voorafgaand en na de 

presentatie. Om zeker te zijn dat de presentatie een goede voorbereiding trof, wilden de 

opdrachtgevers graag samen met het onderzoeksteam een doorloop, waarin de gehele presentatie 

geoefend werd. Aan al deze organisatorische voorwaarden is voldaan. Eerdergenoemde mails en de 

flyer zijn terug te vinden in bijlage 20 op pagina 172. 

 

De presentatie zou een creatieve presentatie worden die aansloot bij de context van Tha Bus on Tour 

waarin ruimte was voor de onderzoeksresultaten en een groepsgesprek waarin bevindingen en 

meningen van de aanwezigen gedeeld konden worden. Daarnaast ging het innovatieve product, de 

voorlichtingsvideo, in première. Ter voorbereiding op de presentatie is gestart met een 

brainstormsessie over creatieve werkvormen die gebruikt zouden kunnen worden. Dit is gedaan door 

het onderzoeksteam waarin zij volledig vrijgelaten zijn door de opdrachtgevers. De volgende 

uitkomsten komen uit de brainstormsessie. 

- Groepjes 

- Groepsgesprek over de resultaten die naar voren komen uit de groepjes. 

- Bus met post-its 

- Stellingen  

- Debat 

- Quiz 

- Ideeënbus 

- Moppen trommel  

- Wondervraag (Stel er zijn alle middelen, wat zou er ingezet kunnen worden om Tha bus opnieuw te 

starten?) 

- Spinnenweb 

- Puzzel stuk (wat ontbreekt om door te gaan) 

- Bucketlist 

- Spel om te overtuigen in een kring 

- Ren spel over de lijn 

 

De dikgedrukte ideeën zijn uiteindelijk in de presentatie meegenomen. Daarnaast is er later nog een 

idee bijgekomen, namelijk het ‘silhouet’ waarmee de evaluatie van de presentatie vormgegeven is. Ter 

verdeling van de inhoud van de presentatie is gekeken naar de kwaliteiten van de onderzoekers. Zo is 

gekeken naar wie er goed is in het overbrengen van de inhoud van het onderzoek, wie kwaliteiten 
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heeft om een groepsgesprek te leiden, wie er kan inspelen op vragen en inbreng van de aanwezigen 

en wie goed is in het ontwikkelen van de creatieve middelen die gebruikt zouden worden. In tabel 11 

is het draaiboek voor de presentatie weergegeven met daarin de doelen van de presentatie, het 

tijdschema, wie doet wat, en de uitleg van de creatieve activiteiten. Foto’s van de creatieve middelen 

die gemaakt zijn voor de presentatie zijn terug te vinden in bijlage 21 op pagina  174. 

 

Tabel 11 Draaiboek eindpresentatie onderzoek Tha Bus on Tour. 

Presentatie Praktijkonderzoek Tha Bus on Tour 

Het publiek - Zorgbelang Gelderland 
- Beleidsmedewerkers van de gemeente Gelderland 
- Gastdocenten 
- Medewerkers van betrokken (Jeugdzorg) organisaties 

Het doel  Het hoofddoel van Zorgbelang Gelderland is het draaiende 
houden van Tha Bus on Tour. Dit kan niet bereikt worden met 
deze presentatie maar hierin kan wel een stap vooruit gezet 
worden door Tha Bus on Tour opnieuw op de kaart te zetten. 
Dit wordt gedaan door het overtuigend weergeven van de 
invloed van Tha Bus on Tour op de gastdocenten en inzichtelijk 
maken waarom het project onmisbaar is. 
Het hoofddoel: informeren en overtuigen  
 
Doel met betrekking tot de aanwezigheid van Zorgbelang 
Gelderland: 

1. Het product overtuigend neerzetten zodat het gebruikt 
zal gaan worden in de praktijk en hier een langdurig, 
positief effect voor Tha Bus on Tour uit voortvloeit 
(overtuigen). 

2. Informeren over het belang van het project Tha Bus on 
Tour voor hen als organisatie (informeren en 
overtuigen). 

3. De mogelijkheden en knelpunten voor de gemeente bij 
het doorzetten van Tha Bus on Tour inzichtelijk maken 
(informeren). 

 
Doel met betrekking tot de aanwezigheid van 
beleidsmedewerkers: 

1. Bewustzijn creëren over het belang van Tha Bus on 
Tour voor de gastdocenten (informeren + overtuigen). 

2. De mogelijkheden en knelpunten bij het doorzetten van 
Tha Bus on Tour inzichetlijk maken (overtuigen) 

3. Terugkoppeling onderzoeksresultaten. 
 
Doel met betrekking tot de aanwezigheid van (Jeugdzorg) 
organisaties: 

1. Bewustzijn creëren over het belang van Tha Bus on 
Tour voor de gastdocenten (informeren + overtuigen). 

2. Het vergroten van kennis over de persoonlijke 
ontwikkelingen die Tha Bus on Tour teweegbrengt 
(informeren) 

3. Terugkoppeling onderzoeksresultaten. 
 

Doel met betrekking tot de aanwezigheid van gastdocenten:  
1. Het vergroten van kennis over de persoonlijke 

ontwikkelingen die Tha Bus on Tour teweegbrengt 
(informeren). 

2. Laten vertellen van eigen ervaringen en ontwikkelingen 
om anderen te overtuigen (overtuigen).  

 
Hoe kan Zorgbelang Gelderland de invloed van Tha Bus on 
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Tour op een creatieve manier inzichtelijk maken? 
 
Hoe kan het product overtuigend ingevoerd worden zodat het 
een langdurig, positief effect heeft op de kwaliteit van Tha Bus 
on Tour? 

Inleiding (15 min.) 

H. Houterman (1 min.) 
 
Nonja (14 min.) 

Welkomstwoord 

 

Inleiding: 
- Introductie project Tha Bus On Tour  
- Creatieve activiteit 1: afbakenen van verwachtingen 

Kern (30 min.) 

Deborah (15 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wouter (15 min.) 

Doel 1: Het informerende gedeelte wordt vormgegeven aan de 
hand van een informatieve presentatie over het onderzoek aan 
de hand van een tijdslijn. 
- Probleem beschrijving (= verleden) 
- Verloop (tijdspad) (= tussen heden en verleden) 
- Onderzoeksvraag + methode (= tussen heden en verleden) 
- Resultaten (= Heden) 
- Product (= tussen heden en toekomst) -> laten zien van de 

voorlichtingsvideo en toelichting geven op hoe deze te 

gebruiken is. 

 

Doel 2: Overtuigende gedeelte wordt vorm gegeven doormiddel 
van creatieve activiteit 2 waarin de aanwezige partijen 
gestimuleerd worden tot het leggen van contact en het 
verwoorden van hun visie. 
- Groepsgesprek aan de hand van stellingen. 

Afsluiting (15 min.) 
Nonja (5 min.) 

 

 

 

 

Lise (5 min.) 

 

 

 

 

 

Lise (5 min.) 

Inhoudelijke evaluatie: nabespreken van de verwachtingen die 
er bij de start van de evaluatie waren. Terugkoppeling op 
creatieve activiteit 1. Zijn deze allemaal waargemaakt of zijn er 
nog vragen?  
 
Evaluatie van de wijze waarop de presentatie heeft 
plaatsgevonden aan de hand van creatieve activiteit 3  
Centrale vragen: 
- Wat hebben jullie gezien aan kwaliteiten? 
- Wat kunnen wij als groepje verbeteren? 
 
Dankwoord met speciale aandacht voor de opdrachtgevers, 
projectbegeleider en M. van Callias van La Fam. Hen 
bedankjes uitreiken namens het onderzoeksteam. Toelichten 
ideeënbox bij verlaten van de ruimte en flyer en bedankje in de 
vorm van een pen met persoonlijke noot. Aanwezigen 
uitnodigen om na te praten onder het genot van drinken. 

Gebruik creatieve activiteiten tijdens de presentatie 

Creatieve 
activiteit 1 

Doel 1. De verwachtingen van de deelnemers inzichtelijk maken.  
2. Meten in hoeverre er voldaan is aan de verwachtingen van 

de deelnemers. 

Benodigdheden - Poster met een bus  
- Blauwe post-its 
- Pennen 

Uitleg 
 

Iedere deelnemer krijgt een post-it waarop hij zijn verwachting 
in de vorm van een vraag of doel op mag schrijven. De post-its 
worden hierna allemaal verzameld en als raampjes op de bus 
poster geplakt. 
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Aan het eind van de presentatie wordt deze poster gebruikt om 
de presentatie te evalueren. De vraag die hierbij centraal staat 
is of de verwachtingen van de deelnemers waargemaakt zijn.  

Creatieve 
activiteit 2 

Doel 1. Het overtuigen van mensen die nog niet overtuigd zijn van 
de effectiviteit van Tha Bus on Tour.  

2. Inzichtelijk maken wat eventuele vervolgstappen zijn voor 
het behouden van Tha Bus on Tour. 

Benodigdheden - Prezi met verschillende stellingen. 

Uitleg 
 

Nadat een stelling genoemd is, denkt iedere deelnemer na of 
hij het eens of oneens met de stelling is. Bij oneens mag je 
blijven zitten, bij eens ga je staan. Hierna worden door de 
begeleider van deze activiteit verschillende mensen 
uitgenodigd om zijn mening kenbaar te maken. Op deze wijze 
ontstaat er een gesprek waarin duidelijk wordt waar de 
knelpunten en krachten van Tha Bus on Tour liggen. 

Creatieve 
activiteit 3 

Doel 1. Verbeterpunten en kwaliteiten verzamelen over de wijze 
waarop het onderzoeksteam heeft gepresenteerd 

Benodigdheden - Poster met een silhouet van 5 personen 
- Stift 

Uitleg 

 
Dit evaluatie-instrument heet van oorsprong ‘Frits’. De 
evaluatie wordt weergegeven als een persoon met kwaliteiten, 
valkuilen, leerpunten & allergieën (Eijpe, D., Sport en Spel, 14 
februari 2014). In de presentatie wordt de evaluatie inzichtelijk 
gemaakt doormiddel van Frits, alleen bestaat Frits nu niet uit 
één persoon maar uit een silhouet van 5 personen. 
 
De poster met het verbeeldt het onderzoeksteam. Hierin 
worden woorden geschreven die de kwaliteiten en valkuilen 
weergegeven, daarbuiten worden kwaliteiten opgeschreven die 
nog niet eigen zijn. De allergieën zullen in deze evaluatie niet 
bewust aan bod komen.  
 
Deze activiteit zal plenair plaatsvinden waarbij iedereen iets 
mag benoemen. 

Taakverdeling in de voorbereiding en tijdens de presentatie 

Wouter - Voorbereiden vragen + stellingen 
- Uitleg tweede creatieve activiteit 
- Aansturen van het groepsgesprek 

Lise - Voorbereiden evaluatievragen 
- Aansturen van de derde creatieve activiteit 
- Dankwoord 

Nonja - Aansturen van de eerste creatieve activiteit 
- Voorbereiden vragen voor de evaluatie  
- Aansturen van de evaluatie 
- Presentatie maken + geven over het project Tha Bus on Tour 

Rinze - Ontwerpen van een poster met Amerikaanse schoolbus voor creatieve activiteit 1  
- Ontwerpen van een poster met 5 silhouetten voor creatieve activiteit 3 
- Een waslijn maken met daarop de punten voor de informatie presentatie 
- Ideeënbus maken voor na de presentatie 
- Ondersteuning van de creatieve activiteiten in de presentatie 

Deborah - Ontwerpen van een presentatie en prezi voor het informatieve gedeelte 
- Presenteren van het informatieve gedeelte 
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Evaluatie 

Voorafgaand aan de presentatie waren er 23 aanmeldingen waarvan er op het laatste moment 3 

mensen zich weer hebben afgemeld. Uiteindelijk zijn er 30 mensen verschenen tijdens de presentatie 

wat een grotere opkomst was dan vooraf gedacht. Hieronder waren de opdrachtgevers, 

projectbegeleider, productontwikkelaar, gastdocenten, medewerkers van Zorgbelang Gelderland, 

Entrea, Lijn 5, Gezinshuis Gentle en Pluryn, Daarnaast was er een Statenlid van de provincie 

Gelderland en een programmamanager sociaal domein vanuit gemeente Westervoort. De mensen 

waar niet op gerekend was zijn uiteraard hartelijk ontvangen. Hoe meer mensen er immers naar de 

presentatie kwamen, hoe meer mensen er op de hoogte zouden zijn van de invloed van Tha Bus on 

Tour op de gastdocenten dat weer zorgt voor meer draagvlak voor het project. 

 

Tijdens de presentatie is de voorlichtingsvideo vertoond. Hierbij is benoemd dat het product te 

gebruiken is om in beeld te brengen wat de invloed van Tha Bus on Tour op de gastdocenten is. De 

video is direct verspreid via Twitter en Facebook om er meer bekendheid aan te geven. De 

opdrachtgevers hebben na de presentatie laten weten dat in het verleden een video van Tha Bus on 

Tour nog nooit zo vaak bekeken en gedeeld is als deze video over de invloed van Tha Bus on Tour.  

 

Om in beeld te brengen hoe de aanwezigen de presentatie ervaren hebben, is er een evaluatie over 

de presentatie gehouden. Het betrof hier niet de inhoud maar de vormgeving van de presentatie, de 

sfeer en houding van het onderzoeksteam. Zoals eerder benoemd is dit gedaan aan de hand van een 

silhouet van het onderzoeksteam. Terwijl een onderzoeker vragen stelde aan de aanwezigen schreef 

een andere onderzoeker deze in de silhouet. Als kwaliteiten noemden de aanwezigen dat de 

voorlichtingsvideo prettig was om naar te kijken en dat de uitspraken die hierin naar voren kwamen, 

ondersteunend waren aan de persoonlijke ontwikkelingen die getoond werden. Het was een pakkende 

presentatie waarin de creatieve hulpmiddelen een prettige toevoeging waren. Hierdoor werd het geen 

langdradig, zwaar verhaal. Het onderzoeksteam had een professionele houding waarvoor alle 5 de 

onderzoekers een groot compliment hebben gekregen. 

Verbetersuggesties en adviezen die naar voren zijn gekomen zijn dat de stellingen die gebruikt zijn 

tijdens creatieve activiteit 2, scherper opgesteld hadden mogen worden. Meerdere stellingen konden 

op dit moment dubbel geïnterpreteerd worden waardoor een eenduidige mening hierover vormen 

lastig was. De aanwezigen gaven ook aan dat het goed was geweest als er meer gebruik was 

gemaakt van de aanwezigheid van de gastdocenten. Zij hadden ook een deel van de presentatie aan 

het woord kunnen zijn om de boodschap van het onderzoeksteam te versterken. Op de vraag of de 

onderzoeksresultaten naar alle aanwezigen verstuurd zou kunnen worden is meteen ingespeeld door 

af te spreken dat dit gedaan zal worden zodra de onderzoeksverslagen door de projectbegeleider van 

de HAN zijn beoordeeld. Hiervoor zijn na afloop de mailadressen die nog niet in het bezit van het 

onderzoeksteam waren, genoteerd. Het onderzoeksverslag verspreiden over de aanwezigen zorgt 

voor meer zicht op het onderzoek waardoor deze nog beter geïmplementeerd wordt bij de 

betrokkenen. Voor de ingevulde silhouet met daarin kwaliteiten en adviezen van de aanwezigen zie 

bijlage 22 op pagina 176  

 

Na afloop van de presentatie hebben de aanwezigen een flyer uitgereikt gekregen met daarop een 

weergave van de uitkomsten van het onderzoek. De flyer is ter ondersteuning van de inhoud van de 

presentatie wat de mogelijkheid biedt om de informatie naderhand nog eens rustig na te lezen. De 

flyer zorgt ook weer voor een stukje implementatie bij de betrokkenen. Ook zijn er bedankjes uitgereikt 

in de vorm van een pen van Tha Bus on Tour met daar aan een kaartje met de persoonlijke noot: ‘Tha 

Bus on Tour – Uitdaging – Lef – Inspireren – Kracht – Persoonlijke ontwikkeling’.Op de achterkant 

stond: ‘Bedankt voor uw aanwezigheid’. In bijlage 23 op pagina 177 is de flyer met de resultaten van 

het onderzoek te vinden. In bijlage 24 op pagina 179 is door middel van foto’s een indruk van de 

presentatie weergegeven.  
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Twee dagen na de presentatie is er geëvalueerd met de opdrachtgevers en de projectbegeleider van 

de HAN. Hieruit komen de volgende kwaliteiten over het onderzoeksteam naar voren: 

- De presentatie had een goede voorbereiding. Dit is terug te zien in de try out, de opbouw van het 

programma, de taakverdeling, apparatuur was gecheckt en de catering. 

- Het onderzoeksteam vormde een eenheid tijdens de presentatie. 

- Het onderzoeksteam heeft goed samengewerkt tijdens de presentatie. 

- Het onderzoeksteam heeft elkaars kwaliteiten benut in voorbereiding en tijdens de presentatie. 

- Het onderzoeksteam heeft goed ingespeeld op vragen en opmerkingen van de aanwezigen. 

- Het onderzoeksteam was aanvullend richting elkaar. 

- Het onderzoeksteam gaf elkaar ruimte en vertrouwen in de presentatie. 

- De presentatie was creatief 

 

Daarnaast waren er ook een aantal dingen die beter konden. Advies dat H. Houterman hierover 

gegeven heeft is: 

- Licht de betekenis van de begrippen die in de video naar voren komen van te voren toe zodat 

iedereen weet waar het over gaat. De toelichting kwam nu achteraf in de flyer, wat jammer is als daar 

vragen over zijn. 

- Laat de onderzoeksresultaten herhaaldelijk terugkomen in de presentatie. Door herhaling wordt het 

beter begrepen en blijft het langer hangen. 

- Gebruik de citaten van de video ook om de ruimte mee te vullen. Als de citaten ook aan de muur 

hangen worden deze nog vaker gezien en begrepen dan dat ze alleen in de video getoond worden. 

- Geef jongeren nog meer het woord tijdens de presentatie. Zij hadden ook een expliciet onderdeel 

kunnen zijn. Nu was het fijn dat er in het groepsgesprek jongeren met hun standpunten kwamen maar 

dit had ook van te voren ingelast kunnen worden.  

De ingevulde silhouet door H. Houterman is terug te vinden in bijlage 25 op pagina 184. 

 

Het doel van de presentatie was om Tha Bus on Tour opnieuw op de kaart te zetten. Door de 

resultaten die in de presentatie naar voren zijn gekomen en de voorlichtingsvideo, is er tijdens het 

groepsgesprek een discussie op gang gekomen. Door de verschillende stellingen als leidraad te 

nemen hebben aanwezigen met elkaar kunnen communiceren, sparren en discussiëren over Tha Bus 

on Tour. Hieruit zijn nieuwe inzichten gekomen waarmee het doel van de presentatie behaald is. De 

opdrachtgevers en projectbegeleiders gaven na afloop van de presentatie aan dat ze trots waren op 

het resultaat dat behaald is met de presentatie. De onderzoeksgroep kijkt ook met een zeer tevreden 

blik terug op de presentatie. 

 

Eventuele vervolgstappen 

Zoals eerder genoemd in dit verslag is de voorlichtingsvideo een onderdeel van het proces om Tha 

Bus on Tour weer in bedrijf te laten gaan. Hierbij is het van belang om naast het gebruik van de 

voorlichtingsvideo in presentaties, andere acties te ondernemen. In onderstaande tekst worden een 

aantal aanbevelingen hiervoor beschreven die mede tot stand zijn gekomen door inzichten van 

betrokkenen tijdens de presentatie. 

 

Aanbeveling 1 

Op dit moment is er slechts onderzoek gedaan naar een deelaspect binnen het project, namelijk de 

persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten. Hoe staat het nu eigenlijk met de leerlingen die de 

gastlessen krijgen? En met de jongeren die betrokken worden in de dans in de introductie en afsluiting 

van een tourdag? Welke invloed heeft Tha Bus on Tour op hen? Zo zullen er nog andere aspecten 

van Tha Bus on Tour zijn die nader onderzocht kunnen worden om de effectiviteit en bruikbaarheid 

van het project te onderbouwen. Hoe meer onderbouwing er is op verschillende gebieden, hoe groter 

de kans dat andere partijen hier in mee zullen gaan. 
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Aanbeveling 2 

Het project bestaat inmiddels 7 jaar en hoewel er in deze periode veel veranderd is in de Jeugdzorg, is 

het project vrijwel hetzelfde gebleven. Om deze reden zal het goed zijn om opnieuw te kijken of het 

gehele concept nog aansluit bij de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Transitie Jeugdzorg die sinds 

januari 2015 in bedrijf is gegaan. Zou Tha Bus on Tour hier slim op in kunnen spelen? (Movisie, 2015) 

 

Aanbeveling 3: 

Tijdens de presentatie bleek R. Schoonwater (Programmamanager Sociaal domein in de gemeente 

Westervoort) een bron van ervaring met kennis over wat gemeenten nodig hebben om financiering 

voor Tha Bus on Tour te overwegen. Zo noemde hij tijdens de presentatie dat gemeentes het geld 

maar één keer uit kunnen geven (R. Schoonwater, Eindpresentatie, 2 juni 2015). Hiermee liet hij 

doorschemeren dat je van goede huizen moet komen, wil de gemeente dit geld in jouw project 

stoppen. Aanbeveling is dan ook om R. Schoonwater te betrekken in het proces dat doorlopen wordt 

richting gemeente. Maak gebruik van zijn kennis en inzichten met betrekking tot de gemeente. 

 

Aanbeveling 4 

Om niet alleen de gemeente als financierder in het vizier te houden, is aan te raden om verder te 

kijken naar mogelijkheden voor financiering. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding. Een idee dat een 

jongere inbracht tijdens de presentatie. Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij 

ondernemers, stichtingen en particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine 

investeringen samen, het gehele project kunnen financieren. Vaak gebeurt crowdfunding online via 

een professioneel platform (Crowdfunding.nl, 2014). 
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NAWOORD 

 
Terugkijkend op een fantastisch onderzoek wil ik alle betrokken hartelijk danken voor de geleverde 

inzet en medewerking voor het project Tha Bus on Tour. Met dit onderzoek, de voorlichtingsvideo en 

het onderzoeksverslag met resultaten hoop ik iets achter te laten waarmee betrokkenen van Tha Bus 

on Tour veder kunnen om hun dromen waar te maken. Ik kijk er nu al naar uit om de sfeer van Tha 

Bus on Tour nog eens mee maken wanneer Tha Bus on Tour weer draait. 

 

Mocht u documenten willen opvragen over dit onderzoek of meer informatie zoeken dan kunt u contact 

opnemen met H. Houterman van Zorgbelang Gelderland in Arnhem. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 VRAGENLIJST ONTWIKKEL INGEN OPDRACHTGEVERS 

 
Antwoorden van H. Houterman: 
 
Wat houdt empowerment voor jullie in? 
Iemand wordt sterker, krijgt meer zelfvertrouwen. 
Dit kan door activiteiten gestimuleerd worden (zoals Tha Bus) waar iemand nieuwe kanten van 
zichzelf ontdekt, kan oefenen, fouten mag maken en daarvan leren, bevestiging krijgt, zichzelf bewust 
wordt van zijn/ haar kwaliteiten en die (her)waardeert. 
 
Wat houdt zelfvertrouwen voor jullie in? 
Jezelf kennen, beseffen welke kwaliteiten je hebt en deze/ jezelf waarderen. Mensen kunnen allerlei 
complimenten geven, maar als je weinig/ geen zelfvertrouwen hebt, geloof je daar niet in. 
Zelfvertrouwen groeit in mijn ogen wel door het benoemen (naam geven aan) van wat iemand goed 
doet en positieve waardering. 
Zelfvertrouwen krijg je ook als je weet dat je een basis hebt. Bijvoorbeeld weten dat je ouders van je 
houden, dat wat er ook gebeurt, ze er altijd voor je zijn. Dit kun je ook doortrekken naar je partner, je 
werk. Als je basis goed is, je vertrouwen krijgt van je partner en je baas, als ze achter je blijven staan 
ook als je iets niet handig gedaan hebt, voel je je gesteund en vrij om ook nieuwe dingen uit te 
proberen. 
 
Wat houdt persoonlijke ontwikkeling voor jullie in? 
Persoonlijke ontwikkeling betekent jezelf kunnen ontwikkelen. Voor mij betekent het ook als persoon 
groeien. En ik heb er een positieve associatie bij. Bij persoonlijke ontwikkeling denk ik ook aan 
zelfinzicht en zelfkennis. En aan zelfbewustzijn. Iemand kan allerlei trainingen of therapieën 
ondergaan, maar als iemand alles buiten zichzelf legt is de mate waarin iemand kan groeien beperkt. 
Persoonlijke ontwikkeling kan ik ook anders opvatten: hoe iemand zich als persoon ontwikkelt. Wat het 
effect is van gebeurtenissen op iemands leven/ persoon. Dat is niet waar ik als eerste aan denk bij 
persoonlijke ontwikkeling. 
 
Wat houdt zingeving voor jullie in? 
Je waardevol of van betekenis voelen door bijvoorbeeld iets voor anderen te doen.   
 
Wij denken bij Tha Bus on Tour aan Empowerment omdat: 
Jongeren meer zelfvertrouwen krijgen, ze steviger in hun schoenen gaan staan. Ze durven zich 
kwetsbaar op te stellen door hun persoonlijke verhaal te vertellen aan leeftijdgenoten die ze niet 
 kennen. Als je daarin slaagt en waardering krijgt, dan krijgt de jongere een kick (positief gevoel). 
Jongeren mogen zelf de vorm bedenken die bij hen past. Dit geeft hen ook de ervaring dat zij mogen 
bepalen wat goed voor hen is. Hun mening/ wens doet er toe! 
Empowerment wordt versterkt door saamhorigheid: de samenwerking met alle jongeren en 
begeleiders van Tha Bus on Tour. 
 
Wij denken bij Tha Bus on Tour aan zelfvertrouwen omdat: 

Jongeren durven de stap te zetten om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Ze krijgen veel respect en 
waardering. De positieve feedback van leerlingen, docenten en de mensen van Tha Bus, versterkt 
hun zelfvertrouwen. Bij Tha Bus geven we namen aan wat hij/ zij goed doet (positief labelen). 
Bijvoorbeeld hoe knap het is dat iemand zijn/ haar verhaal vertelt, het taboe doorbreekt, jongeren die 
zelf met problemen zitten laten zien dat ze niet de enige zijn en dat er altijd hulp mogelijk is. 
 
Wij denken bij Tha Bus on Tour aan persoonlijke ontwikkeling omdat: 
Jongeren gaan beseffen wat het effect is van bepaalde gebeurtenissen op hun leven. Ze kunnen 
ervaringen een plek in hun leven geven, zien wat de gevolgen van die ervaringen zijn en wat ze ervan 
geleerd hebben of wat ze anders willen en wat de mogelijkheden zijn. Jongeren krijgen meer inzicht in 
hoe ervaringen doorwerken, hoe dit hun zelfbeeld bepaalt en of dit klopt. Kortom: met Tha 
Bus verwerken jongeren hun ervaringen. 
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Wij denken bij Tha bus on Tour aan zingeving omdat: 
Met Tha Bus kunnen jongeren het taboe en isolement doorbreken. Ze kunnen vooroordelen 
aanpakken. Jongeren vinden het waardevol dat ze andere jongeren voor negatieve ervaringen kunnen 
behoeden. Thema’s als pesten, loverboys, rouw, depressie, autisme e.d. kunnen besproken worden. 
Door het persoonlijke verhaal, de persoonlijke boodschap van de jonge gastdocent komt de 
boodschap veel beter aan. 
Jongeren (en wij ook) krijgen een goed gevoel als een leerling uit de klas met zijn of haar verhaal komt 
en erover durft te praten. En als een jongere na de les weet dat hij/ zij niet de enige is met problemen 
en dat er altijd een uitweg mogelijk is. 
 
 
Antwoorden van J. van de Pol: 
 
Wat houdt empowerment voor jullie in? 
In 1 woord: Versterking. Je sterk voelen in hetgeen dat je doet, dat je vertelt. Ik denk aan het vinden 
van je eigen kracht, ik denk aan een positieve ervaring. Op het moment dat je iets doet en dit lukt of je 
krijgt hier positieve reacties op, dan word je versterkt en is een eventuele vervolgstap gemakkelijker.  
 
Wat houdt zelfvertrouwen voor jullie in? 
Zelfvertrouwen is geloven in jezelf. Ergens komt dit overeen met empowerment omdat zelfvertrouwen 
in mijn ogen gaat over vertrouwen op je eigen kracht waardoor je in staat bent iets te doen. 
Zelfvertrouwen heeft ook te maken met zelfbeeld. Als je vertrouwt op je eigen kunnen moet je lekker in 
je vel zitten en durven te ervaren dat iets lukt! 
 
Wat houdt persoonlijke ontwikkeling voor jullie in? 
Jezelf blijven uitdagen en prikkelen op verschillende niveaus en werkgebieden. Hierbij denk ik aan 
zingeving, wonen, werk, interesses. Hier dan ook daadwerkelijks iets mee doen en iets in leren.  
Bij persoonlijke ontwikkeling denk ik ook aan ‘jezelf’. Wat vind jij belangrijk in het leven en waarin wil jij 
groeien? 
 
Wat houdt zingeving voor jullie in? 
De zin van het leven. Dat klinkt afgezaagd. Ik weet nog goed dat ik op een bijeenkomst was en de 
eerste vraag was: ‘Waartoe ben jij hier op aard?’. Erg lastige vraag. Weten wat je wilt in het leven en 
wat voor jou belangrijk is, dat is een hele opgave. Zingeving is een reden om wakker te worden, iets 
dat er toe doet. Het gaat hier om een waarde, zingeving is geen norm. Het kan voor iedereen anders 
zijn en dat is ook goed. 
 
Wij denken bij Tha Bus on Tour aan Empowerment omdat: 
Jongeren krachtiger worden door het vertellen van hun verhaal. Ze leren met afstand kijken naar hun 
ervaringen en worden gesterkt omdat ze dit in kunnen zetten en direct zien wat dat met onder andere 
leerlingen doet. Daarnaast worden zij gesterkt in het niet alleen zijn. “Je stapt alleen in en komt er 
samen uit.” Een uitspraak van een jongere na Tha Bus. Dat vind ik empowerment. 
 
Wij denken bij Tha Bus on Tour aan zelfvertrouwen omdat: 
Jongeren hebben te maken met vooroordelen. Tijdens Tha Bus on Tour ervaren de jongeren dat hun 
ervaring in de Zorg voor Jeugd niet alleen negatief is. Ze zien dat ze respect krijgen voor wat ze doen 
en dit vergroot zelfvertrouwen. Durven kwetsbaar zijn, durven te presenteren. 
 
Wij denken bij Tha Bus on Tour aan persoonlijke ontwikkeling omdat: 
De jonge gastdocenten leren hoe ze voor een groep moeten staan, ze leren hoe ze in contact komen 
met leerlingen die vragen hebben. Door het vertellen van hun verhaal leren ze wat voor hen belangrijk 
is, wat ze willen… dat is persoonlijke ontwikkeling. 
 
Wij denken bij Tha bus on Tour aan zingeving omdat: 
Tha Bus is een reden voor jongeren om wakker te worden ;).. soms al om 04:30! Maar als ik denk aan 
zingeving denk ik dat het vertellen van je verhaal met Tha Bus on Tour bijdraagt aan erachter komen 
wat voor jou belangrijk is. ‘Op afstand’ (helikopterview) praten over je verhaal maakt dat je ook anders 
kijkt.  Zien wat er toe doet! 
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BIJLAGE 2 BEGELEIDENDE BRIEF EN AFSLUITING ENQUÊTE 

 
Begeleidende brief bij enquête 
Dag lieve ‘Tha Bus’ people,                                                                               
 
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten zijn wij druk bezig met het zoeken naar mogelijkheden 
om Tha Bus weer ‘on tour’ te laten gaan. 
Daarom hebben wij een groepje studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen gevraagd een 
onderzoek te doen naar wat Tha Bus voor jullie betekent! 
 
Willen jullie even de tijd nemen om op onderstaande link te klikken en de enquête in te vullen? 
Daarmee helpen jullie ons ontzettend. 
 
https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/thabus.  
 
Als jullie nog vragen over de enquête hebben kunnen jullie ook contact opnemen met de studenten 
(Nonja, Rinze, Deborah, Wouter en Lise) via thabusontour2015@gmail.com. 
Ook voor als je hulp nodig hebt bij het invullen. 
En uiteraard mag je mij ook altijd bellen/mailen! 
 
Ken je nog meer mensen die mee zijn geweest met Tha Bus on Tour en hebben zij de enquête niet 
ontvangen? Stuur deze gerust door! 
 
Alvast heel erg bedankt! 
 
 
Afsluiting enquête  
Beste Jongeren van Tha Bus on Tour,  

Wij zijn ontzettend dankbaar dat jullie mee hebben gewerkt aan het onderzoek door de enquête in te 
vullen en daarmee ook erg blij met de resultaten.   

Resultaten 
De enquête heeft voor ons duidelijk gemaakt welke persoonlijke ontwikkelingen jullie doormaken 
mede door Tha Bus on Tour.  

De resultaten worden gebruikt voor verder onderzoek, waarbij wij uiteindelijk hopen een duidelijke 
onderbouwing te kunnen geven wat Tha Bus on Tour voor invloed heeft op jullie als gastdocenten. 
Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen en hebben wij ook in het verdere onderzoek de hulp van de 
gastdocenten hard nodig. 

Verder verloop 
Wij zullen de resultaten van de enquête gebruiken om enkele jongeren te interviewen. De jongeren die 
het interview zullen doen zijn inmiddels al door ons benaderd. Verder zullen wij de literatuur induiken 
en een groepsinterview houden met organisaties die betrokken zijn bij Tha Bus on Tour.  

Wij hebben misschien nog enkele gastdocenten nodig voor de ontwikkeling van een creatief 
eindproduct. Mocht je hier ideeën voor hebben of graag mee willen denken, laat dit dan even weten 
via Helen en Jasmijn.  

Aan het eind van het onderzoek zullen we jullie laten weten hoe het eindproduct eruit ziet dat wij 
gemaakt hebben, waarin de resultaten van ons onderzoek ook kort en bondig verwerkt worden. 
 
Nogmaals hartstikke bedankt voor jullie medewerking! 

Met vriendelijke groeten,  

Rinze, Wouter, Lise, Nonja & Deborah

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/thabus
mailto:thabusontour2015@gmail.com
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BIJLAGE 3 VRAGENLIJST ENQUÊTE 

 
Algemeen 
1.  Wat is je voornaam? OPEN 
 
2. Wat is je leeftijd? OPEN 
 
3. In 2014 ben ik voor het eerst mee geweest met Tha Bus on Tour GESLOTEN 
- Ja 
- Nee 
 
4. Hoe vaak ben je met Tha Bus on Tour mee geweest? GESLOTEN 
- 0-5 keer 
- 5-10 keer 
- Vaker dan 10 keer 
 
5. Hoe heb je van Tha Bus on Tour gehoord? GESLOTEN 
- Van school 
- Van jeugdzorg 
- Van ouders of bekenden 
- Van een instelling (hulpverlening/hulpverlener) 
- Anders namelijk… 
 
Specifiek 
6. Waar denk je aan als je aan Tha Bus on Tour denkt? OPEN 
 
7. Wat is je mooiste herinnering aan Tha Bus on Tour? Wil je uitleggen waarom? OPEN 
 
8. Waarom ga je graag mee met Tha Bus on Tour? GESLOTEN 
Kies eerst de vier belangrijkste redenen en zet ze daarna in volgorde van belangrijkheid met behulp 
van de pijltjes aan de rechterkant (1 = meest belangrijk 4 = minst belangrijk). 
- Het Geeft mij meer zelfvertrouwen 
- Het zorgt voor een leuke dagbesteding 
- Ik hoef daardoor niet naar school 
- Ik leer over mijn problemen praten 
- Ik leer voor een groep te praten 
- Ik kan andere jongeren helpen 
- Ik kan het beeld over jongeren uit de jeugdzorg veranderen 
- Andere reden (toelichting kan bij de volgende vraag) 
 
9. Zijn er nog andere redenen dan genoemd bij de vorige vraag waarom je graag mee gaat met 
Tha Bus on Tour? OPEN 
 
10. Graag horen we jouw mening over de volgende stellingen: 
- Ik kijk ernaar uit om met Tha Bus on Tour mee te gaan 
- Wanneer ik met Tha Bus on Tour meega, sta ik hier graag vroeg voor op 
- Ik heb mijzelf als persoon beter leren kennen door mee te doen met Tha Bus on Tour 
- Ik ervaar steun van de andere gastdocenten 
- Ik sta steviger in mijn schoenen nadat ik ben mee geweest met Tha Bus on Tour 
 
Vul hierbij in wat voor jou geldt: 
- Ja 
- Een beetje 
- Nee  
- Weet ik niet 
 
11. Ik zie dat de klas meer respect voor elkaar heeft na een gastles van Tha Bus on Tour 
GESLOTEN 
- Ja 



 
54 

 

- Een beetje 
- Nee  
- Weet ik niet 
 
12. Dat de klas meer respect voor elkaar krijgt, geeft mij meer motivatie om een gastles te 
geven GESLOTEN 
- Ja 
- Een beetje 
- Nee 
- Weet ik niet 
 
13. Als ik in 1 zin zou mogen zeggen wat Tha Bus on Tour voor mij heeft betekend zou ik 
zeggen: OPEN 
 
14. Wat levert het voor jou op om als gastdocent over jouw ervaringen te praten? OPEN 
 
15. Tot slot, is er nog iets wat wij moeten weten over Tha Bus on Tour? OPEN 
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BIJLAGE 4 RESULTATEN EN CODERING ENQUÊTE 

 
Wat is je voornaam? 
Antwoord Aantal keer 

*                                                    1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 

* 1 
* I.v.m. privacy zijn de namen verwijderd 

 
Wat is je leeftijd? 
Antwoord Aantal keer 

17 4 

21 2 

16 2 

19 2 

24 1 

22 1 

20 1 

23 1 
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In 2014 ben ik voor het eerst mee geweest met Tha Bus on Tour 

Antwoord Percentage Aantal keer 

Ja 36% 5 

Nee 64% 9 
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Hoe vaak ben je met Tha Bus on Tour mee geweest? 

Antwoord Percentage Aantal keer 

0-5 keer 36% 5 

5-10 keer 36% 5 

Vaker dan 10 keer 29% 4 
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Hoe heb je van Tha Bus on Tour gehoord? 

Antwoord Percentage Aantal keer 

Van school 21% 3 

Van jeugdzorg 0% 0 

Van ouders of bekende 36% 5 

Van een instelling (hulpverlening/hulpverlener) 36% 5 

Anders namelijk... 14% 2 
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Waar denk je aan als je aan Tha Bus on Tour denkt? 

Antwoord Codering 

Verbondenheid en openheid creeeren, taboes doorbreken en 
groeimogelijkheden creeren 

Zingeving 

Een bus die door het hele land rijd Overige 

Gezelligheid maar ook serieuze gesprekken met 'lotgenoten', voorlichting geven 
aan jongeren die niet zo veel van jeugdzorg weten, of juist jongeren die zelf in 
de jeugdzorg zitten en tijdens tha bus het soms voor het eerst binnen de klas 
uitspreken. 

Zingeving 

Voor mezelf is het een stukje verwerking van het verleden door opnieuw me 
verhaal te vertellen. Voor de leerlingen denk ik dan aan een informatieve les 
waarbij hun kennis maken met wat jeugdzorg echt inhoud en hoe het er aan toe 
gaat! 

Verwerking  

Jeugdzorg, zorgbelang gelderland, scholen bezoeken om je verhaal te delen Verwerking 

Aan een groep stoere jongeren die hun verhaal vertellen op scholen. Zelfvertrouwen 

je eigen verhaal aan jongeren vertellen zodat ze meer te weten komen over 
onderwerpen zoals jeugdzorg. 

Zingeving 

Gastlessen gezeligheid en samen staan we sterk Sociaal-emotioneel 

Gastles geven over jeugzorg. En de jongere laten weten die in het zelfde cirkel 
zitten te laten weten dat ze niet de enige zijn. Jongeren te helpen en vragen 
beantwoorden. Ook werd vaak in de pauzes gevraagd of we de jogeren kunnen 
helpenqhet is fijn om onze kennis te delen 

Zingeving 

Les geven over pesten en begeleid wonen. Didactisch  

Gezelligheid, diepe gesprekken, enthousiasme, voorlichting geven, afleiding 
Sociaal-emotinoeel, 
verwerking, 
didactisch 

Een groep met fantastische mensen die het positieve halen uit het negatieve en 
dit proberen door te geven aan leerlingen op scholen 

Verwerking en 
zingeving 

Gezelligheid, bijzondere ervaring Sociaal-emotioneel 

leuke, gezellige, leerzame, moeilijke maar vooral hele toffe dagen Sociaal-emotioneel 
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Wat is je mooiste herinnering aan Tha Bus on Tour? Wil je uitleggen waarom? 

Antwoord Codering 

Dat een kind wilde vertellen dat hij ook te maken had had met jeugdzorg, terwijl 
zijn klas hier niets van wist. Het maakte me trots dat er door zo'n les een taboe 
werd doorbroken en dat er zo'n veiligheid was dat deze jongen die met zijn klas en 
ons wilde delen. 

Zingeving, 
Empowerment 

Her afscheid omdat je met elkaar een band heb opgrbouwt 
Sociaal-
emotioneel 

Mijn mooiste herinnering aan tha bus is dat er een meisje tijdens de les begon te 
huilen en de klas uit ging. In de pauze hebben we - de andere gastdocent en ik - 
haar aangesproken en zij vertelde dat ze zelf in een heel moeilijke situatie zat op 
dat moment. Dit is mijn mooiste herinnering omdat het zo ontzettend veel met haar 
deed en ze zich zichtbaar prettiger voelde na het gesprek. Zo zijn er meerdere 
jongeren geweest die tijdens of na de les hun eigen problemen deelden en zich 
gesteund voelden door de verhalen van en gesprekken met gastdocenten. 

Empowerment en 
zingeving 

Mijn eerste gastles, omdat iedereen zo begripvol naar je luisterd dat geeft je een 
heel fijn gevoel 

Zingeving 

Eigenlijk zijn alle herinneringen aan Tha Bus mooi. Maar het mooiste is denk ik dat 
ik op mijn eigen school les gaf dit was een cluster 4 school (briantcollege voorheen 
de radar) en in de klas had ik mijn verhaal gedaan en de reactie van de leraar was: 
"Zouden jullie niet vaker kunnen komen want zo stil is de klas nog nooit geweest!" 
Dat vond ik zo leuk om te horen! 

Empowerment en 
zingeving 

Dat een jongetje hulp aan ons kwam vragen. Zingeving 

Dat mensen opschreven toen ik daar met me zwangere buik voor de klas stond dat 
ze me heel dapper vonden en ze dit zelf nooit voor elkaar zouden krijgen en dat ze 
het bewonderde dat ik al zoveel om de kleine gaf vanaf dag 1 

Empowerment en 
zelfvertrouwen 

Dat we de scholen kunnen helpen Zingeving 

Iemand op wie ik indruk maakte met mijn verhaal. Empowerment 

Ik zal nooit de dag vergeten dat ik mee ging met Tha Bus terwijl mijn moeder toen 
13 jaar overleden was. Ondanks de emoties die ik had kon ik alsnog mijn verhaal 
doen. Het medeleven van de leerlingen en de andere jongeren heeft mij deze dag 
overeind gehouden en ik bewees mezelf dat ik sterker ben dan dat ik dacht. 

Verwerking en 
empowerment. 

Bij een van de gastlessen zat er een jongetje in de klas, hij was vrij druk en maakte 
vooral veel grapjes tussendoor. Aan het eind van de les kwam dit jongetje naar me 
toe. Hij vertelde me dat hij heel veel dingen uit mijn verhaal herkende. Zijn mentor 
stond achter in de klas en luisterde mee. Die vrouw wist van niks, dit jongetje 
praatte namelijk nooit met anderen over zichzelf. Samen met de mentor hebben 
we gesproken en uiteindelijk heeft het jongetje gezegd naar een 
vertrouwenspersoon te willen, zijn mentor heeft dit voor hem geregeld. Wat ik aan 
dit voorbeeld zo mooi vind is dat hier heel duidelijk in naar voren komt dat wij, als 
jonge ervaringsdeskundigen, veel dichter bij de leerlingen staan. Hierdoor kunnen 
we meer bereiken dan wanneer er bijvoorbeeld een professionele hulpverlener zijn 
woordje voor de klas doet. 

Empowerment en 
zingeving 

Gezellige dag, een grote indruk achterlaten op die kinderen en ze evt wat leren. 
Sociaal-
emotioneel en 
zingeving 

op scholen in de pauzes de hele kantine op de kop zetten met alle leerlingen van 
de school. zingen en dansen en gezelligheid 

Sociaal 
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Waarom ga je graag mee met Tha Bus on Tour? 

Kies eerst de vier belangrijkste redenen en zet ze daarna in volgorde van belangrijkheid met behulp 
van de pijltjes aan de rechterkant (1 = meest belangrijk 4 = minst belangrijk). 
Onderwerp 1 2 3 4 Totaal Gewogen en Codering 

Het geeft mij meer zelfvertrouwen 4 0 5 2 11 6.2: Zelfvertrouwen 

Het zorgt voor een leuke dagbesteding 0 3 0 2 5 2 Zingeving 

Ik hoef daardoor niet naar school 0 0 0 1 1 0.3 Zingeving 

Ik leer over mijn probleem praten 1 1 2 3 7 2.9 Verwerking 

Ik leer voor een groep te praten 0 1 1 3 5 1.6 Didactisch 

Ik kan andere jongeren helpen 4 6 2 0 12 7.7: Zingeving  

Ik kan het beeld over jongeren uit de jeugdzorg veranderen 6 2 2 2 12 8.2 Zingeving 

Andere reden (toelichting kan bij de volgende vraag) 0 1 1 0 2 0.8 
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*Zijn er nog andere redenen dan genoemd bij de vorige vraag waarom je graag mee gaat met 

Tha Bus on Tour? 

Antwoord Codering 

Je leert Andere mensen kennen Sociaal-emotioneel 

Aanvulling: er staat bij 'ik leer over mijn problemen praten', maar persoonlijk heb 
ik gemerkt dat het veel dieper gaat dan dat. Les geven en vertellen over de 
dingen die je hebt meegemaakt is ook een manier om dingen te verwerken, 
jezelf beter te leren kennen en te bemerken welke dingen je het meest mee zit. 

Verwerking en 
Empowerment 

Verwerken van mijn verleden, zelf ontwikkeling, grenzen opzoeken, en andere 
informeren als ze zelf ook al jaren in een situatie zitten maar nooit naar 
jeugdzorg zijn gegaan 

Verwerking en 
Zingeving 

Ja, ik leer voor een groep te praten en ik kan andere jongeren helpen. 
Zingeving en 
empowerment 

Het helpt me om mijn problemen te verwerken (het is een verwerkingsproces) en 
ik leer de jongeren hoe het is in de jeugdzorg en wat het voor mij heeft betekend. 

Verwerking en 
zingeving 

het helpt mee aan het verwerkingsproces Verwerking 

Met ze alle zijn we een team dit werkt beter dan welke therapie dan ook ! Sociaal-emotioneel 

Ik kan mijn verhaal vertellen en andere er over leren. Zingeving 

Ja. Ik haal heel veel energie en kracht uit tha bus. Het is voor mij een stukje 
verwerking. Ik leef me in in een aantal jaar geleden en vertel het verhaal vanaf 
toen t/m nu. Door dit verhaal zo te vertellen kan ik het een plaatsje geven, maar 
tegelijkertijd laat het me ook beseffen hoe erg ik ben gegroeid de afgelopen 
jaren. Niet te vergeten geven de positieve reacties die ik van iedereen krijg me 
heel veel vertrouwen, ze laten me inzien dat ik het waard ben. 

Verwerking, 
zelfvertrouwen en 
empowerment 

de groep van tha bus on tour betekend veel voor me en zijn allemaal goede 
vrienden geworden 

Sociaal-emotioneel 
en Zingeving 

 
 

Graag horen we jouw mening over de volgende stellingen: 

Stelling Ja Een 
beetje 

Nee Weet ik 
niet / N.v.t. 

Codering 

Ik kijk ernaar uit om met Tha Bus 
on Tour mee te gaan 

13 
(86.7%) 

1 (6.7%) 1 
(6.7%) 

0 (0%) Zingeving 

Wanneer ik met Tha Bus on Tour 
meega, sta ik hier graag vroeg 
voor op 

12 
(80%) 

2 
(13.3%) 

1 
(6.7%) 

0 (0%) Zingeving 

Ik heb mijzelf als persoon beter 
leren kennen door mee te doen 
met Tha Bus On Tour 

9 (60%) 3 (20%) 1 
(6.7%) 

2 (13.3%) Empowerment 

Ik ervaar steun van de andere 
gastdocenten 

10 
(66.7%) 

4 
(26.7%) 

1 
(6.7%) 

0 (0%) Sociaal-
emotioneel 

Ik sta steviger in mijn schoenen 
nadat ik ben mee geweest met 
Tha Bus On Tour 

9 (60%) 3 (20%) 2 
(13.3%) 

1 (6.7%) Zelfvertrouwen 

 
     Ja 
     Een beetje 
     Nee 
     Weet ik niet / N.v.t. 
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Ik kijk ernaar uit om met Tha Bus on Tour mee te gaan          
 

 
 
 
Ik heb mijzelf als persoon beter leren kennen door mee te doen met Tha Bus On Tour  

  

 
 

 
Ik ervaar steun van de andere gastdocenten 
 

 
 
 
 
 
Ik sta steviger in mijn schoenen nadat ik ben mee geweest met Tha Bus On Tour 
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Wanneer ik met Tha Bus on Tour meega, sta ik hier graag vroeg voor op 

 

 
 
 

 
Ik zie dat de klas meer respect voor elkaar heeft na een gastles van Tha Bus on Tour:  

 

Antwoord Percentage Aantal keer 

Ja 79% 11 

Een beetje 14% 2 

Nee 0% 0 

Weet ik niet/N.v.t. 7% 1 
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Dat de klas meer respect voor elkaar krijgt, geeft mij meer motivatie om een gastles te geven. 

 

Antwoord Percentage Aantal keer 

Ja 92% 12 

Een beetje 8% 1 

Nee 0% 0 

Weet ik niet/N.v.t. 0% 0 
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Als ik in 1 zin zou mogen zeggen wat Tha Bus on Tour voor mij heeft betekend zou ik zeggen: 

Antwoord Codering  

Het heeft bijgedragen tot de persoon die ik nu ben, die elke dag nieuwe dingen 
leert en groeit door haar ervaringen, in plaats van dat mijn ervaringen mij 
hebben beperkt. 

Empowerment 

Speciaal Overige 

Het heeft m'n leven zin gegeven in moeilijke tijden. Zingeving 

Ik ben een stuk zelfverzekerder geworden en sta daardoor beter in het leven! 
Zelfvertrouwen / 
empowerment 

Het betekend voor mij een dagje over mijn problemen praten zonder dat je er 
om uitgelachen word 

Verwerking 

Nieuwe ervaringen, hoop, steun, nieuwe vrienden en nieuwe moed! Sociaal-emotioneel 

Tha bus on tour heeft mij geleerd dat het ook positieve dingen kan opleveren 
als je je verhaal aan andere verteld 

Verwerking 

heel veel ervaring doorzettingsvermogen en hoe ik anderen dingen kan leren Empomwerment 

Mijn verhaal vertellen en begrip krijgen. Verwerking 

Door Tha Bus ben ik sterker geworden in mijn persoonlijkheid en schaam ik 
me nergens meer voor. 

Zelfvertrouwen 

Mijn leven. Het klinkt heel cliché maar tha bus is een van de dingen uit mijn 
leven waarvoor ik vecht. 

Zingeving 

Het is een leerzame gezellige dag waarin ik mensen kan helpen. Zingeving en Sociaal 

het betekend veel voor me heb heel veel geleerd Zingeving  

 

 
Wat levert het voor jou op om als gastdocent over jouw ervaringen te praten? 
Antwoord Codering 

Ervaringen met het spreken voor een groep. Didactisch 

Een terug blik van hoe ik toen was en wie ik nu Ben Overige 

Persoonlijke ontwikkeling Overige 

Verwerking Verwerking 

Het geefr voldoening en zelfvertrouwen 
Zelfvertrouwen 
en zingeving 

Het levert mij op dat ik positiever ga denken over mezelf, en geeft me nieuwe hoop 
en moed en daarnaast weet ik dat ik veel mensen kan bereiken en kan laten zien 
dat ze de hoop nooit moeten opgeven! 

Zelfvertrouwen 
en zingeving 

je krijft respect terug. Het is goed voor je verwerkingsproces je kunt andere mensen 
erdoor helpen en een ander beeld geven. 

Verwerking en 
zingeving 

Het werkt beter als therapie je leert met je problemen omgaan en het doet veel 
goeds om te zien wat het met de klas doet 

Zingeving en 
verwerking 

Om even bij stil te staan wat je achter je hebt gelaten Verwerking 

Mijn hart luchten en begrip voor mij. Verwerking 

Voldoening, je ziet dat het aankomt, en vaak heeft dit gelijk effect op hoe het 
gedrag in de klas is. 

Zingeving 

Het heeft mij geleerd om het positieve uit het negatieve te halen. De dingen die ik 
heb meegemaakt zijn dingen die ik niemand toewens, het zijn verschrikkelijke 
dingen. Maar als iemand me zou vragen of ik mijn leven overnieuw zou willen doen, 
dan zeg ik met volle overtuiging nee. Tha bus heeft me laten inzien dat mensen met 
een verleden juist de mensen zijn die het verschil kunnen maken. 

Verwerking 

Leerzame ervaring Overige 

ik ben opgelucht. Overige 
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Tot slot, is er nog iets wat wij moeten weten over Tha Bus on Tour? 

Antwoord Codering 

Ik ben trots dat ik deel heb mogen zijn van Tha Bus! Overige 

Het is een aanrader om mee te Gaan Overige 

Tha bus is tha bomb! ;) Overige 

Dat het niet alleen voor de klas een goede les is maar voor de gast docent is het misschien 
nog wel beter!! En natuurlijk: Dat het gewoon weer moet doorgaan!!!!!! 

Overige 

Het is een goed initatief en het moet zeker blijvem bestaan. Overige 

Tha Bus is een vorm van educatie en het is super effectief niet alleen helpt tha bus 
studenten op scholen maar het helpt ook heel erg de jongeren die in tha bus mee gaan! 

Overige 

Het moet blijven het is geweldig! Overige 

Het zou zonden zijn als het niet door kon gaan. Overige 

Het is geweldig en moet doorgaan! Overige 

Tha bus is gewoon geweldig, het is eigenlijk niet te beschrijven wat het met me doet en 
heeft gedaan :) 

Overige 

het zou zo eeuwig zonde zijn als dit project stopt. de jongeren van tha bus on tour doen dit 
met zo veel plezier. en de jongeren op de scholen leren hier echt veel van. 

Zingeving 

 
 

Resultaten na codering van de open vragen: 

Persoonlijke ontwikkelingen Aantal: 

Zingeving 34 
Verwerking 19 
Empowerment 14 
Sociaal-emotioneel 13 
Zelfvertrouwen 9 
Didactisch 3 
Overig (geen persoonlijke ontw.) 16 
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BIJLAGE 5 KIJKKADER 

 
 

Doel van het bestuderen Thema’s Subthema’s  Kijkpunten 
Deelvragen: 
Deelvraag 2: Hoe omschrijft de 
literatuur de persoonlijke 
ontwikkelingen die uit de enquête aar 
voren komen? 
 
Deelvraag 3: Hoe treden de 
persoonlijke ontwikkelingen die uit de 
enquête naar voren komen op 
volgens de literatuur 
 
Doelen: 
Deelvraag 2: Zingeving, 
empowerment, verwerking, 
zelfvertrouwen en sociaal-emotionele 
ontwikkeling definiëren d.m.v. 
literatuuronderzoek 
 
Deelvraag 3: Duidelijk krijgen wat er 
voor zorgt dat zingeving, 
empowerment, verwerking, 
zelfvertrouwen en sociaal-emotionele 
ontwikkeling optreden 
 

Zingeving 
 

Alledaagse 
zingeving 

- Wat is alledaagse 
zingeving? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
alledaagse zingeving? 
- Wat zorgt er voor dat 
alledaagse zingeving 
optreedt? 

Extentiële 
zingeving 

- Wat is extentiële 
zingeving? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
extentiële zingeving? 
- Wat zorgt er voor dat 
extentiële zingeving 
optreedt? 

Empowerment Empowerment - Wat is 
empowerment? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
empowerment? 
- Wat zorgt er voor dat 
empowerment 
optreed? 

Verwerking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integratie 
verwerking 

- Wat is integratie 
verwerking? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
integratie verwerking? 
- Wat zorgt er voor dat 
integratie verwerking 
optreedt? 

Emotionele 
verwerking 

- Wat is emotionele 
verwerking? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
emotionele 
verwerking? 
- Wat zorgt er voor dat 
emotionele verwerking 
optreedt? 

Zelfvertrouwen 
 

Sociaal 
zelfvertrouwen  

- Wat is sociaal 
zelfvertrouwen? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
sociaal 
zelfvertrouwen? 
- Wat zorgt er voor dat 
sociaal zelfvertrouwen 
optreedt? 
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Taakgericht 
zelfvertrouwen 
 

- Wat is taakgericht 
zelfvertrouwen? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
taakgericht 
zelfvertrouwen? 
- Wat zorgt er voor dat 
taakgericht 
zelfvertrouwen 
optreedt? 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

Sociale 
ontwikkeling 
 

- Wat is sociale 
ontwikkeling? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
sociale ontwikkeling? 
- Wat zorgt er voor dat 
sociale ontwikkeling 
optreedt? 

Emotionele 
ontwikkeling 

- Wat is emotionele 
ontwikkeling? 
- Welke definitie 
kunnen we geven aan 
emotionele 
ontwikkeling? 
- Wat zorgt er voor dat 
emotionele 
ontwikkeling optreedt? 
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BIJLAGE 6 BEGRIPPENLIJST PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGEN ENQUÊTE 

 
Zingeving:   
“Persoonlijke zingeving verwijst naar een psychologisch proces, waarbij mensen in interactie met de 
sociaal-culturele omgeving betekenis toekennen en richting geven aan hun leven en het daarmee in 
een breder perspectief plaatsen” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 138). 
 
Zelfvertrouwen: 
“Zelfvertrouwen is dat je nooit aan jezelf twijfelt en altijd weet wat je te doen staat” (Boender, 2006, p. 
4).  
 
Empowerment:  
Het opnieuw grip krijgen op situaties door gebruik te maken van je vaardigheden en krachten. Jezelf 
een onderdeel maken van de oplossing (Regenmortel, 2009). 
 
Didactiek: 
Methode van onderwijzen (Van Dale, 2014).  
 
Verwerking:  
“Met verwerken wordt een proces bedoeld waarbij je zeer intensief bezig bent met datgene wat je is 
overkomen. Zo’n verwerkingsperiode kan enkele weken tot enkele jaren duren. De kern van het 
verwerkingsproces is dat je vaak aan de gebeurtenis moet denken en er veel over wilt praten. Dit gaat 
samen met negatieve gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet” (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 
18-19). 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
“Sociaal-emotionele ontwikkeling gaat altijd over het vormen van betekenisvolle relaties: met anderen 
via sociale ontwikkeling, of met jezelf via emotionele ontwikkeling” (Pont, 2013, p. 20) 
 
Overige 
Onder de catgorie ‘overige’ worden alle antwoorden geplaatst die geen persoonlijke ontwikkeling 
betreffen. 
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BIJLAGE 7 BEGRIPPENSPLITSING VOOR CODEERSCHEMA 

 

Begrip Definitie Uitgewerkt Begrip Definitie 
Zingeving “Persoonlijke zingeving 

verwijst naar een 
psychologisch proces, waarbij 
mensen in interactie met de 
sociaal-culturele omgeving 
betekenis toekennen en 
richting geven aan hun leven 
en het daarmee in een breder 
perspectief plaatsen” 
(Westerhof & Bohlmeijer, 
2010, p. 138). 

Alledaagse 
zingeving  

“Een Psychologisch proces waarmee 
mensen in interactie met de sociaal- 
culturele omgeving betekenis en richtingen 
geven aan hun leven. De zin in verwijs hier 
naar het verlangen iets te doen” (Westerhof 
& Bohlmeijer, 2010, p. 138). 

Existentiële 
zingeving  

“Het levensbeschouwelijke proces 
waarmee mensen hun levensvragen 
beantwoorden en op deze wijze betekenis 
geven aan hun leven. Vaak vind 
spiritualiteit en levensbeschouwing hier zijn 
plaats” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 
138).  

Verwerking “Met verwerken wordt een 
proces bedoeld waarbij je zeer 
intensief bezig bent met 
datgene wat je is overkomen. 
Zo’n verwerkingsperiode kan 
enkele weken tot enkele jaren 
duren. De kern van het 
verwerkingsproces is dat je 
vaak aan de gebeurtenis moet 
denken en er veel over wilt 
praten. Dit gaat samen met 
negatieve gevoelens zoals 
boosheid, angst en verdriet” 
(Mittendorff & Muller, 2012, pp. 
18-19). 

Emotionele 
verwerking 

“Het terugdenken aan de gebeurtenissen 
wat samen gaat met negatieve gevoelens 
van boosheid, angst en verdriet wat 
afgewisseld wordt met periodes waarin een 
herbeleving van de situatie vermeden wordt 
tot een ervaring een plek krijgt in het 
levensverhaal” (Mittendorff & Muller, 2012, 
pp. 18-19). 

Integratie 
verwerking 

“Een verklaring proberen te zoeken door 
vragen te beantwoorden. Opzoek gaan 
naar betekenis en de reden waarom het is 
gebeurd” (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 
18-19). 

Zelfvertrouwen “Zelfvertrouwen is dat je nooit 
aan jezelf twijfelt en altijd weet 
wat je te doen staat” (Boender, 
2006, p. 4).  
 

Sociaal 
zelfvertrouwen 

Sociaal zelfvertrouwen is jezelf als persoon 
belangrijk inschatten voor je directe 
omgeving en grenzen aangeven waarin 
mensen positief en liefdevol met je omgaan 
(Monstrey, 2011). 

Taakgericht 
zelfvertrouwen 

De verwachtingen die je van jezelf hebt 
komen overeen met het resultaat dat je 
kunt leveren in de praktijk en dit zorgt 
ervoor dat je steeds beter wordt in wat je 
doet (Monstrey, 2011).    

Empowerment Het opnieuw grip krijgen op 
situaties door gebruik te 
maken van je vaardigheden en 
krachten. Jezelf een onderdeel 
maken van de oplossing 
(Regenmortel, 2009).  

 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

“Sociaal-emotionele 
ontwikkeling gaat altijd over 
het vormen van betekenisvolle 
relaties: met anderen via 
sociale ontwikkeling, of met 
jezelf via emotionele 
ontwikkeling” (Pont, 2013, p. 
20) 

Sociale 
ontwikkeling 

Het vormen van betekenisvolle relaties met 
anderen waarin ruimte is voor het uitten van 
emoties en het aangeven van grenzen 
(Pont, 2013). 
 

Emotionele 
ontwikkeling 
 

Het vormen van een betekenisvolle relatie 
met jezelf  waarin je je bewust bent van je 
eigen emoties en hoe je hiermee om kan 
gaan (Pont, 2013). 
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BIJLAGE 8 ANALYSE LITERATUUR PERSOONLI JKE ONTWIKKELINGEN 

 

Analyse literatuur alledaagse zingeving 

Tekstfragment 1 “Een psychologisch proces waarmee mensen  in interactie met de sociaal-

culturele omgeving betekenis en richtingen geven aan hun leven. De ‘zin in’ 

verwijst hier naar het verlangen iets te doen” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 

137). 

Conclusie 1 Mensen hebben verlangens 

Tekstfragment 2 “Bij de ‘zin van’ gaat het om het proces van betekenisverlening: mensen proberen 

ordening aan te brengen in de gebeurtenissen die ze meemaken in hun leven” 

(Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 137). 

Conclusie 2 Gebeurtenissen in het leven zorgen voor zingeving 

Tekstfragment 3 “De ‘zin in’ verwijst naar het verlangen om iets te doen en daarmee naar de 

doelen en plannen die een richting geven aan het eigen leven” (Westerhof & 

Bohlmeijer, 2010, pp. 137-138). 

Conclusie 3 Verlangens zorgen voor een doel in het leven 

Tekstfragment 4 “Heel concreet is het hebben van een doel in het leven de aanleiding tot 

zingeving. Daarbij ligt de nadruk op intrinsieke motivatie en de vervulling van de 

drie basisbehoeftes verbondenheid, competentie en autonomie” (Westerhof & 

Bohlmeijer, 2010, p. 160). 

Conclusie 4 Mensen hebben een doel nodig 

Tekstfragment 5 Rosmalen (2012) beschrijft “intrinsieke motivatie als de innerlijke (ofwel interne) 

wil of drang om bepaalde handelingen te verrichten, al dan niet om tot een zeker 

doel te komen” (p. 16). 

Conclusie 5 Intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf 

Tekstfragment 6 “Bij extrinsieke motivatie is het verkrijgen van een beloning of het vermijden van 

een straf (extern) de drijfveer om iets te doen” (Rosmalen, 2012, p. 16). 

Conclusie 6 Extrinsieke motivatie komt niet vanuit jezelf 

Tekstfragment 7 Verbondenheid als basisbehoeften van zingeving (Westerhof & Bohlmeijer, 2010). 

Conclusie 7 Je wilt ergens deel van uitmaken. 

Tekstfragment 8 Competentie als basisbehoeften van zingeving (Westerhof & Bohlmeijer, 2010). 

Conclusie 8 Je bent ergens goed in. 

Tekstfragment 9 Autonomie als basisbehoeften van zingeving (Westerhof & Bohlmeijer, 2010). 

Conclusie 9 Je voelt je vrij om keuzes te maken die bij je passen. 

Tekstfragment 10 “Plezier, de derde weg naar het goede leven die Seligman noemt, is voor hem 

juist het gevolg van betrokkenheid en zin” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, pp. 

160-161) 

Conclusie 10 Plezier zorgt voor zingeving 

Tekstfragment 11 Leeuwen omschrijft zingeving als volgt “zingeving gaat over de betekenis die we 

aan een gebeurtenis geven. Het kan gaan om alledaagse zingeving, zoals het 

vieren van een verjaardag, het moment waarop de zon schijnt,met vrienden 

omgaan of het schrijven van een gedicht” (Leeuwen, 2011). 

Conclusie 11 Wat een gebeurtenis voor iemand betekent zorgt voor zingeving. 

Tekstfragment 12 “Expliciete zingeving gaat over levensvragen. Cliënten uit de hulpverlening geven 

aan dat zingeving de belangrijkste succesfactor is. Als cliënten een doel hebben 

om voor te leven, vallen ze minder snel terug in het oude patroon” (Leeuwen, 

2011). 

Conclusie 12 Je valt minder snel terug door het hebben van een doel. 

Tekstfragment 13 Leeuwen vindt het belangrijk dat mensen zich bewust worden van hun 

persoonlijke drijfveren en hoe deze doorwerken in hun dagelijks leven. Onder 

meer in de vorm van zinvolle en zingevende activiteiten en rituelen 
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Conclusie13 Zingeving ontstaat wanneer je betekenis geeft aan de wereld om je heen. 

Tekstfragment 14 “Ieder individu heeft andere behoeften die binnen of buiten het systeem 

bevredigend kunnen worden. Deze voor ieder individu verschillende doelen om 

naar te streven noemen ze uiteraard individuele doelen. Vervolgens zijn er doelen 

die de leden gezamenlijk willen bereiken en waarvoor ze elkaar ook nodig 

hebben. Zoals van elkaar leren, samen iets leuks ondernemen, samen iets 

produceren. Dit soort doelen bepalen de zin van het sociale systeem” (Visser, 

2000, p. 83) 

Conclusie 14 Gezamenlijke doelen zorgen voor zingeving van een sociaal systeem. 

Tekstfragment 15 In het boek van Banning (2001, pp. 14-15) wordt het woord ‘zin’ nader toegelicht:  

De verkennen van het woord levert het een en ander op. 

- Zin gaat over kwaliteit en nut; 

- Zin heeft te maken met verstand, wil en gevoel; 

- Zin heeft een relationeel aspect. Het staat in verbinding met anderen en 

             met de buitenwereld; 

- Wij geven zin en vinden iets zinnig. 

Tegelijkertijd ontvangen we ook zin vanuit de kwaliteit en het nuttige van mensen 

en dingen. Beide bewegingen zijn herkenbaar in de geciteerde‘ zinnen. ‘Zin’ 

ontstaat niet alleen van uit subjectieve activiteit, maar kennelijk ook in een meer 

passieve en ontvangende houding (Banning, 2001). 

Conclusie 15 Al deze aspecten van zin komen in ‘zingeving’ samen. Zin en zingeving zijn de 

basis van onze motivatie om ons in leven en werk te ontwikkelen.  

Tekstfragment 16 Volgens Banning (2001, pp. 47-48) gaat het om vier behoeftes wanneer wij zin en 

betekenis geven aan ons leven en handelen: 

- We willen doelen voor ogen hebben, die betekenis en zin aan leven en 

             werk geven. 

- We hebben de behoefte deze doelen voor anderen te rechtvaardigen en 

             te legitimeren. Ze zijn meer dan louter subjectieve doelstellingen. 

- We moeten de ervaring hebben dat we vanuit onszelf in staat zijn die 

             doelen te bereiken. Met andere woorden: we moeten een zekere greep of 

             controle over onze situatie hebben, waardoor onze doelstellingen 

             verwerkelijkt kunnen worden.  

- Tenslotte moet onze behoefte aan betekenis en zin geworteld liggen in  

             onze behoefte aan het gevoel van eigenwaarde (Banning, 2001). 

Conclusie 16 Deze vier behoeftes doelgerichtheid, legitimatie, krachtigheid en gevoel van 

eigenwaarde vormen vier karakteristieken van zin.  

Analyse literatuur existentiële zingeving 

Tekstfragment 1 “Religie, levensbeschouwing en spiritualiteit worden gezien als mogelijk bronnen 

waaraan mensen zingeving kunnen ontlenen” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 

145). 

Conclusie 1 Mensen geven invulling aan het leven door spiritualiteit en geloof.  

Tekstfragment 2 “Existentiële zingeving heeft te maken met het zoeken naar en deels ook vinden 

van antwoorden op levensvragen zoals: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? 

Waarvoor ben ik er? Wat beteken jij voor mij en wat beteken ik voor jou? Wat is 

een mooi leven? Hoe kan ik goed leven en wat is dat eigenlijk?” (Alma & Smaling, 

2010, p. 17). 

Conclusie 2 Existentiële zingeving is het zoeken en vinden van antwoorden op levensvragen. 

Tekstfragment 3 “Existentiële zingeving is het plaatsen van iets in een breder verband van 

betekenissen die ons menselijk bestaan betreffen” (Alma & Smaling, 2010, p. 17). 

Conclusie Existentiële zingeving is telkens het meer of minder overstijgen van de 

onmiddellijkheid van het hier en nu. 
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Analyse literatuur Empowerment 

Tekstfragment 1  “In de benadering van MST(Multisystemic Therapy) worden de sterke kanten van 

het gezinssysteem benadrukt. Ouders worden niet gezien als veroorzakers van 

de problemen van hun kind, maar als de sleutels tot diens succes. 

Empowerment , de opvoeder weer leren vertrouwen op de eigen vaardigheden, 

is een belangrijk uitgangspunt” (Rigter, 2010, p. 269). 

Conclusie 1 Vertrouwen op eigen vaardigheden is belangrijk. 

Tekstfragment 2 “De persoon moet zo sterk worden gemaakt dat hij zowel zijn actuele als 

toekomstige problemen zelfstandig kan oplossen” (Rigter, 2010, p. 149). 

Conclusie 2 Een proces naar zelfstandigheid door de persoon sterker te laten worden. 

Tekstfragment 3 “Empowerment is het uitgaan van de mogelijkheden en krachten” (Horneman & 

Nijhof, 2011, p. 48). 

Conclusie 3 Mogelijkheden en krachten benutten  

Tekstfragment 4 “Een proces van versterking, waarbij ouders en kinderen greep krijgen op hun 

eigen situatie en omgeving” (Bal, Antrop, Corte, & Haute, 2012, p. 76). 

Conclusie 4 Door vaardigheden te versterken en daardoor grip krijgen op eigen situaties en 

omgeving. 

Tekstfragment 5 “Mensen die machteloos of maatschappelijk gemarginaliseerd zijn, hun krachten 

en talenten gaan ontdekken en hun aangeleerde hulpeloosheid en negatieve 

zelfbeeld doorbreken” (Huijbregts, 2007, p. 19). 

Conclusie 5 Krachten en talenten ontdekken om je hulpeloosheid en negatieve zelfbeeld te 

doorbreken. 

Tekstfragment 6 Een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 

gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit 

bereiken via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch 

bewustzijn en het stimuleren van participatie. Dit bekent dat ‘empowereren’ niet 

alleen van het vermogen van het gezin of individu afhangt, maar dat het ook 

afhangt van de kansen en mogelijkheden die de omgeving biedt. Verder blijkt 

hier uit dat empowerment ook de nadruk legt op het aanpassen van de 

omstandigheden zodat mensen kunnen participeren (Nederlands Jeugd instituut, 

z.d.).  

Conclusie 6 Het is een versterkingsproces, waarbij iemand greep krijgt op de eigen situatie 

en omgeving. Die greep bereiken ze via het verwerven van controle, het 

aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Het hangt 

niet alleen van het individu af maar ook van de kansen en mogelijkheden die de 

omgeving biedt. Empowerment legt de nadruk op het aanpassen van de 

omstandigheden zodat mensen kunnen participeren. 

Tekstfragment 7 “Empowerment streeft ernaar de betrokkenheid van het individu met zijn sociale 

context te vergroten en te verstevigen. Onderdeel zijn van een groep, een gezin, 

een familie geeft niet alleen erkenning als persoon, maar geeft ook steun, 

verbondenheid en betekenis aan het leven” (Joosen & Vaart, 2012, p. 11). 

Conclusie 7 Empowerment streeft ernaar om de betrokkenheid van het individu met zijn 

omgeving te vergroten en te versterken. 

Tekstfragment 8 “Empowerment betekent dat men alle bronnen voor verandering probeert aan te 

spreken en dat zijn in bijna alle gevallen ook de hulpbronnen van de cliënt” 

(Joosen & Vaart, 2012, p. 18). 

Conclusie 8 Bij empowerment worden alle bronnen voor verandering aangesproken. In de 

meeste gevallen zijn dat de hulpbronnen van de cliënt. 

Tekstfragment 9 Bij de methode van ‘De cirkels van empowerment’ draait het om de 

basishouding. “Het is belangrijk dat men gericht is op de kwaliteiten en krachten 

van de cliënt, dat de cliënt erkenning krijgt, dat er altijd dingen goed gaan (op 

zoek wordt gegaan naar uitzonderingen) en dat het positieve wordt versterkt” 



 
75 

 

(Joosen & Vaart, 2012, p. 63).  

Conclusie 9 Bij empowerment is het belangrijk dat men gericht is op de kwaliteiten en 

krachten van de cliënt, dat ze erkenning krijgen en dat er wordt gekeken naar 

uitzonderingen. 

Tekstfragment 10 “Empowerment verhoogt het bewustzijn en laat mensen specifieke kennis en 

vaardigheden opdoen om hun eigen leven in handen te nemen. Het versterkt de 

mogelijkheid tot leren en verkrijgen wat men wil. Gelijkwaardigheid en 

volwaardigheid zijn hierbij belangrijk, de cliënt wordt gezien als iemand die in 

staat is zijn problemen te bepalen, te weten welk doel voor hem belangrijk is en 

hoe hij dat wil bereiken” (Joosen & Vaart, 2012, p. 186).  

Conclusie 10 Bij empowerment gaat het om het verhogen van het bewustzijn. Hierdoor worden 

de mogelijkheden tot leren en verkrijgen versterkt. De cliënt moet het gevoel 

hebben dat hij /zij gelijkwaardig en volwaardig is. Hij moet gezien worden als 

iemand die in staat is zijn eigen problemen op te lossen. 

Tekstfragment 11 “Het stimuleren van je eigen kracht geeft de grootste kans op herstel van 

zelfstandigheid. Dit is wat bedoeld wordt met ‘empowerment van jou als cliënt’. 

Iemand leert hoe dit moet en kan daardoor zelf tot conclusies komen over zijn 

eigen problemen” (Boer, 2014, p. 32). 

Conclusie 11 Iemand die gestimuleerd wordt om gebruik te maken van de eigen kracht kan 

zelf tot conclusies komen over zijn eigen problemen. Dat wordt bedoeld met 

“empowerment van jou als cliënt”.  

Tekstfragment 12 “Bij een empowermentstrategie zal de hulpverlener ondersteunend zijn voor de 

cliënt. De hulpverlener ondersteunt bij het krijgen van zelfinzicht en bij het 

bevorderen van verandering in de situatie van de cliënt. De eigen kracht wordt 

bevorderd door het natuurlijke proces van levenservaring te stimuleren” (Boer, 

2014, p. 32).  

Conclusie 12 De hulpverlener is ondersteunend bij een empowermentstrategie. Iemand zijn 

eigen kracht bevorderen kan door het stimuleren van levenservaring.  

Tekstfragment 13 “Empowerment wordt gevormd doordat je zelf de regie neemt over je eigen 

therapieproces. Als je zelf ervaart wat goed voor jou is, zul je er ook 

verantwoordelijkheid voor dragen” (Boer, 2014, pp. 55 - 60).  

Conclusie 13 Empowerment vorm je door zelf de regie te nemen over je eigen proces. 

Hierdoor kom je erachter wat goed voor je is en zul je er verantwoordelijkheid 

voor dragen. 

Tekstfragment 14 “Een empowermentstrategie stimuleert op natuurlijke wijze de aangeboren 

kwaliteit van mensen om levenservaring op te doen die nodig is om adequaat om 

te gaan met relaties en met het contact met mensen in het algemeen. Dit stelt 

iedereen in staat om zorg te dragen voor de kwaliteit van leven van zichzelf en 

van anderen” (Boer, 2014, p. 59).  

Conclusie 14 Om de empowerment van iemand te verhogen wordt op natuurlijke wijze 

gestimuleerd dat de mensen levenservaring op gaan doen. Hierdoor is diegene 

in staat om zorg te dragen voor zijn eigen kwaliteit van leven en van anderen.  
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Analyse literatuur emotionele verwerking 

Tekstfragment 1  “De emoties na de eerste heftige schrik volgt een periode van het verwerken van 
de emoties van boosheid, verdriet en angst hiervoor is het nodig dat iemand zich 
veilig voelt om zijn emoties te delen” (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 18-19). 

Conclusie 1 Iemand moet zich veilig voelen. 

Tekstfragment 2 “De emotionele verwerking vindt plaats door fases van vermijding en 
herbeleving” (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 18-19). 

Conclusie 2 Mensen hebben ruimte nodig om erover te praten afgewisseld met periodes van 
afleiding.  

Tekstfragment 3 Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat “mensen die met anderen praten over 
wat hun in het leven tegenzit, op den duur emotioneel en psychologisch beter af 
zijn dan mensen die dit niet doen (Mittendorff & Muller, 2012). 

Conclusie 3 Om mensen psychologisch en emotioneel gezond te houden is praten over wat 
er tegenzit belangrijk. 

Tekstfragment 4 Het kan averechts werken wanneer iemand zich onder druk gezet voelt om 
erover te praten. Het is belangrijk om je eigen momenten en eigen personen te 
kiezen (Mittendorff & Muller, 2012). 

Conclusie 4 Dwing nooit iemand over zijn verlies of trauma te vertellen, iemand verwerkt het 
beste als hij een eigen persoon en moment kan kiezen.  

Tekstfragment 5 Naast een feitelijke beschrijving is het ook goed om over je gevoelens te 
schrijven. Op deze wijze kun je ze opnieuw beleven en een plekje geven 
(Mittendorff & Muller, 2012). 

 Schrijven kan helpen gevoelens opnieuw te beleven en een plekje te geven. 

Analyse literatuur integratie verwerking 

Tekstfragment 1 “Het stellen van vragen is belangrijk om een situatie op een goede manier te 
verwerken en om inzicht te krijgen in de situatie” (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 
18-19). 

Conclusie 1 Vragen stellen is nodig om tot verwerking te komen 

Tekstfragment 2 “Willen mensen een gebeurtenis goed verwerken dan moeten ze voor zichzelf 
een antwoord vinden op hun vragen” (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 18-19). 

Conclusie 2 Samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen kan iemand helpen met 
verwerken. 

Tekstfragment 3 Mensen zijn opzoek naar betekenis en gaan door de antwoorden op hun vragen 
opzoek naar een verklaring (Mittendorff & Muller, 2012). 

Conclusie 3 Mensen gaan door antwoorden op hun vragen, op zoek naar de betekenis die 
daar achter zit.  

Tekstfragment 4 Behalve erover praten, kan het ook helpen een verhaal op te schrijven. Het gaat 
er hierbij om dat je precies op schrijft wat er gebeurd is. De feitelijke 
gebeurtenissen kunnen inzicht geven in het verloop (Mittendorff & Muller, 2012). 

Conclusie 4 Het opschrijven van de feitelijke gebeurtenissen ordent het verhaal en geeft 
inzicht in het verloop.  

 

Analyse literatuur sociaal zelfvertrouwen 

Fragment 1  Monstrey (2011) geeft zelfvertrouwen weer als het als persoon belangrijk zijn voor 
mensen uit je directe omgeving. Dit zelfvertrouwen groeit als deze mensen positief 
en liefdevol met hen omgaan (Monstrey, 2011). 

Conclusie 1 Een mens heeft liefde en positiviteitt uit zijn omgeving nodig om meer 
zelfvertrouwen te krijgen 

Fragment 2 Zelfvertrouwen heb je niet geheel zelf in de hand. De sociale omgeving kan er 
behoorlijk wat invloed op uitoefenen. Hoe je over jezelf denkt staat of valt met de 
mening die anderen hebben over jou, of de mening die je denkt dat anderen over je 
hebben. Sociale vergelijking speelt dus een belangrijke rol in hoeveel 
zelfvertrouwen je hebt (Boender, 2006). 

Conclusie 2 De mening van anderen is belangrijk bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen 

Fragment 3 Zelfvertrouwen, in Amerika wordt gedacht dat het aanmoedigen en enthousiast 
prijzen van het kind het kind zelfvertrouwen geeft in zijn eigen capaciteiten om om te 
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gaan met de wereld (LeVine, 2003). 

Conclusie 3 Door aanmoediging wordt het zelfvertrouwen vergroot 

Fragment 4 Deze positieve feedback wordt zowel gegeven als reactie op prestatie, als op 
inspanning. Deze benadering maakt effectief coachen mogelijk. Spelers raken 
hierdoor intrinsiek gemotiveerd en krijgen meer zelfvertrouwen (Pleizier, 2003). 

Conclusie 4 Door positieve feedback wordt er zelfvertrouwen ontwikkeld 

Analyse literatuur taakgericht zelfvertrouwen 

Fragment 1 Ook bestaat er een link tussen zelfvertrouwen en de verwachtingen die iemand van 
zichzelf heeft. Als de verwachtingen van jezelf realistisch zijn dan stimuleert dit het 
zelfvertrouwen (Monstrey, 2011). 

Conclusie 1 Wanneer je iets bereikt wat je voor ogen hebt geeft dit je zelfvertrouwen  

Fragment 2 In ‘Ontwikkelingen in zelfvertrouwen’ stelt Boender (2006) dat zelfvertrouwen 
hebben betekent dat je “altijd weet wat je te doen staat en je nooit aan jezelf twijfelt. 
Dat je tevreden bent over je uiterlijk en dat je niet bang bent om iets fout te doen” 
(Boender, 2006, p. 4). 

Conclusie 2 Door positief naar jezelf als persoon te kijken groeit je zelfvertrouwen 

Fragment 3 Wouw (2008) stelt dat je zelfvertrouwen als persoonlijkheidseigenschap kunt zien 
maar ook in relatie tot een specifieke taak. Een voorbeeld hiervan is dat een 
topsporter veel zelfvertrouwen heeft ten aanzien van het uitvoeren van zijn taak, de 
sport. Maar daarentegen erg verlegen kan zijn als hij na afloop van een overwinning 
een speech moet geven. Hij heeft dus meer vertrouwen in de sport als taak dan in 
de taak ‘spreken in het openbaar’ (Wouw, 2008). 

Conclusie 3 Zelfvertrouwen kan in verschillende vormen ontwikkeld worden en voor komen. 

Fragment 4 Ze leren om beter in contact te komen met hun gevoel over dagelijkse situaties, en 
daarnaar te luisteren. Dit maakt dat ze hun zelfvertrouwen en intuïtie ontwikkelen, 
en de kracht vinden om goede beslissingen te nemen (Vlerick, 2009). 

Conclusie 4 Door naar je eigen gevoel te luisteren kun je zelfvertrouwen ontwikkelen 

 
 
 
Analyse literatuur sociale ontwikkeling 

Tekstfragment 1  Tijdens de adolescentiefase is het vormen van vriendschappen en relaties een van 
de belangrijkste thema’s en kan als ontwikkelingstaak gezien worden (Slot & Aken, 
2013). 

Conclusie 1 In de adolescentiefase is het vormen van vriendschappen en relaties een van de 
belangrijkste ontwikkelingstaak. 

Tekstfragment 2 De adolescentie is een tijd waarin nieuwe rollen en gedrag wordt uitgeprobeerd. 
Leeftijdsgenoten bieden informatie over welke rollen en gedragingen het meest 
acceptabel zijn. Ze functioneren als referentiegroep (Groep mensen met wie 
iemand zichzelf vergelijkt) (Feldman, 2012). 

Conclusie 2 Relaties met leeftijdsgenoten helpen bij het ontwikkelen van geaccepteerde sociale 
rollen en met het vergelijken van mensen onderling. 

Tekstfragment 3 De meeste adolescenten kunnen goed aanvoelen wie er populair zijn en wie niet. 
Voor sommige tieners geldt zelfs dat zorgen om hun populariteit, of juist het gebrek 
daaraan, hun leven beheerst. De onderverdeling in populariteit is behoorlijk 
complex. Van Populair naar controversieel naar afgewezen en genegeerd. De 
populaire en controversiele mensen hebben een hoge status tegenover de 
afgewezen en geneerde mensen die een lage status hebben (Feldman, 2012). 

Conclusie 3 Populariteit is zo belanrijk dat het bij sommige tieners zelfs hun leven beheerst. 

Tekstfragment 4 Om sociale relaties in het leven aan te kunnen gaan en te onderhouden is het van 
groot belang dat mensen leren zich te hechten aan enkele belangrijke personen. Je 
kunt een soort golfbeweing vaststellen in de ontwikkeling van de mens, waarbij op 
latere leeftijd het streven naar autonomie op de voorgrond treedt. Voorbeelden van 
perioden waarin het streven naar de autonomie op de voorgrond staat, zijn de 
koppigheidsfase, de puberteit, de menopauze van een vrouw en de midlifecrisis van 
de man (Angenent, 2004) (Tieleman, 2015). 

Conclusie 4 Om sociale realties aan te kunnen gaan en te onderhouden is het van belang dat 
mensen zich kunnen hechten aan belangrijke personen. Een periode waarin 
streven naar autonomie op de voorgrond treedt is de pubertijd.  
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Tekstfragment 5 Intimiteit en loyaliteit zijn in de leeftijd 11-15 jaar de belangrijkste criteria voor 
sociale relaties. Deze kijk op vriendschap zullen ze ook gedurende hun 
adolescentie blijven houden. Ook spelen wederzijdse openheid, psychische 
nabijheid en exclusiviteit een rol. Vanaf nu kijken kinderen meer naar de psychische 
voordelen dan naar de activiteiten die ze met een ander kunnen doen (Feldman, 
2012). 

Conclusie 5 Intimiteit, loyaliteit, wederzijdse openheid, psychische nabijheid en exclusiviteit 
spelen een grote rol in het aangaan en behouden van vriendschappen in de 
adolescentie.  

Tekstfragment 6 Een belangrijk onderdeel van het sociale bewustzijn en de ontwikkeling hiervan is 
het morele besef. Wat mag wel/niet, wat is het verschil tussen goed en kwaad 
enzovoort. Er zijn drie soorten die onder moreel gedrag vallen; morele regels, 
conventies en persoonsgebonden ideeën (Pont, 2013). 

Conclusie 6 Moreel besef is een basis om sociale interacties aan te gaan. 

Tekstfragment 7 De manier waarop mensen in interactie staan met elkaar en hun sociale relaties 
geeft de sociale ontwikkeling weer. De mate waarin deze sociale relaties groeien, 
veranderen en stabiel blijven bepaalt of iemand een gezonde of ongezonde sociale 
ontwikkeling doormaakt (Feldman, 2012). 

Conclusie 7 De mate waarin een sociale relatie verandert, groeit en stabiel blijft geeft inzicht in 
de manier hoe iemand in interactie staat met zijn/haar sociale relaties.  

Tekstfragment 8 Op het moment dat iemand gezonde sociale relaties heeft is hij in staat over zijn 
eigen emoties en grenzen te communiceren en op deze wijze betekenisvolle 
relaties aan te gaan met anderen (Pont, 2013). 

Conclusie 8 Als iemand zijn emoties kan omzetten in heldere grenzen kan je een betekenisvolle 
relatie aangaan met een ander.  

Analyse literatuur emotionele ontwikkeling 

Tekstfragment 1 Zelfkennis 
Een psychologische overgang in het zelfbewustzijn en zelfbeeld wordt gemaakt als 
mensen anderen met zichzelf vergelijken (Pont, 2013).  

Conclusie 1 Zelfkennis is een belangrijk onderdeel om het zelfbewustzijn te stimuleren en 
daarmee de sociale relatie met jezelf te ontwikkelen. 

Tekstfragment 2 Zelfevaluatie 
Zelfevaluatie gaat hoofdzakelijk over hoe iemand de verschillen tussen zichzelf en 
anderen op prijs stelt. Wanneer iemand steeds meer waarde gaat toekennen aan 
de verschillen die ze zien heeft dit zijn weerslag op de emotionele ontwikkeling. 
Wanneer iemand zichzelf emotioneel waardeert ontstaat er een positief zelfbeeld. 
Dit is ook voor een gedeelte opgebouwd uit erkenning die je van anderen krijgt. Zo 
is het bijvoorbeeld zo dat als je een compliment krijgt over hoe leuk je haar  in een 
staart zit, je je haar vaker op die manier zult gaan dragen. Je zelfbeeld m.b.t. het 
dragen van een staart is dan positief. Als anderen je kapsel afkeuren, heeft dit een 
negatief gevolg voor je zelfbeeld. De zelfevaluatie wordt dus voor een groot deel 
bepaald door wat anderen van jou als persoon vinden (Pont, 2013). 

Conclusie 2 Zelfevaluatie is hoe je de verschillen tussen jezelf en anderen waardeert. Wat 
anderen van jou vinden bepaalt mede of je jezelf positief of negatief waardeert. 
Zelfevaluatie draagt hiermee bij aan hoe je jezelf ziet en emotioneel ontwikkelt. 

Tekstfragment 3 Zelfregulatie 
Zelfregulatie zegt iets over hoe goed het iemand lukt om zijn eigen gedrag te 
sturen. Door zelfkennis en zelfevaluatie hoef je nog niet de baas te zijn over je 
eigen gedrag. Het verkrijgen van autonomie kan een grote stimulans zijn voor het 
zelfbewustzijn en daarmee ook voor de emotionele ontwikkeling. Als iemand 
zelfstandig iets kan, ervaart hij ook dat hem iets lukt. Succeservaringen zijn in de 
aanloop hier naartoe van groot belang (Pont, 2013). 

Conclusie 3 Autonomie draagt bij aan de zelfregulatie van gedrag. Als iemand zijn gedrag op 
een positieve manier kan sturen draagt dit weer bij aan de emotionele ontwikkeling. 

Tekstfragment 4 Gevoelens zijn omgeven door cognities. Deze kunnen beperkt zijn en betrekking 
hebben op een onmiddelijke situatie maar zich ook uitbreiden naar het verleden 
(hoe is iets gekomen?), toekomst (wat zijn de gevolgen?) of achterliggende 
belangen (waarom voel ik me eigenlijk bedreigd door deze situatie?) Op die manier 
geven gevoelens betekenis aan persoonlijke ervaringen en dit heeft belangrijke 
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consequenties voor je ideeën over wie je bent (Slot & Aken, 2013). 

Conclusie 4 Gevoel heeft te maken met cognitie en kan slaan op verleden, toekomst of 
achterliggende belangen/heden. Gevoelens geven betekenis aan persoonlijke 
ervaringen wat weer consequenties heeft voor je ideeën over wie je bent. 

Tekstfragment 5 Het woord ‘emotie’ komt van het Latijnse woord ‘movere’ wat ‘beweging’ betekent. 
Emoties brengen jezelf in beweging om voor jezelf op te komen of troost te zoeken 
(Pont, 2013). 

Conclusie 5 
 

Emoties brengen jezelf in beweging en zijn de aanleiding om troost  te zoeken of 
voor jezelf op te komen. 

Tekstfragment 6 Vriendschappen bieden een context voor emotionele ontwikkeling doordat 
adolescenten leren om een veilige basis met leeftijdsgenoten te ontwikkelen,. Dit 
stelt hen in staat om intieme gevoelens en gedachten kenbaar te maken. In deze 
relaties leren adolescenten hun emoties te delen en te reguleren en deze om te 
zetten in gedragingen, zoals het helpen van anderen of door een luisterend oor te 
bieden aan een vriend (Slot & Aken, 2013). 

Conclusie 6 Doordat jongeren leren een veilige basis met leeftijdsgenoten te ontwikkelen, 
bieden vriendschappen een context voor emotionele ontwikkeling. Ook stelt dit hen 
in staat om gevoelens en gedachten met elkaar te delen.  In deze relaties leren 
adolescenten hun emoties te uiten, reguleren en om te zetten in gedragingen. 
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BIJLAGE 9 TOESTEMMINGSFORMULIER INTERVIEWS 

 

 
Toestemmingsformulier 

Voor deelname aan het onderzoek: 
Tha Bus on Tour: 

 
 
Het interview zal worden opgenomen op een band. Nadat de gegevens door de studenten 
uitgeschreven zijn wordt deze opname gewist. De gegevens uit de interviews zullen anoniem en 
vertrouwelijk behandeld worden en alleen gebruikt worden voor het onderzoek van Tha Bus on Tour. 
 
Ondergetekende  
 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Plaats: 
 
Geboortedatum: 
 
 
 
Geeft toestemming tot het afnemen van een interview en geeft toestemming aan 
…………………………………. tot het verwerken van de onderzoeksinformatie naar een verslag voor 
Tha Bus on Tour en de HAN. 
 
 
Datum        Handtekening    
     
 
Plaats 
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BIJLAGE 10 INTERVIEWGUIDE INDIVIDUELE INTERVIEWS 

Interviewguide Tha Bus on Tour  
 
Dit is een interviewguide die we hebben gebruikt in het onderzoek dat wij voor Zorgbelang Gelderland hebben 
uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die optreden bij de gastdocenten 
en deze onderbouwen.  De interviewguide is opgesteld door de studenten die de interviews hebben afgenomen. 
 
 

Introduceer het gesprek met de onderstaande informatie en vragen. Houd de aangegeven volgorde aan. 
 

Intro 
 

Wat fijn dat je mee wil doen aan het interview voor Tha Bus on Tour. Wij zijn erg 
benieuwd hoe jou leven er uitziet en welke veranderingen jij hebt doorgemaakt 
met betrekking tot Tha Bus on Tour. 
 

Topics aangeven  
 

Geef de thema’s aan waar het in het interview over gaat: 
In dit interview wil ik graag drie verschillende momenten in je leven bespreken; 
het verleden, het heden en de toekomst. Op deze manier hopen wij als 
onderzoeksteam een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen die zich in jou 
leven hebben afgespeeld.  
 

Geef de thema’s aan waar het in het interview over gaat: 

 Verleden 

 Heden  

 Toekomst 
 

Uitleg over het doel van het 
onderzoek: 
 

Zoals we al verteld hebben willen we graag een gesprek voeren in de vorm van 
een interview. Dit doen we vooral om er achter te komen wat Tha Bus on Tour 
voor jou heeft opgeleverd en waar jij je in ontwikkelt hebt. We hopen er ook 
achter te komen waar dit precies door komt. Als we deze ontwikkelingen 
onderzocht hebben, kunnen Hellen en Jasmijn hiermee naar de gemeenten 
gaan om zo hopelijk Tha Bus weer ‘on Tour’ te krijgen. Jouw verhaal en jouw 
mening zijn belangrijk in dit onderzoek en daarom zullen we vooral veel luisteren 
tijdens dit gesprek. 
 

Aangeven dat de gegevens 
anoniem en vertrouwelijk 
worden verwerkt  
 

Bij het uitwerken van de gegevens van dit interview wordt jouw naam niet 
gebruikt. Zo kan niemand achterhalen wat jij gezegd hebt. De dingen die je aan 
ons vertelt zullen alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 
 

Als de respondent wil 
stoppen  

Als je je tijdens het interview niet prettig voelt, voel je dan vrij om dit aan te 
geven. We kunnen dan samen bekijken hoe we op een goede en fijne manier 
weer verder kunnen met het interview.  

Vertellen dat het gesprek op 
band wordt opgenomen  
 

Omdat we het gehele interview moeten uitschrijven wordt het gesprek 
opgenomen met een recorder. Vanuit de wet moeten we jou hiervoor om 
toestemming vragen. Daarom vraag ik je zo meteen, als de recorder aan staat, 
of je toestemming geeft dat dit gesprek wordt opgenomen. .  
 
Vind je het goed dat dit gesprek wordt opgenomen op band?  

Uitleggen waarom er een 
interviewer en ondersteuner 
is  
 

Zoals je ziet zijn we met twee personen gekomen. Ik zal het interview met jou 
doen. De andere student zorgt ervoor dat het gesprek wordt opgenomen zodat 
wij dit later kunnen afluisteren. Ook let de student op de vragen die ik stel zodat 
ik niet te veel afwijk van het doel dat ik met het interview heb en zodat de 
kwaliteit dus gewaarborgd blijft.  

 
Introducerende vragen 
 
Hoe lang ga je al mee met 
Tha Bus on Tour? 
 

Waarom heb je er voor gekozen om mee te gaan? 
Wat is de reden dat je vaker mee bent gegaan? 
 

Wat is je algemene beeld Welke gevoelens en gedachten krijg je als je aan Tha Bus on Tour denkt? 
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over Tha Bus on Tour?   
Dat is interessant, kun je daar meer over vertellen? 
(Deze vraag kan ook later in het interview gebruikt worden) 
 
Alternatieven: 
 Je benoemt (….), kun je dat wat meer toelichten? 

 Je hebt net (….) gezegd. Kun je dat verduidelijken? 

 Het is mij opgevallen dat (…). Wat bedoel je daar precies mee?  

 Wat zijn je ervaringen daarbij? 

 Wat voor gevoel geeft je dat? 

 Hoe denk je daarover? 

 Wat vind je daarvan? 

 
Controlerende vraag  
 

Heb ik het goed begrepen dat…. ? 

 
Vragen die je kunt stellen over verleden, heden en toekomst: 
 
Verleden 
Kun je vertellen hoe je leven 
en jij als persoon eruit zag 
voordat je mee ging met Tha 
Bus on Tour? 
 

Kun je daar wat meer over vertellen?  
 
Alternatieven: 
 Hoe was jij als kind? 

 Wat waren je sterke kanten en wat je minder sterke kanten? 

 Waren er eigenschappen die ontbraken die je wel nodig had?  

 Welke hulp heb jij in het verleden gehad en wat heeft dit jou als 
persoon opgeleverd? 

 
Afsluitende vraag  
 Jij had dus vooral ondersteuning nodig in… ? 

 Begrijp ik het goed dat… 

Heden 
Kun je beschrijven hoe je 
leven en jij als persoon er op 
dit moment uit ziet? 
 

Kun je daar wat meer over vertellen?  
 
Alternatieven 
 Kun je verschillen op noemen in wie jij bent als persoon als je kijkt naar 

de periode voordat je met Tha Bus on Tour mee ging en nu daarna? 

 Hoe voel je je daarbij? 

 Hoe komt dat?  

 
Afsluitende vraag: 
 Heb ik het goed begrepen als ...? 

 Klop het dat je in … veranderd bent nadat je mee gewest bent met Tha 
Bus on Tour? 

 
Toekomst 
Hoe zie jij jouw toekomst voor 
je? 

Kun je daar wat meer over vertellen?  
 
Alternatieven vragen 
 Zijn er door je leven heen dingen veranderd in je toekomstbeeld?  

 Wat heeft ervoor gezorgd dat hier in iets veranderd is? 

 Hoe zag jou toekomst eruit als je niet had deelgenomen aan Tha Bus 
on Tour? 

 Wat heb je gemist bij de Bus on Tour wat je wel nodig hebt voor je 
toekomst? 

 Wat vind je daarbij belangrijk? 

 Wat draagt Tha Bus on Tour bij aan je toekomst? 

 Wat moet er dan gebeuren? 

 
Afsluitende vraag  
 Dus als ik het goed begrijp… 
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 Vat ik jou verhaal goed samen als ik zeg dat … 

Afsluiting interview 
 

Wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek? 
Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek maar die je wel 
belangrijk vindt voor het onderzoek naar Tha Bus on Tour? 
Wat vond je van het interview?  
 
Mogen wij jou opnieuw benaderen wanneer er nog onduidelijkheden zijn of 
wanneer we er achter komen dat we nog informatie missen?  

Uitleggen wat het vervolg 
zal zijn 

Dit interview zal letterlijk uit getypt worden. Daarna zal het uit getypte interview 
verwerkt worden en worden de kernwoorden eruit gehaald. Deze kernwoorden 
worden daarna vergeleken met die van andere interviews die wij houden. 
Uiteindelijk zien we dan hoe vaak bepaalde onderwerpen voorkomen en zo 
kunnen we daarna conclusies gaan trekken. 
 

Bedanken voor het 
interview 
 

Ik wil je graag bedanken voor je tijd en je deelname aan het interview. Ik hoop 
dat je het gevoel hebt dat je jouw verhaal hebt kunnen vertellen en dat er naar je 
geluisterd is.  
 

Een telefoonnummer 
achterlaten voor als er nog 
vragen zijn  

Als je later nog vragen hebt, kunt je ons altijd mailen zodat we contact met je op 
kunnen nemen. 
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BIJLAGE 11 INTERVIEWGUIDE GROEPSINTERVIEW 

Interviewguide Tha Bus on Tour  
 
Dit is een interviewguide die we hebben gebruikt in een onderzoek dat wij voor Zorgbelang Gelderland hebben 
uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die optreden bij de gastdocenten 
en deze onderbouwen.  De interviewguide is opgesteld door de studenten die de interviews hebben afgenomen. 
 

 
Introduceer het gesprek met de onderstaande informatie en vragen. Houd de aangegeven volgorde aan. 
 
Intro 
 

Wat fijn dat jullie mee willen werken aan het interview voor Tha Bus on Tour. 
Wij zijn erg benieuwd hoe het leven van de jongeren eruit ziet en welke 
ontwikkelingen ze hebben doorgemaakt met behulp van tot Tha Bus on 
Tour. 

 
Topics aangeven  
 

In dit interview willen we graag drie verschillende momenten in het leven van 
de jongeren bespreken; het verleden, het heden en de toekomst. Op deze 
manier hopen wij als onderzoeksteam een goed beeld te krijgen van de 
ontwikkelingen die zich in het leven van de jongeren hebben afgespeeld.  
 
Geef de thema’s aan waar het in het interview over gaat: 

 Verleden 

 Heden  

 Toekomst 

  
Uitleg over het doel van het 
onderzoek: 
 

Zoals we al verteld hebben willen we graag een gesprek voeren in de vorm 
van een interview. Dit doen we vooral om er achter te komen wat Tha Bus 
on Tour voor de jongeren heeft opgeleverd en waar ze zich in ontwikkeld 
hebben. We hopen er ook achter te komen waar dit precies door komt. Als 
we deze ontwikkelingen onderzocht hebben, kunnen Hellen en Jasmijn 
hiermee naar de gemeenten gaan om zo hopelijk Tha Bus weer ‘on Tour’ te 
krijgen. Jullie verhalen en meningen zijn belangrijk in dit onderzoek en 
daarom zullen we vooral veel luisteren tijdens dit gesprek. 

 
Aangeven dat de gegevens 
anoniem en vertrouwelijk 
worden verwerkt  

Bij het uitwerken van de gegevens van dit interview worden jullie namen niet 
gebruikt. Zo kan niemand achterhalen wat jullie gezegd hebben. De dingen 
die jullie aan ons vertellen zullen alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 

 
Als de respondent wil stoppen  Als iemand zich tijdens het interview niet prettig voelt, voel je dan vrij om dit 

aan te geven. We kunnen dan samen bekijken hoe we op een goede en fijne 
manier weer verder kunnen met het interview.  

 
Vertellen dat het gesprek op 
band wordt opgenomen  
 

Omdat we het gehele interview moeten uitschrijven wordt het gesprek 
opgenomen met een recorder. Vanuit de wet moeten we jullie hiervoor om 
toestemming vragen. Daarom vragen we jullie zo meteen, als de recorder 
aan staat, of jullie toestemming geven dat dit gesprek wordt opgenomen.  
 
Vinden jullie het goed dat dit gesprek wordt opgenomen op band?  

Uitleggen waarom er een 
interviewer en ondersteuner is  
 

Zoals je ziet zijn we met twee personen gekomen en zullen wij het interview 
met jullie gaan doen. Wij zullen elkaar aanvullen en letten op elkaars vragen, 
zodat we niet teveel afwijken van het doel dat we met het interview hebben 
en daardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.  

 

 
Introducerende vragen 
 
Hoe lang zijn jullie al bekend Hoe zijn jullie bekend geraakt met Tha Bus on Tour? 
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met Tha Bus on Tour?  
Wat is jullie algemene beeld 
over Tha Bus on Tour?  

Welke gevoelens en gedachten krijgen jullie als je aan Tha Bus on Tour 
denkt? 
 
Dat is interessant, kun je daar meer over vertellen? 
(Deze vraag kan ook later in het interview gebruikt worden) 
 
Alternatieven: 

 Je benoemt (….), kun je dat wat meer toelichten? 

 Je hebt net (….) gezegd. Kun je dat verduidelijken? 

 Het is mij opgevallen dat (…). Wat bedoel je daar precies mee?  

 Wat zijn je ervaringen daarbij? 

 Wat voor gevoel geeft je dat? 

 Hoe denk je daarover? 

 Wat vind je daarvan? 

Controlerende vraag  
 
Verbindingsvraag 

Heb ik het goed begrepen dat…. ? 
 
Zien jullie dat ook bij de jongeren? 

 

 
Vragen die je kunt stellen over verleden, heden en toekomst: 
 
Verleden 
Kunnen jullie vertellen hoe het 
leven van de jongeren als 
persoon eruit zag voordat ze mee 
gingen met Tha Bus on Tour? 
 

Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?  
 
Alternatieven: 

 Wat waren sterke kanten en wat minder sterke kanten van de 
jongeren? 

 Zagen jullie eigenschappen die ontbraken die ze wel nodig 
hadden?  

 Welke hulp hebben ze in het verleden gehad en wat heeft dit voor 
de jongeren opgeleverd? 

 
Afsluitende vraag  

 Ze hadden dus vooral ondersteuning nodig in… ? 

 Begrijp ik het goed dat… 

  

Heden 
Kunnen jullie aangeven hoe het 
leven en de jongeren als persoon 
er op dit moment uit zien? 
 

Kun je daar wat meer over vertellen?  
 
Alternatieven 

 Kunnen jullie verschillen op noemen in wie ze zijn als persoon als je 
kijkt naar de periode voordat ze met Tha Bus on Tour mee gingen en nu 
daarna? 

 Hoe komt dat?  

 
Afsluitende vraag: 

 Heb ik het goed begrepen dat ...? 

 Klopt het dat ze in … veranderd zijn, nadat ze mee zijn geweest 
met Tha Bus on Tour? 

  

Toekomst 
Hoe ziet de toekomst van de 
jongeren eruit? 

Kun je daar wat meer over vertellen?  
 
Alternatieven vragen 

 Hoe zag hun toekomst eruit wanneer ze niet hadden deelgenomen 
aan Tha Bus on Tour? 

 Wat hebben jullie gemist bij de Bus on Tour waarvan je denkt dat 
de jongeren het wel nodig hebben voor de toekomst? 

 Wat vinden jullie daarbij belangrijk? 

 Wat draagt Tha Bus on Tour bij aan de toekomst van de jongeren? 

 Wat moet er dan gebeuren? 
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Afsluitende vraag  

 Dus als ik het goed begrijp… 

 Vat ik jouw/jullie verhaal goed samen als ik zeg dat … 

Afsluiting interview 
 

Willen jullie nog iets toevoegen aan dit gesprek? 
 
Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek maar die 
jullie wel belangrijk vinden voor het onderzoek naar Tha Bus on Tour? 
 
Wat vonden jullie van het interview?  
 
Mogen wij jullie opnieuw benaderen wanneer er nog onduidelijkheden zijn of 
wanneer we er achter komen dat we nog informatie missen?  

 
Uitleggen wat het vervolg zal 
zijn 

Dit interview zal letterlijk uitgetypt worden. Daarna zal het uitgetypte 
interview verwerkt worden en worden de kernwoorden eruit gehaald. Deze 
kernwoorden worden daarna vergeleken met die van andere interviews die 
wij houden. Uiteindelijk zien we dan hoe vaak bepaalde onderwerpen 
voorkomen en zo kunnen we daarna conclusies gaan trekken. 

 
Bedanken voor het interview 
 

We willen jullie graag bedanken voor jullie tijd en deelname aan het 
interview. Ik hoop dat jullie het gevoel hebben dat jullie je verhaal hebben 
kunnen vertellen en dat er naar jullie geluisterd is.  

 
Een telefoonnummer 
achterlaten voor als er nog 
vragen zijn  

Als iemand later nog vragen heeft, kunnen jullie ons altijd mailen of bellen 
zodat we contact met jullie op kunnen nemen. 
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BIJLAGE 12 GEFRAGMENTEERDE TRANSCRIPTEN INDIVIDUELE INTERVIEWS 

 
 
Respondent 1  
 
Ik ben respondent 1 en ik geef toestemming dat het opgenomen wordt.  
 
Fragment 1 
[ Mooi oke kun je iets vertellen over waarom je ervoor gekozen hebt om met Tha Bus on Tour mee te 
gaan?] (…. ) Ehm ik mocht eerst een keertje kijken, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Een 
aantal vrienden van mij zaten erbij en die zeiden van het is echt iets voor jou. Dus je moet maar 
gewoon een keer  even een keer mee gaan kijken dus dat heb ik gedaan en toen ja was ik helemaal 
om. Aan het begin denk je ja ik ga echt niet mijn verhaal vertellen voor een klas. Waarom zou ik dat 
doen? [ja] als je een keer bent mee geweest ben je om [ wat maakt dan dat je om bent? Wat vond je 
het meest?] De sfeer, de hele indruk die het geeft. Weet je het is eigenlijk heel raar als je de bus in 
stapt ken je helemaal niemand. Ik zou met vrienden mee gaan maar die konden op het laatste 
moment niet. Dus ik stapte  gewoon in een bus met wildvreemde mensen. Ik kende niemand. Ik ben 
ook niet zo goed in namen onthouden dus dat is ook niet zo’n. Dus ik zat gewoon in een bus met wild 
vreemden ik ging mee naar die school. Je ontmoet iemand op een hele nieuwe manier want je hoort 
iemands eigen verhaal. Je kijkt heel anders naar mensen gewoon überhaupt. Het heeft op mij een 
hele indruk achtergelaten. Ik kan het eigenlijk niet eens zo heel erg goed uitleggen. Het is gewoon (…) 
ja bizar eigenlijk.  
 
Fragment 2 
[ de eerste keer heb je het programma eigenlijk meegemaakt, maar heb je het niet zelf gegeven.] Ja. 
[De eerste keer was je gewoon aan het luisteren, mee kijken.] Dat doen ze altijd de eerste keer want 
je moet ook echt weten wat het is 
 
Fragment 3 
[ ja, oke. Wat roept Tha Bus on Tour bij jou op welke gedachten krijg je bij Tha Bus on Tour ,welke 
gevoelens maakt het bij je los als je het woord hoort ?] Ja ik wordt er eigenlijk heel erg blij van ik zet er 
het liefst alles ervoor  opzij.  Het maakt mij eigenlijk allemaal niks uit wat iedereen gaat doen als ik niet 
naar een afspraak kom, niet naar de tandarts ga of niet naar school of whatever. Ik ga naar de bus. 
Nee, het gaat altijd wel in overleg [ ja , lachen] Iedereen weet wel hoe belangrijk het voor mij is en doet 
wel zijn best om mij de gelegenheid te geven [ ruimte te creëren] vooral dat respect is een groot 
dingetje als je veel hebt meegemaakt dan heb je gewoon veel vrienden, nou ja vrienden mensen die 
het niet zoveel kunnen schelen wat je hebt meegemaakt of lastig of iets dergelijks. Dan kom je in Tha 
Bus en dan weet je iedereen heeft iets meegemaakt en dan weet je gewoon iedereen heeft respect [ 
ja] en dat is gewoon het allermooiste.  
 
Fragment 4 
[ ehmmm ik heb vandaag een paar papiertjes meegenomen. Zoals je ziet hangt er een lijn achter jou. 
Dan wil ik als eerst aan je vragen om helemaal op de manier zoals jij dat wil tekenen, woorden maakt 
niet uit om iets op te schrijven over hoe jou verleden eruit zag. Met het verleden bedoel ik de periode 
voor Tha Bus on Tour zeg maar. Dat mag zijn hoe je als kind was maar kan ook zijn hoe je als 
middelbare scholier voordat je in aanraking kwam met Tha Bus on Tour.] En dat moet ik op de lijn 
zetten. [ Ja het is een soort tijdlijn zegmaar, het begin staat voor, voor Tha Bus on Tour, het midden 
tijdens Tha Bus on Tour en het eind zeg maar toekomst perspectief, dat is een beetje het idee ervan] 
 (lachen) okee ik ben hier niet zo heel goed in [ Dat geeft niet je mag ook iets tekenen of gewoon een 
paar woorden opschrijven als je denkt aan de periode voor Tha Bus on Tour.] ehm maakt het nog uit 
welke kleur? [ nee, je mag het helemaal doen zoals jij het wil] Okee (gelach).. [ je mag het helemaal 
doen zoals jij het wil laat je creativiteit de vrije loop] laten we dat maar niet doen daar hebben we niet 
genoeg tijd voor. Oh ik ben hier zo slecht in. [mm] (zucht) Dat heb ik altijd dit. (…) dus voor Tha Bus. 
[Ja] (…) ehmm [Wie was jij toen als persoon?] (schrijven) Ehm (schrijven) (…) Ik kan ook gewoon 
even niet meer de woorden in het Nederlands bedenken dat is ook zo irritant ehmm. (…) [ Ik kan je 
ook eerst wat vragen stellen zodat je van daaruit wat woorden opschrijf.] Oke ja is goed, ik ga 
proberen op dat woord te komen. Pff hoe kan dat nou. [ weet je ook het Engelse woord?] Nee het is 
het tegenovergestelde van zelfverzekerd. [ onzeker?] Ja (…) 
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[mmm] ik kon het gewoon echt niet meer bedenken. Ik dacht ook he ik had hem niet nog [ lachen] Mijn 
hoofd echt waar [ nog even op gang komen vandaag] Ik ben sowieso al geblokkeerd voor een paar 
dagen, maar dacht ik moet er toch maar even heen. Maar stel maar wat vragen als je wil.  
 
Fragment 5 
[ ja kan je iets vertellen hoe je was als basisschool kind zeg maar?] (…) [ Had je een leuke school 
waar je naar toe ging] ik werd gepest, zijn dat dingen die  ik op kan schrijven. [ ja dat mag, op de 
basisschool?]   In het algemeen dus ook op de basisschool [ Daar begon het?] ook gewoon op straat.  
 
Fragment 6 
[ Hoe zag je thuissituatie er op dat moment uit.] ehm (…) Ja het is allemaal beetje lastig kort uit te 
leggen in 1 woord. [ Je mag er best een verhaal van maken hoor.] Mijn thuissituatie was veel ruzie. [ 
mmm] en aan het eind van de basisschool zijn mijn ouders uit elkaar gegaan [ Dus die ruzies waren 
ook tussen jou ouders zeg maar] ja, maar ook wij waren erbij betrokken. En toen ging ik zeg maar, zeg 
maar net voor mijn ouders gingen scheiden heb ik een operatie gekregen aan mijn gezicht. Daar heb 
ik een trauma door opgelopen. Toen ik daar van aan het bijkomen was. Dat was geloof ik het eerste 
jaar van de middelbare school. En ja toen gingen ze uit elkaar en dat was mijn thuis situatie eigenlijk [ 
op dat moment] heel kort [ ja, dat was een heftige periode dus]  
 
Fragment 7 
ja maar toen ik dus 15 was ofzo toen ben ik dus uit huis gegaan. [ Want bij wie ging je in eerste 
instantie wonen toen je ouders uit elkaar gingen of?] Bij beiden en maar dat was  wel best wel een 
drama. Dat was niet zo leuk. Ik moest, ik ving zeg maar veel op voor mijn broertje en zusje. [ want je 
bent de oudste thuis] ja, dus toen ehm.  
 
Fragment 8 
Kijk zeg maar ik ben toen ook een hele tijd depressief geweest, maar dat was zeg maar niet. Ik weet 
zeg maar niet of ik dit hier op moet schrijven. Dit was niet tot aan het begin van Tha Bus. Want ik was 
denk ik een jaar voordat ik bij de bus kwam al niet meer depressief. Maar ik heb het wel meegemaakt [ 
ja] maar het is niet iets wat door Tha Bus on Tour is veranderd [mmmm ja, maar goed het zegt wel iets 
over wie je was zeg maar in je verleden]  
 
Fragment 9  
ja dus moet ik het wel opschrijven denk je [ ja mag, hoeft niet mag.]  Ik weet eigenlijk niet zo goed wat 
ik  allemaal moet opschrijven. [ Nee nou] het wordt wel opgenomen [anders kletsen we wel gewoon, 
dan laat je de blaadjes lekker gewoon zitten] ja is dat makkelijker? [ ja is goed hoor] ik weet dat 
sommige mensen veel hebben aan het opschrijven [ ja] maar ik weet het niet zo goed. [ Nee maar dat 
geeft niks het gaat erom dat het je helpt, als het, het moeilijker maakt dan kunnen we beter gewoon 
kletsen, dat is ook goed weet je wel] ja  
 
Fragment 10 
[ ehm kan je iets vertellen over welk moment je depressie echt ontstond, of wanneer hij geconstateerd 
werd] ehm dat was eigenlijk zeg maar na mijn operatie. [mmm] toen heb ik ehm ja ik kon daar eigenlijk 
niet genoeg (..) ik weet niet wat het woord is again. Revalideren tot ik echt beter was [ja] en toen wilde 
ik wel heel graag het schooljaar meemaken want ik had net voor het eerst mensen die mij een beetje 
accepteerde toch. Ik had eindelijk een beetje een veilige klas. Ik werd nog steeds wel gepest maar 
had in elk geval drie vrienden [ oja] dus dan is het wel fijn om in het groepje te blijven. Ik was wel 
benieuwd hoe het was, het was net de eerste klas. [ ja] dus toen heb ik alles ingehaald van school, en 
toen aan het eind van het schooljaar had ik alles ingehaald toen was ik zeg maar tegenover 
overspannen aan. We gingen met familie op vakantie alles was mooi en leuk. Toen gingen mijn 
ouders scheiden, en het was echt niet makkelijk. Een groot drama vecht scheiding, mijn vader was 
weg en.. [ ja] een groot drama [ja, dus dat versterkte eigenlijk je emoties die er al waren op dat 
moment] ja toen ben ik op een gegeven moment depressief geraakt. Omdat ik bij allebei niet kon 
wonen, want ehm ja (..) Eigenlijk ben ik door Tha Bus ook echt zeg maar ehm erachter gekomen 
waarom ik niet thuis kon wonen. Ik heb heel veel therapie gehad en ben in een depressie gekomen.  
 
Fragment 11 
Ik had door dat ik niet thuis kon wonen [mmm] maar toen ik bij Tha Bus kwam en ook door vragen van 
alle  kinderen enzo. Toen dacht ik ineens dat is  de reden de reden dat ik op kamers woon. Dat wilde 
ze allemaal graag weten. Dat is ook wel een van mijn berichten het is ook niet zeg maar dat ik uit huis 
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ben gegaan ligt niet aan mijn ouders of mij, maar aan ons allemaal de situatie. [ ja] Het kan gewoon 
niet. Het is niet dat zij iets fout doen of dat ik iets fout doe [nee.]  We doen allemaal wel iets fout, maar 
weet je [ het werkt elkaar een beetje tegen maar ja] Ja het is niet dat ik zeg goh het is mijn ouders fout 
dat ik niet thuis woon, dat is echt niet zo. Net als dat het niet mijn fout is dat ik niet thuis kan wonen het 
is gewoon de situatie. Dezelfde situatie is bij mijn zusje want die is nu ook uit huis. Het is niet iemand 
zijn schuld. Maar eh daar ben ik wel echt achter gekomen door Tha Bus.  
 
Fragment 12 
[ mmm oke, kan je iets vertellen over die operatie? Waarvoor moest je geopereerd worden of hoe, wat 
was het idee] mijn mijn ehm gezicht ehm ja zeg maar mijn rechterkaak is de helft minder lang als mijn 
linkerkaak. Dus die moest langer worden dus die hebben ze verlengd. [mmm] maar dat komt niet zo 
vaak voor. Want ik ben beetje zeldzaam geval zegmaar, dus was beetje ingewikkeld. Ze hadden de 
operatie nog niet eerder gedaan in Nederland. Ze hebben ook echt van mijn gezicht een plastic model 
gemaakt en dat apparaat wat ze in mijn mond hebben gehad staat nu ook in de universiteit. [ oh okee 
omdat het zo’n uitzondering was] ze konden niet zo goed peilen hoeveel pijn het zou doen en dat 
soort dingen. Ik reageer niet zo goed op pijnmedicatie. Alles heeft gewoon veel te veel pijn gedaan [ 
oh vreselijk oke] Ik werd niet in de operatie wakker maar werd wel in de uitslaapkamer wel een uur te 
vroeg wakker. Iedereen echt van ho ho even wat bij zeg maar. [ ja, dus het niet heel soepel verlopen] 
nee  
 
Fragment 13 
[ Het trauma is dus eigenlijk voornamelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid pijn die je hebt 
ervaren?] Ja. Om het uit te leggen er ging een apparaat in je kaak en die gingen ze dus elke dag 
moesten ze 2 keer uit elkaar gedraaid worden. Zodat je kaak uit elkaar gaat. Dan wordt gewoon je 
hele gezicht uit elkaar getrokken 2 keer per dag [mmm] Dat is niet echt dat je denkt goh wat een fijn 
gevoel en als pijnstillers niet werken [ nee] nee dat is niet uit te leggen hoeveel pijn het doet [ nee 
vreselijk]  
 
Fragment 14 
dus eh, ja ik heb ook therapie gehad EMDR twee keer. Dat is best wel heftige therapie ook. [ EMDR 
zei je dat?] EMDR ja, ja dat is best wel ja. Ik heb dat twee keer gehad en allebei. De eerste keer heeft 
het helemaal niet geholpen. De tweede keer een klein beetje,  
 
Fragment 15 
maar dat komt niet in de buurt met wat Tha Bus heeft geholpen want het gaat nu gewoon. Ik had ook 
opgeschreven onzeker.[ja] Ik had hiervoor ook gewoon. Ik kon gewoon niet accepteren dat mijn 
gezicht anders was. Gewoon helemaal niet. Dat was gewoon niet, ik dacht waarom heb ik dit [ ja] en 
nu met Tha Bus en ook mm door een andere wereld waar ik nu in zit. [mm]  
 
Fragment 16 
met little monsters en lady gaga. Heb ik gewoon helemaal compleet geaccepteerd. Omdat iedereen 
behandelt wordt met respect. Ik heb het nu gewoon geaccepteerd. Ik heb ervoor gekozen niet nog een 
keer de operatie te doen. Dat mocht ik vorig jaar. Afgelopen jaar toen ik 18 ben geworden. Maar door 
dit allemaal heb ik gekozen om het lekker niet te doen. [ omdat het eigenlijk alleen het doel zou 
hebben om je uiterlijk anders te maken zeg maar of ?] De eerste keer was wel omdat het niet genoeg 
ruimte had. Ik heb nog steeds niet genoeg ruimte, dus het is op zich ook wel dat het handiger zou zijn 
zeg maar. Maar het is het niet waard. [nee] dus ik doe het niet. [ oke, het is niet medisch een 
noodzaak zeg maar om die operatie te moeten laten uitvoeren] Nee het is geen noodzaak, maar het is 
wel zodanig dat het vergoed zou worden want het is wel ja. [ ja precies ik snap het] Ik vind het lastig 
om precies uit te leggen.  
 
Fragment 17 
[ja, kan je iets vertellen over wat jou sterke kanten waren en wat je minder sterke kanten waren voor je 
bij Tha Bus on Tour kwam?] mmm (..) [Waar was je heel erg goed in?] Nou ik denk dat ik gewoon zeg 
maar ehm (…) mijn goeie kanten wat meer zeg maar ja heb ontwikkeld door Tha Bus. Het is meer ook 
de positiviteit die ik heb. Daar ben ik altijd wel goed en ik wil gewoon heel graag mensen helpen en er 
voor mensen zijn en. [mm] Dingen beter maken enzo [ja] dat is beter ontwikkeld.  
 
Fragment 18 
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en de slechte kanten zijn ook beter ontwikkeld dat ik heel erg onzeker was, ik wilde het wel heel erg 
graag alleen durfde het niet zo goed. Ik wist niet hoe ik het moest aanpakken en nu allemaal wel. En 
ja.  Ja ik weet niet het is wel heel erg veranderd daarin. Dat is wel een hele belangrijke stap geweest 
voor mij [ ja oke, dus eigenlijk heb je al best wel wat dingen over het heden verteld. Als ik het goed 
begrijp dan zijn er twee grote punten die je vertelt die Tha Bus eigenlijk soort bereikt heeft bij jou 
misschien zijn er wel meer dingen hoor. Maar deze dingen heb ik er nu al soort beetje doorheen 
gehoord. Ten eerste was je dus heel erg onzeker en heeft Tha Bus on Tour je geholpen om wat 
zekerder te worden zeg maar.] mm [ beter te weten wie je bent] ja[ en daarmee dus ook te accepteren 
dat je eruit ziet zoals je eruit ziet zeg maar] ja 
 
Fragment 19 
[ en ten tweede heeft de bus on tour dus ehm wat was het ook alweer oja geholpen om inzicht te 
geven in de situatie van je ouders en de reden dat je het huis uit ging eigenlijk] ja en geholpen om 
over het trauma heen te komen want EMDR hielp wel een beetje maar het is echt wel 10 keer beter.  
 
Fragment 20 
[ Wat concreet heeft Tha bus on Tour gedaan, Wat in het programma heeft ervoor gezorgd dat je er 
op een andere manier instaat nu] ja omdat je het gaat vertellen zeg maar ga je het verwerken [mmm] 
en dan verwerk je het toch op een hele andere manier [mm] en dan staat er respect tegenover 
waardoor het makkelijker wordt zeg om het te accepteren. Accepteren hielp bij mij ook echt heel erg 
bij mijn trauma.  
 
Fragment 21 
Het heeft ook echt jaren geduurd voor ik weer naar de tandarts durf dus dat is toch weer een hele 
ehm. [ja]  ja groot ding. En ik had ook nog een klein dingetje. Ik was ook super bang voor het 
openbaar vervoer [oja] ik durfde nooit iedereen moest mij altijd op de trein zetten en ophalen en als er 
iets fout ging dan ja. Overstappen was helemaal niet mogelijk en nu doe ik alles gewoon alleen. 
Gewoon normaal. Ik ga nu twee keer in de week naar Arnhem met de bus trein en alles. Dat kon 
daarvoor ook echt niet [ Dus het feit dat je je verhaal zo vaak kan vertellen en het feit dat je positieve 
reactie terug krijgt uit de klas dat zij zeg maar respect tonen voor je verhaal dat maakt eigenlijk dat er 
zoveel is veranderd voor jou?]  
 
Fragment 22 
ja en ook dat je zeg maar ehm ja merkt wat je ermee doet en dat is vooral, dat maakt die indruk 
waardoor je het ook blijft doen. [ Leg dat is uit, wat bedoel je daarmee] Dat je kan zien dat de klas 
veranderd [mm] dat het een stuk beter wordt [mm] je ziet wat voor indruk het maakt, als je het gevoel 
had dat het geen zin had dan was het ook weer anders. Je hebt echt het gevoel dat het zin heeft dat 
het nut heeft. Dat geeft je meer zelfverzekerdheid. Je voelt je altijd als je daarheen gaat dan kijkt 
iedereen je  aan en denken ze ja daar komen weer van die jongeren uit jeugdzorg. Als je weggaat ben 
je beetje een celeberty [lachen] dan krijg je het gevoel van kijk zo hoort het.  
 
Fragment 23 
[ Wat zijn wat concrete dingen die je bereikt in een klas, wat zie je gebeuren met zo’n klas?] ehm ja 
nou meestal oh moet even mijn schoenen uitdoen sorry [ maakt niet uit] rommelen met schoenen) ja 
even terugschakelen hoor [ja, moet ik mijn vraag even herhalen] nee ik heb hem nog wel ehm je heb 
gewoon, vaak zijn die klassen zeg maar jongeren die zouden pesten. Die horen dit soort dingen. Je 
merkt dat als je binnenkomt ze fluisteren. Als je bij de openingen met je microfoon dat ze nog bijna 
niet bijten. Zeg maar. Dat zie je en voel je gewoon. Als je je verhaal hebt gedaan dan zie je ze met 
respect, bij wijze van spreken als een andere klas dan iets over mij zou zeggen hebben ze zoiets van 
wat doen jullie eigenlijk. Ze zouden het bijna voor je opnemen. Je gewoon merkt dat het respect is 
veranderd. Dat ze ook bij zichzelf denken waarom zou je eigenlijk over die ander praten, waarom zou 
je dat soort dingen doen. [mmm] En ja dat is eigenlijk wat ik het liefst wil bereiken. [ja]  
 
Fragment 24 
Dat is gewoon belangrijk. Wat ik heel erg belangrijk vind is dat het over het pesten en het respect voor 
elkaar en ook waar ze heen kunnen als ze hulp nodig hebben. Maar ook voor de jongeren die geen 
hulp nodig hebben is het belangrijk te weten dat ze respect hebben voor elkaar en hoe dit de 
bedoeling is [ja] want ja dat is toch. Ik denk toch dat we de wereld daarin een stukje kunnen 
veranderen. [ Dat geeft jou eigenlijk motivatie om elke keer mee te doen] ja ik zou het liefst elke dag 
doen [ ja bijzonder ehm (…)]  
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Fragment 25 
Ik weet niet waarom mijn schoenen steeds aangaan (lichtjes in de schoenen).  
 
Fragment 26 
[ oke dan wil ik nu nog wat vragen stellen over de toekomst. Als je kijkt naar zeg maar, als je wat 
verder in de toekomst kijkt. Zijn er dan dingen veranderd in je toekomst beeld die je zeg maar vroeger 
had toen je jong was, toen je onzeker was, toen je gepest werd toen je en zeg maar hoe je nu naar de 
toekomst kijkt? Is daar iets in veranderd?] ja heel veel dat gaat vooral om Tha Bus dus even daarover 
nadenken. Ik moet zeggen voordat ik naar Tha Bus ging had ik niet echt een heel erg grote droom of 
toekomstbeeld. Ik had meer ik was meer bezig met joh als ik maar een huisje heb en rond kan komen 
dan ben ik blij.  [mmm] Dat was natuurlijk niet echt een grote droom ik was wel blij dat het lukt. Maar 
het was niet echt goh wat een droom. Nu heb ik wel een grote droom daar ben ik hard mee aan het 
werk. De wereld op die manier wat verbeteren als wat we met Tha Bus doen. Op welke manier dan 
ook, ik hoop natuurlijk met Tha Bus. Anders ga ik gewoon via een andere weg doorduwen. [lachen] ik 
geef nooit op.  
 
Fragment 27 
Ik ben ook gaan tekenen enzo. Om een hele ander reden. Maar daar ben ik door Tha Bus ook een 
stuk verder mee gekomen want een jongen die normaal de opening doet Marcellino daar werk ik nu. Ik 
ga daar twee keer in de week heen. Om te zorgen om te bouwen aan de webshop. [ Dus je doet 
eigenlijk connecties op] ja en dat komt door Tha Bus zonder Tha Bus was ik hem nooit tegengekomen 
en nu gaan we samen proberen er wat moois van te bouwen. Dat had ik zonder Tha Bus niet voor 
elkaar gekregen dat is wel meant to be.  
 
Fragment 28 
[Dus je hebt eigenlijk een groter toekomstdroom door gekregen, je had altijd al wel een 
toekomstdroom maar hij is zeg maar groter geworden] nou ik had eigenlijk niet echt een 
toekomstdroom [ gewoon een dagelijks bestaan] Ja ik was er niet echt mee bezig ik dacht ik moet 
eerst de rest fixen. [ Daar was geen ruimte voor in je hoofd] ja precies en door Tha Bus zijn die dingen 
gefixt waardoor ik verder kon kijken. [Ja.] 
 
Fragment 29 
[ Zijn er dingen die je gemist hebt bij Tha Bus on Tour die je wel nodig hebt voor je toekomst. Dingen 
waarin ze je nog hadden kunnen helpen of.. Die je nog mist zeg maar die je wel nodig hebt voor je 
toekomst] Wat een ingewikkelde vraag [ lachen] ik zou niet weten wat. [nee] ik denk dat [ zijn er geen 
dingen waar je nog tegenaan loopt] Kijk er zijn altijd dingen waar je tegenaan loopt je bent nooit klaar 
met leren, maar ik denk wel dat ik bij Tha Bus meer heb geleerd dan ik ooit had kunnen hopen en dan 
wat iemand anders ooit had kunnen realiseren.  
 
Fragment 30 
[ Wat zou Tha Bus on Tour jou nog geven als ze wel door zouden gaan, wat leveren ze jou, wat heeft 
het voor invloed] oh zo nu snap ik het beter (lachen) [ nou die andere vraag nou goed] ik snap niet 
helemaal hoe je hem dan bedoelt [ geeft niks] Ik wil natuurlijk het liefst die boodschap verspreiden 
onder zoveel mogelijk mensen en straks als ik natuurlijk normaal als je met Tha Bus wat ouder wordt 
dan ga je de training geven, dan ga je andere jongeren helpen. Ik heb toch wel het idee dat je dan 
heel veel invloed hebt op hoe de wereld zou kunnen worden. Je kan dan andere mensen die ook weer 
andere kunnen helpen en dan verspreid je het en worden er steeds meer mensen geholpen. Ik denk 
wel dat het stukje bij beetje de wereld veranderd. Dat is voor mij heel erg belangrijk omdat het voor mij 
een van mijn dromen is [ dus eigenlijk doorgeven wat je zelf ook gekregen hebt door Tha Bus on Tour] 
Het is ook echt mijn droom om dat te doen, dus ik vind dat heel tof om daaraan te kunnen werken 
enzovoort. [ja] dus ja het is echt zo lastig om dat duidelijk uit te leggen.  
 
Fragment 31 
[ Zijn er ook nog andere dingen dat je nog zekerder wilt worden of nog meer inzicht wil krijgen in je 
eigen verhaal, of zie je dat soort dingen wel al als iets afgeronds of zijn er dingen die je  daarin nog 
graag zou willen leren.] ehm dat is altijd een beetje lastig om uit te leggen want heel erg vaak zie je 
dingen al als afgerond maar leer je toch weer nieuwe dingen [ ja ik begrijp wat je bedoelt] Ik had het 
idee dat het bij mijn ouders best wel was afgerond we wisten dat ik niet meer thuis kwam wonen. Nu 
ben ik er wel achter waarom [ ja] dat had ik daarvoor niet, het was niet dat ik van te voren dacht van 
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oh hier wil ik graag achter komen [ nee precies het geeft je ook dingen waar je je van te voren niet van 
bewust bent] Je leert er gewoon heel erg veel van het is gewoon ehm ja. Ik ben hier niet zo goed in [ 
Je doet het hartstikke goed]  
 
Fragment 32 
[ Als je naar de lijn kijkt waarvoor cijfer zou je jezelf nu geven als je je toekomst beeld ziet en het punt 
waar je nu staat] zooo (lachen) [ Dus hoever sta je eigenlijk van het toekomstbeeld af wat je wilt 
bereiken als je het in getallen uitdrukt zeg maar] een tien is wat ik wil bereiken.         [ Een nul is zeg 
maar waar je in je verleden stond, waar sta je dan nu ten opzichte van je droom die je wilt realiseren 
zeg maar] een acht, een 8 denk ik . Ik ben al een heel eind op weg [mmm] er zijn nog wel twee grote 
stappen voor mijn dromen , want ik heb er natuurlijk twee maar dan ook weer combinatie wat beetje 
ingewikkeld is, maar ben al een heel eind op weg. Ik ben een heel eind op weg [ hoe vind je dat] ja 
heel tof [ wat doet dat met je] ik kan mij nog steeds niet realiseren wat er in de afgelopen twee jaar is 
gebeurt [ zulke grote stappen] ja het is echt bizar. Twee jaar terug was ik echt bij 0. [ Dus in twee jaar 
ben je eigenlijk van 0 naar 8 gekomen.] ja  
 
Fragment 33 
[ (…) oke ehm ik zit mij nu te bedenken dat ik een stukje vergeten ben. Dat is eigenlijk van welke 
vormen van hulpverlening zijn er in jou leven allemaal geweest buiten Tha Bus on Tour om. Je 
vertelde net iets van die trauma verwerking die je hebt gehad zeg maar, zijn er ook nog andere 
vormen van hulpverlening waar je mee in contact ben geweest] ja ik heb toen ik echt klein was en op 
de basisschool zat heb ik een psychiater gehad, toen ambulante hulpverlening [ voor in huis , bij je 
ouders?] ja dat was toen ze nog bij elkaar waren, toen was dat afgerond en toen werd ik geopereerd 
en gingen mijn ouders uit elkaar en toen krijgen we weer andere ambulante hulpverlening van een 
andere zorginstelling. En ehm toen ben ik zeg maar tijdens het ambulante traject zaten moesten we 
heel lang wachten. Dat duurde te lang voor mij en toen ben ik uit huis gegaan en toen ben ik dus naar 
en ehm intern naar een psycho zeg maar psychiatrische instelling gegaan [ oke ja] om uit mijn 
depressie te komen [ oke] daar heb ik 6 maanden gewoond dus dat was echt 6 maanden wonen en 
ehm therapie. Enzovoort. Daarna ben ik op een leerhuis terecht gekomen dat is een soort van groep. 
Daar heb ik 1,5 jaar gewoond en toen was ik 18 jaar.  
 
Fragment 34 
Nu heb ik nog steeds hulpverlening maar geen jeugdzorg [ oke want nu krijg je persoonlijke 
begeleiding] nou eigenlijk is ook ambulante begeleiding maar op een andere manier. Ik heb zeg maar 
een appartement, dat is een appartementen complex en daar zit een centraal kantoor met leiding. Die 
komen op afspraak langs. Je hebt je eigen appartement echt, je eigen huis. Er is wel (…) [ Toezicht 
die je kan helpen] Ja als je even niet weet wat je moet doen dan is er altijd iemand aanwezig, dat is 
wel fijn. Die kunnen mij nog helpen.  
 
Fragment 35 
[ Als je terugkijkt naar je vormen van hulp, welke vormen van hulp heb je als prettig ervaren?] ehm 
allemaal. [ ja, hebben ze allemaal iets bijgedragen?] Ambulant iets minder omdat het gewoon niet 
werkte, maar dat wist ik al toen. Daarom moest ik ook uit huis. Verder heeft alle uithuishulp mij heel 
erg goed geholpen. [ Omdat het je eigenlijk uit je situatie haalde] Ik heb er gewoon heel erg veel van 
geleerd. Elke soort hulp die ik tot nu toe heb gehad is heel erg verschillend en ik heb er heel veel van 
geleerd. Ik ben nu 18 en ik heb al zoveel geleerd [ ja] bizar [  
 
Fragment 36 
[ Als je naar Tha Bus on Tour kijkt en naar de andere vormen van hulpverlening wat is dan het 
grootste verschil tussen die twee wat maakt Tha Bus on Tour dan anders. Het is in principe geen 
hulpverlenersinstantie maar een project. Wat maakt het voor jou een aanvullen op de hulp die je al 
had] Bij mij is het een uitzondering dat de andere hulp zo goed is gegaan, vergeleken bij andere is dat 
echt een uitzondering. Ik heb daar veel geluk mee gehad. Maar verder is het gewoon. Er zijn gewoon 
een aantal punten die niet met therapie en leiding opgelost kan worden. Dus dat is gewoon wat 
daarmee opgelost wordt is meer ehm hoe ga je zelf wonen, hoe ga je om met je familie [ praktische 
kanten] ook wel emotioneel, ik heb ook wel verschillende therapieën gehad naast dat ik ergens 
woonde. Die hebben mij ook wel geholpen met mijn autisme en hoe ik daarmee om moest gaan. Dit is 
wel anders dan zekerder worden van jezelf en het verwerken van je trauma. [ oke] dat viel niet te doen 
via therapie. 
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Fragment 37 
[ nee bijzonder en  dan is het met name het aspect dat je je verhaal zo vaak mag vertellen daar een 
groot onderdeel van?] Het is gewoon, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar het is gewoon de vibe 
als je er komt. Ook al hoef ik niet mijn verhaal te vertellen  die dag ik ga toch mee [ja] van elk verhaal 
leer ik elke keer weer wat. [ ja] ja  
 
Fragment 38 
[ Wat heb jij aan de andere gastdocenten, wat heb jij aan de andere jongeren die rondlopen, wat 
betekenen zij voor jou?] Het is bijna familie ofzo, het is heel anders omdat je niet omdat je elkaar op 
een hele andere manier leert kennen. Meteen met het allergrootste geheim wat iemand heeft. Ook 
niet als je beste vrienden bent dan duurt het soms jaren voor je dit soort dingen vertelt. Nu vertel je het 
eigenlijk voor je naam dat is gewoon heel anders [ ja] ja het is een soort familie, het is dus inderdaad 
ook als iemand dan zijn verhaal vertelt dan is dat ook echt. Ik ben dan trots. Het is gewoon zo’n vibe. 
Ik weet niet het gewoon echt the best, tof.  
 
Fragment 39 
[ Oke, ehm zijn er nog dingen voor jou die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek die je wel 
belangrijk vind om te noemen over Tha Bus on Tour.] oh dat is echt. Ik kan niet zo deze vraag is te 
open ik loop dan vast. Ik denk dat het een lastige vraag is.  
 
Fragment 40 
[ oke wat vond je van het interview] ja goed [ja?] ja het is best lastig om met mij een goed interview uit 
te halen dus goed gedaan. (lachen) [ Dankjewel, je hebt het echt heel erg goed gedaan, ondanks dat 
we de tijdlijn niet hebben gebruikt. Je hebt alles heel erg goed kunnen terugkoppelen naar Tha bus en 
ook inzicht gegeven in wat zij specifiek voor jou hebben gedaan. Oke ik ga de opname uitzetten] 
 

 
Respondent 2 
 
Mijn naam is respondent 2 en ik geef toestemming, uh, dat Deborah uh ons gesprek of interview 
opneemt. [Goed zo] 
 
Fragment 1 
[Oké nou, dan is mijn eerste vraag is, hoelang, uh, ga je al mee met de Tha Bus on Tour?] Uh, de 
eerste keer was toen ik vijftien was en ik ben nu achttien dus, drie jaar.  
 
Fragment 2 
[Oké en wat is jouw algemene beeld van Tha Bus on Tour, wat, hoe ervaar je Tha Bus on Tour?] Uh, 
ja ik vind het sowieso heel gezellig met de groep,  
 
Fragment 3 
want ja je komt daar en je kent niemand en iedereen heeft gewoon een heel persoonlijk levensverhaal 
en uh, je word gelijk een echte groep omdat je gewoon, laat maar zeggen, ja, de diepste of gewoon, 
weet je wel, wat diegene heeft meegemaakt ook gelijk weet, en dan uh, geef je les en dan merk je ook 
gewoon dat, uh, naja dat je daar binnenkomt laat maar zeggen als ja wat komen ze doen dat is 
gewoon, dat we gewoon weggaan van, 
 
Fragment 4 
oh we hebben respect voor hun laat maar zeggen. Dus ja.  
 
Fragment 5 
[Oké, want krijg je van het begin af aan al een beeld van wat ieders verhaal is, of, of leer je dat 
doordat je elke keer bij een andere les gaat kijken of hoe..] Nee dat leer je wel doordat je steeds weer 
met iemand anders lesgeeft en doordat je ook steeds uh, bij iemand anders les krijgt. [ja, oké en dan 
leer je dus maar steeds meer van de jongeren kennen.] hm. [En heb je dan ook echt je eigen 
specifieke je groepje jongeren waarmee je omgaat of , maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit, zeg 
maar zijn jullie heel erg een?] Ja het is meer een groep.  
 
Fragment 6 
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[Hm, oké. Uhm, kun je me iets vertellen over hoe je bij Tha Bus on Tour, hoe je daarmee in contact 
bent gekomen.] Uhm, Tha Bus on Tour kwam bij mij, uh, voor het eerst op school, of, toen zat ik in de 
derde klas, [oké] . en uh, die dag was ik geschorst, intern, dus uh, ik mocht niet bij de les zijn of zo. En 
uh, toen zat ik in een kantoortje en toen keek ik zo via uh, via een raam laat ik maar zeggen richting 
de aula en toen zag ik de opening van Tha Bus on Tour en dat werd toen nog gedaan door Assie en 
Milo en toen gingen ze rappen en was helemaal leuk en zo en dacht, oh, wat is dat, ik wil, ik wil het 
zien. En ben ik dus stiekem uit het kantoortje gegaan en ben ik in de les gaan zitten. En uh, toen heb 
ik uh, les gekregen van twee jongeren.  
 
Fragment 7 
En uh, die dag ben ik ook, uh, uit huis geplaatst, naar de crisis opvang, en toen, uh, was toen 
zaterdagavond of zo, hadden we een etentje met uh, met mensen bij die crisis opvang en toen was 
Hellen, uh, dus opeens ook daar, bij dat etentje en Helen was dus ook die donderdag bij die les 
geweest.En uh, toen zei ze al van, huh, ik herken je ergens van en toen zei ik dus ja, volgens mij ken 
ik jou ook ergens van en toen uh, uh, toen uiteindelijk toen zo laat maar zeggen, ja, bij mij een beetje 
wegging, toen heb ik uh, uh, contact gezocht via mijn casemanager met Hellen en Jasmijn om te 
vragen of ik een keer mee kon met Tha Bus, en toen heb ik, na, training gevolgd en toen ben ik ook 
les gaan geven.  
 
Fragment 8 
[Oké, dus als ik het goed begrijp dan heb je zeg maar, wel iets van het programma gezien in de zin 
van, je bent bij de opening en zo geweest, maar je hebt dus niet echt een gast, uh, gast, uh verhaal 
van een van die docenten gehoord?] Jawel. [Wel, je bent ook in een klas erbij gaan zitten?] Ja wat die 
opening die was toen geweest en daarna ben ik, uh, die opening heb ik via het raam gezien, en uh, 
daarna ben ik stiekem [mee gesniekt de klas in] naar de klas gegaan en toen ben ik, uh bij de les 
geweest van twee jongen. [Oké en wat deed hun verhaal met jou. Wat..]  
 
Fragment 9 
Uh, nou een verhaal kwam best wel dichtbij mij want, daar herkende ik heel veel dingen uit, maar uh, 
maar ja, ik had toen zoveel dingen aan me hoofd, het was niet echt dat ik echt daar op dat moment 
daar iets mee ging doen of zo.  
 
Fragment 10  
[Nee, dus meer een stuk herkenning in de zin van dat je jezelf er voor een gedeelte in herkent of zo. 
Hm, ja maar ik merkte wel gelijk van, uh, dat het laat maar zeggen wel echt nut heeft dat ze les gaven, 
want, uh, daarom wou ik ook gelijk toen alles bij mij een beetje achter de rug was, wou ik ook gewoon 
les geven omdat ik gewoon wist van oké,  
 
Fragment 11 
er zijn zoveel jongeren die daar wel iets aan hebben en misschien nog nooit ergens over hebben 
gepraat of zo, dus ja.  
 
Fragment 12 
[Oké, oké, nou ik heb een uh, oefening vandaag meegenomen. Zoals je ziet heb ik daar een lijntje 
hangen en ik zou het heel fijn vinden als je op een paar blaadjes een paar woorden zou willen 
schrijven die iets vertellen over je verleden. Dus die iets weergeven over wie jij als persoon was. En 
met het verleden bedoel ik eigenlijk de periode voor Tha Bus on Tour dus ja hoe je leven er toen 
uitzag, wie je als persoon was,  uh waar je tegen aan liep, uh welke dingen je heel goed in was, uh, 
het mag van alles zijn zeg maar, maar dat je een beeld weergeeft van hoe die periode er voor jou er 
uitzag. Dus misschien wil je wat kernwoorden opschrijven of juist steekwoorden of, nou ja wat jij maar 
denk. Ik heb verschillende kleurtjes…] Je mag meer woorden onder elkaar dan anders.. [Ja, je mag 
het helemaal doen zoals jij, zoals jij het wilt.] [papierenoefening]denk dat het wel goed is.  
 
Fragment 13 
[oké … nou. Zal ik die dan helemaal aan het begin hangen? Oké, dus dit, dit omschrijft zeg maar iets 
van hoe jou situatie er toen uitzag. Hm. [uh, kun je iets meer vertellen over, uh, over hoe je was als 
kind?] Uh, echt als kind laat ik maar zeggen? [Ja, zeg maar basisschoolleeftijd.] Uh, nou ik omschrijf 
mezelf altijd als een lief klein meisje, nou klein was ik nooit, met twee vlechtje en die echt alles deed 
wat er van me werd gevraagd. En uh, ik was uh, wel heel erg langzaam met dingen.  
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Fragment 14 
Uh, maar ik had gewoon vriendinnen en ging ook gewoon wel goed op school,  
 
Fragment 15 
was ook echt niet dom ik was best wel slim, en, uh, dat veranderde wel gewoon in groep 6/7 want ik 
werd heel eigenwijs en ik discussieerde echt gewoon urenlang met leraren over echt gewoon onzin 
dingen. Uh, ja, dat was een beetje de basisschool.  
 
Fragment 16 
[oké, en hoe, uh, hoe was jouw thuissituatie op dat moment?] Uh, ja, eigenlijk toen ik echt jong was, ik 
denk tot een jaar of 9 of zo, heeft mijn moeder eigenlijk heel veel voor mij gezorgd want mijn vader 
was heel veel weg, hij had altijd, hij ging altijd heel vroeg naar werk en kwam altijd heel laat thuis dus 
ik zag hem eigenlijk nooit alleen het weekend, uh.  
 
Fragment 17 
En uh, mijn broer die was best wel agressief naar mij toe dus, na, weet je, als, als uh, ik ruzie met hem 
had dan hadden mijn ouders zoiets van ga maar tegen over elkaar staan en vecht het maar lekker met 
letterlijk maar met elkaar uit. Na, vier jaar ouder, kon gewoon, na dat werkt niet. NEE. En toen uh, 
werd mijn vader op een gegeven moment afgekeurd , iets met zijn spieren, en toen kwam hij dus de 
hele tijd thuis te zitten en dat botste wel heel erg [HM], En uh, ja, toen op een gegeven moment kreeg 
ik zoveel ruzie met mijn broer, en dat vertelde ik mijn ouders maar hun stonden niet echt achter me, of 
nou ja hun dachten, hadden zoiets van ja weet je, wat maakt het uit uh, jullie hebben altijd uh, gezeik 
onder elkaar laat maar zeggen. [hm] En toen uh, uh, was ik een jaar of, uh, 12. Uh, nou weet je hoe, 
wat ik toen eigenlijk ook zei ik werd steeds eigenwijzer en uh, toen kregen we ook steeds meer ruzie 
met mijn ouders en dat liep ook uit op huiselijk geweld en toen was ik een jaar of twaalf en toen ben ik 
zelf .. en ja, wat was een beetje basisschool. [Het was een heftige periode zeg maar] Ja. [Ja} maar dat 
is eigenlijk pas het begin van alles, dus. [oké] ja.  
 
Fragment 18 
[ja, want welke dingen als je het zo op zou moeten noemen kwam uh, voor jou echt te kort. Wat had je 
graag willen hebben zeg maar die er niet waren, of miste je?] Uh, […] ja, meer aandacht denk ik. Want 
ik wil, kreeg heel erg het gevoel dat mijn broer heel erg werd voorgetrokken [hm]  
 
Fragment 19 
En ik verwijt mijzelf dat het altijd heel erg, omdat het, uh, tussen mijn broer en mij zit nog een, nog een 
broer laat ik maar zeggen, alleen die is overleden met de geboorte. Dus, dan had ik zoiets van ja weet 
je, mijn ouders hadden liever hem gehad. [oh ja.] En, uh, wat was de vraag ook alweer? [ Uh, de vraag 
was, uh] Ik ben een beetje chaotisch gewoon [ja, ik moet even goed nadenken. [ Oh ja, wat je gemist 
hebt]  
 
Fragment 20 
Oh ja, uh, gewoon iemand die mij begreep en uh, die gewoon aan mij vroeg van he, hoe gaat het nou 
met je [ja] Want ik praatte echt met niemand ergens over. [hm] Dus, en misschien was het ook wel 
een beetje van,  
 
Fragment 21 
ook toen op een gegeven moment alles uitliep, het huiselijk geweld want ja, ik wist op een gegeven 
moment niet beter dus, ik ging echt niet denken oh, dit , dit kan echt niet, dit is echt niet normaal [nee, 
nee. Oké. Uh, Nou je zegt eigenlijk als eigenschap zet je op je briefje neer creatief zeg maar, da, dat is 
een persoonlijke eigenschap.] Hm  
 
Fragment 22 
[Uh, welke sterke en minder sterke kanten waren er op dat moment nog meer?] Uh [Of als je jezelf 
vergelijkt met leeftijdsgenoten, welke dingen was je dan goed in en welke dingen dan niet?] […] Uh, 
nou ik was heel goed in tekenen. Hm. Uh, ik was ook best wel slim, rekenen kon ik ook wel goed. Ik 
kon heel goed dingen argumenteren, waarom ik iets vond en waarom diegene geen gelijk had. [ja] Uh, 
[…] Maar waar was ik niet goed in. […] Ja, ook wel gewoon weet niet, ik was niet zo heel, niet zo snel, 
ik was best wel langzaam . Had nooit een weektaak af op school of zo. [hm] Sport vond ik vreselijk. 
Uh, […] Ja […]  
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Fragment 23 
[En in je sociale interactie met de andere leeftijdsgenoten, hoe ervoer je dat?] Ja, ik had gewoon een 
vast vriendinnengroepje waar ik gewoon altijd mee was, dus, dat was verder ook niet echt een 
probleem [nee, dat ging gewoon, uh] Dat ging gewoon goed.  
 
Fragment 24 
[Oké, uh, welke hulp heb je in het verleden gehad qua hulpverlening zeg maar?] Uh, ik ben eerst bij 
een vertrouwenspersoon, uh, gewoon van het verleden tot nu zou maar zeggen? [ Ja totdat Tha Bus 
on Tour in het vizier kwam zeg maar. Ongeveer mag ook wel iets] Ik weet dat Tha Bus on Tour, uh, ik 
had eerst een vertrouwenspersoon, toen een maatschappelijk werker, toen uh, JEKK, dat is wat voor 
jongeren kleine criminaliteit. En toen Lindenhout, dus toen ook Bureau Jeugdzorg, en dat was tot Tha 
Bus on Tour.  
 
Fragment 25 
[oké, en toen je met Tha Bus on Tour in aanraking kwam, toen werd je dus uit huis geplaatst. 
Tenminste daar had je het net over of niet?] Nou ja, omdat ik toen was geschorst [ dat kwam niet, ja 
maar dat viel tegelijk zeg maar] Ja, uh, maar toen was het dus crisisgeplaatst. Daarna heb ik met een 
pleeggezin gepraat, pleegzorg, maar dat is allemaal na Tha Bus, laat maar zeggen, nadat ik de eerste 
keer les gaf. Of uh, ik denk dat het na de eerste keer Tha Bus, bij mij op school is geweest. Dat is 
helemaal daarna gebeurd. [ja, ja, oké. Uh. […] Even kijken. […]  
 
Fragment 26 
[Wat waren de dingen in jou leven, zeg maar, voor dat Tha Bus on Tour uh, in beeld kwam, die jouw 
energie gaven of die jouw positieve energie gaven met name?] Uh, dat waren mijn vrienden, want, uh, 
ik weet dat Linda of ja, die begeleider van mij, in het begin zei van ja respondent 2 heeft allemaal 
verkeerde vrienden en ik wil dat je naar een ander netwerk gaat en zo, maar ik heb altijd zoets gehad 
van ja weet je, je kan zeggen wat je wil over mijn vrienden, maar ik hield mijn beste vriendschap 
gewoon vast. Maar het waren wel mijn vrienden. En hun waren er wel altijd voor mij, want als ik hun 
niet had, dan had ik echt niemand, dus. [ja] Ja  
 
Fragment 27 
[En leerde zij ook specifieke dingen of zo, dat je, iets van hun meekreeg waar je wat mee kon?] Nee, 
Het was gewoon, als ik het gewoon even kut had laat ik maar zeggen, dat ik gewoon, weet je, ik wist 
gewoon oh daar kan ik altijd terecht. En dan praatte ik met hun erover en hun, uh, de meeste hebben 
ook gewoon zelf vooral veel meegemaakt, dus. Dan snappen ze je ook beter. [ja, een stuk 
herkenning] Ja,  
 
Fragment 28 
en,  uiteindelijk ja, dan weet je, dan zagen ze gewoon dat ik even een beetje afleiding heb of zo en 
dan geven ze mij wel gewoon advies van oké, weet je, misschien moet je wel naar huis, of misschien 
moet je dit wel doen. Maar, ja. 
 
Fragment 29 
[ja, en wat had je aan die tijd aan hulpverlening? Die jouw ondersteunde?] Uh, na ik stond vaak niet 
echt toen helemaal niet open voor hulp. Dus uh, als ze dan met mij kwamen praten dan was het echt 
zo van ja respondent 2 ja hoe gaat het, en dan zei ik ja gaat goed hoor. En ik had echt gewoon een 
muur om mij heen. Uh, uh en daar ben ik wel achter gekomen. Dat als je er niet voor open staat dat 
het dan ook niet werkt. [nee] En ja, het is eigenlijk had ik er niet zo heel veel aan. En ik heb altijd het 
gevoel gehad van, dat hulpverlening er altijd meer is geweest voor mijn ouders, dan voor mij. Dus. Ja.  
 
Fragment 30 
[Oké, uh, nou toen kwam dus op een gegeven moment Tha Bus on Tour, om de hoek kijken om het 
maar zo te noemen. Uh, wat waren de eerste, de eerste dingen waar je echt wat aan had in de 
beginfase zeg maar, toen je net met Tha Bus on Tour in aanraking kwam? Wat betekende zij toen 
voor jou?] Uh, Ja ik merkte gewoon dat uh, vooral Helen, ja uh, […] Uh, hoe zeg je dat. Het is gewoon 
een, zij is gewoon zo open en je voelt je dan gewoon gelijk thuis en gelijk op je gemak en dat maakt 
gewoon alles,  
 
Fragment 31 
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gewoon veel makkelijker om over gingen te praten of zo. En dat heb ik nog steeds van, als ik Helen 
zie en ze vraagt aan mij hoe gaat het dan, dan zeg ik gewoon tegen haar hoe het gaat. En niet meer 
zo gesloten.  
 
Fragment 32 
Uh, ja toen heb ik eerst een training gehad voordat ik les ging geven. En daarmee ook gewoon gelijk 
van, om open over dingen te praten en zo. En, ja. [oké, dus eigenlijk in het begin als ik het goed 
begrijp, heeft het voornamelijk voor gezorgd dat je gewoon open kon zijn zeg maar, je verhaal kon 
vertellen.] ja, dat ik gewoon mezelf kon zijn [ja] En ik leerde er ook gewoon van, weet je, het is niet 
allemaal raar wat je hebt meegemaakt wat er zijn zoveel mensen die niet hetzelfde, maar ook dingen 
hebben meegemaakt. [ja, oké. En, uh, Zou je dan nu opnieuw op een paar briefjes of op een briefje 
mag ook wel, zou je op kunnen schrijven wat voor jou zeg maar, de dingen zijn, de kernwoorden zijn, 
die je geleerd hebt door Tha Bus on Tour?] [papierenoefening] 
 
Fragment 33 
[oké, dus, even kijken, nou, openheid zeg maar, dat had je natuurlijk net al een soort een beetje 
uitgelegd. Uh, leren praten over problemen, voor een klas staan, niemand is raar en iedereen is uniek, 
andere jongeren helpen. Oké, uh, kan je iets toelichten over het laatste punt, andere jongeren helpen? 
Uh, wat heb je daar zelf uit geleerd, of wat haal je eruit of wat heb je eraan?] Nou, ik weet nog dat ik 
een keertje voor de, uh, voor de uh, voor de klas stond en mijn verhaal vertelde. En weet je, je krijgt 
van te voren de informatie van de, bijvoorbeeld iemand heeft te maken met jeugdzorg. [hm] Dan vertel 
je op een gegeven moment het verhaal, en dan, uh, als ik mijn verhaal vertel dan ben ik niet echt heel 
erg in de klas laat maar zeggen. Dan ben ik best wel, een beetje, mijn emoties staan helemaal uit en 
zo dus, ja ik krijg verder niet heel veel prikkels mee van anderen.  
 
Fragment 34 
Maar uh, op een gegeven moment begint een meisje vet hard te huilen en dan loopt ze weg uit je les 
en dan denk je, huh, wat is dit, wat, wat heb ik nou gezegd? Heb ik iets verkeerd gezegd, waar had ik 
het ook al weer over? En dan nadertijd ging ik wel naar haar toe van he, wat is er nou en na, toen had 
ze ook een uh, ja […] een beetje zo. Dat je gewoon, dat ik gewoon merkte dat het gewoon bij andere 
jongeren dat ik wel gewoon iets voor hun kon betekenen laat ik maar zeggen. Dat mijn verhaal, uh, ja. 
[Is dat voor jou ook een reden om mee te doen met Tha Bus on Tour?] Dat is de reden om mee te 
doen! [Dat is de reden, ja, oké. Ja, oké. Want uh, wat maakt uh, even kijken hoor. Uh […] Levert het 
voor jou, uh, nou even kijken hoe moet ik die vraag formuleren. Oké, nee. Je vertelde net zeg maar 
over wat heftige gebeurtenissen die je in je leven hebt meegemaakt. Levert het voor jou iets op om er 
op dat moment dan ook over te praten?] […] Uh, […]  
 
Fragment 35 
Ja wat eigenlijk, weet je, ik praatte er niet echt met mensen over of zo, alleen, uh, toen stond ik voor 
wildvreemde klas en dan vertel je gewoon je verhaal en, na weet je, dan denk je gewoon van ja, ze 
kennen me toch niet en uh, ik zie ze waarschijnlijk toch nooit meer dus, uh, nou weet je, het is niet erg 
of zo om te vertellen. Alleen, na weet je, dan begin je te merken dat andere jongeren er ook, andere 
jongeren er ook wat aan hebben en zo en dan, uh, ja dan, hoe vaker je het verhaal vertelt,  
 
Fragment 36 
dan verwerk je het laat maar zeggen ook voor jezelf. Want dan denk je van, oh ja, dit en dit heb ik 
meegemaakt. En zo en zo gaat het nu en zo en zo ben ik er toen mee omgegaan. En Dat maakt het 
gewoon steeds makkelijker om er uh, met mensen wie je dan wel dichtbij staan, om over te praten. 
[hm] want ik heb op een gegeven moment ook les gegeven in mijn eigenlijk klas en op mijn eigen 
school en ja, dat had ik echt niet gedacht voordat ik bij Tha Bus kwam laat ik maar zeggen, dat ik dat 
ooit zou doen, dat ik er ooit met iemand over zou praten. [ja] Maar ik merkte gewoon van, ja weet je, 
soms lucht praten heel erg op,  
 
Fragment 37 
want op het moment dat ik een keer een stoel gooi door de klas, dan vragen mensen zich af van nee, 
wat is er met haar, is ze gek in haar hoofd. Maar als ze weten wat er allemaal achter zit, dan pas gaan 
ze je ook respecteren en begrijpen [ja, ja. En is er dan ook echt in jouw situatie wezenlijk iets 
veranderd? Of is het meer het erover praten wat, ja, wat..]  
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Fragment 38 
Nee, het is meer, meer er over praten. Want uh, ja, ik was toen veertien/vijftien en ja, […] ja ik was 
nog steeds uh, het ging nog steeds niet goed thuis en ja […] maar vanaf dat, dat moment dat ik een 
beetje meer erover kon praten, ging ik ook meer open staan voor hulp. En dan verandert er wel wat. 
[Ja, oké.] Dus. [Dus, uh, heeft Tha Bus on Tour echt iets op jouw situatie veranderd? Of heeft het 
meer ervoor gezorgd wat je net zegt, dat je dus andere hulpverlening hebt toegelaten die ervoor 
gezorgd hebben dat de situatie veranderd is?] ja dat laatste  
 
Fragment 39 
[ja, oké. Uh, zijn er dingen, of, eigenschappen die je ontwikkeld hebt door Tha Bus on Tour waar je 
wel wat aan had in je situatie? Die dus wel geholpen hebben in het veranderen van de situatie?] Ja, 
het leren praten dan. [hm] Uh, ben eigenlijk een beetje alles wat ik wel heb opgenoemd. [ja, daar heb 
je wel wat aan gehad zeg maar.] Hm. [Oké. […] oké.] Want ik kan niet zeggen dat ik, dat die muur om 
me heen weg is of zo, alleen, uh, ik vind het nu niet meer erg om ergens over te praten. Dat is voor mij 
gewoon veel makkelijker geworden.  
 
Fragment 40 
[oké, en als je zeg maar, uh, dit papiertje zou moeten plaatsen tussen waar je wilt zijn en waar je nu 
bent, uh, wat voor getal geef je het dan op een schaal van 1 tot tien? […] Dus tien is dan het punt 
waar je heel graag wilt zijn en nul is dat je er heel ver vanaf staat, waar ben je dan ongeveer tussen 
wat je nog wilt leren en wilt veranderen en anders wilt zien?] `dus toen is waar ik wil zijn en nul is.. [ja, 
dat beginpunt zeg maar. Waar zou je hem plaatsen op de lijn zeg maar, als je zou moeten aangeven 
waar je nu ongeveer staat?] […] Uh, […] Ja dat is lastig want waar ik nu sta, dat is laat maar zeggen 
voor dat. Dat is niet achter. [dat is nog niet waar je nu staat, wat je nu hier hebt opgeschreven] Nee 
waar ik zeg maar nu sta op dit moment, en dan los van Tha Bus, is het laat maar zeggen, uh, staat die 
ervoor. [oké. `dus die zou zeg maar wat meer aan het begin van de lijn moeten geplaatst worden als je 
het zo..] Nee, juist aan het eind. [verder dan waar je nu staat?] Ja, ja die staat verder dan waar ik nu 
sta. [oké, dus je zou graag hier willen staan, eigenlijk?] Ja. [Oké]  
 
Fragment 41 
Ja, het is een beetje slecht uit te leggen , maar. {nee oké, dat mag. Oké, want welke dingen die op dit 
lijstje staan, zie je nu nog niet, ervaar je nu nog niet?] Oh wacht, wacht, wacht, ik begreep het 
verkeerd. Nee dan, hij staat daar goed. Maar dan sta ik er wel voor. Als ik gewoon naar dat lijstje kijk 
laat ik maar zeggen. Ja. [Oké, dus dit geeft wel het punt aan waar je nu staat.] Ja. [Oké] want uh, Als 
ik laat maar zeggen kijk naar toen, [hm] en toen en nu laat maar zeggen, dan gaat het op dat moment 
beter met mij dan nu, dus daarom zei ik van, dan moet ik hem ervoor plaatsen.  
 
Fragment 42 
[aha, ja. Ik snap het. Dus deze zit wel meer richting het begin, alleen dus daarna is er nog een 
dieptepunt gekomen eigenlijk.] ja. [Oke, oke. Kun je daar iets over vertellen?] Uh, de laatste tijd, 
laatste halfjaar denk ik, gaat het niet zo goed met mij. Uh, en, nou van de huisarts ben ik depressief 
en moet getest weer worden op autisme maar daar ben ik toen al op getest dus dat hoeft allemaal niet 
meer van mij Uh, en uhm, nu moet ik per 1 april uh, moet ik het huis uit. Alleen dat zeiden ze vorige 
week en 1 april is aankomende woensdag. Dus, nou school gaat niet zo goed uh, want ontslagen op 
werk, weet je waar ga je dan heen. Dus dat is een beetje ook nu aan de hand dus, daarom zeg ik ook 
van toen op dat moment ging het beter met mij.  
 
Fragment 43 
[ja, toen je net in aanraking kwam met Tha Bus zeg maar, dat net een beetje begon te spelen en alles, 
toen begon het dus wat bergopwaarts te gaan zeg maar?] Ja [En nu gaat het dus weer wat minder 
goed?] Ja, nu gaat het gewoon kut, maar toen ging het wel steeds beter. [Ja, oke.] Maar dat is meer 
van, omdat ik toen gewoon heb leren praten enzo over mijn problemen en dat ik toen wel hulp gingen 
accepteren, na ja weet je, krijg ik hulp. [hm] Ging het goed. Maar ondertussen heb ik zoveel instanties 
gezien en zoveel verschillende mensen gezien dat zijn er echt wel meer als, ja, denk niet eens dat ik 
ze kan tellen. En uh, nu ben ik daar gewoon een beetje klaar mee, nu ga ik ook niet meer open staan 
voor hulp ofzo. Ik ben achttien en ik heb zoiets van ja weet je, ik doe mijn eigen ding en dan gaat het 
wel. Dus ja, dat is het een beetje.  
 
Fragment 44 
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[Oke, en wat betekent Tha Bus on Tour in zo’n periode dan voor jou?] Uh, na weet je, nu is Tha Bus 
dan gestopt. Maar zoals met Hellen en Jasmijn en, heb ik gewoon weet je wel, gewoon heel goed 
contact omdat ik het jongerenplatform doe. En die steunde me wel en die vragen me wel gewoon elke 
week van hoe gaat het nou met jou en, ja, en ik vind het gewoon fijn om met mensen te praten wie er 
echt voor mij zijn dan met een hulpverlener of iets, dus. Ja.  
 
Fragment 45 
[Oke, oke, en als Tha Bus on Tour zeg maar, door zou draaien, wat zou je er dan verder aan 
hebben?] Na dan uh, heb ik een nieuw stuk van mijn verhaal wat erbij hoort, maar uh. [ja een nieuw 
stuk wat je kunt vertellen voor de klas bedoel je?] ja 
 
Fragment 46 
[Maar wat dragen zij zeg maar bij op zo een moment? Of is het meer het contact met Hellen en 
Jasmijn waar je wat aan hebt, los van.] Nee, maar Tha Bus ook, want uh, op het moment dat ik zo een 
verhaal vertel, heb je alles voor jezelf heel helder. Dan denk je terug en dan weet je waar je, wat je 
hebt meegemaakt dan weet je waar je nu staat en wat je nu beter kan doen of waar je kan leren van, 
of waarvan je kan leren uit het verleden laat ik maar zeggen.  
 
Fragment 47 
En, ja dat is gewoon een stukje met, over dingen praten enzo en [hm] Maar dan heb je gewoon voor 
jezelf alles heel helder, dus. [ja, kan je het wel op een rijtje zetten zeg maar.] ja [oke, uh] […] 
 
Fragment 48 
[Ja, oke. Nou volgens mij is dat nu duidelijk dat hele. Oke, dan ga ik nu wat vragen stellen over de 
toekomst. Alhoewel dat misschien voor jou een beetje lastig is, omdat je dus aangeeft dat je 
momenteel eigenlijk in een niet zo hele fijne periode zit. Uh, maar, als je zeg maar verder in de 
toekomst kijkt, hoe zie je je toekomst dan voor je? Zou je dat uh, uit kunnen werken?] [papier 
oefening] [Oke, gelukkig, diploma, eigen plek, geen muren meer om me heen. Oke. En, uh, zijn er 
door jouw leven heen door alles wat je hebt meegemaakt, dingen veranderd aan je toekomstbeeld? 
Zeg maar als je naar je, als je kijkt naar hoe je was toen je jong was zeg maar, uh, of als je kijkt naar 
de periode waarin het helemaal niet goed ging, zijn er dan verschillen tussen dat toekomstbeeld wat je 
daar had zeg maar, en het toekomstbeeld wat je inmiddels hebt?]  
 
Fragment 49 
Uh, ja ik denk dat ik dan moet kijken naar het toekomstbeeld wat ik daarvoor had [ja doe dat] want 
daarvoor laat ik maar zeggen, toen dacht ik ook wel dat alles is zo makkelijk en ik dacht altijd, ja weet 
je, al wil ik uh, prinses worden ik word het laat ik maar zeggen. En dat heb ik nu nog steeds wel want, 
ik heb altijd gezegd van, uh, waar een wil is, is een weg laat ik maar zeggen.  
 
Fragment 50 
Maar ik heb wel gewoon geleerd van, in het leven is niet alleen maar staan, je valt ook, en ja, dat is 
gewoon een beetje vallen en opstaan.  
 
Fragment 51 
Maar ik denk wel dat ik door alles veel, ja ik wil niet zeggen helemaal, zelfstandig maar veel 
volwassener en veel zelfstandiger ben geworden hoe ik met dingen omga en hoe ik op dingen kijk, 
want, ja, ik zie niet, ik zie nu niet alles uh, dat, of ik zie nu niet dat alles zo makkelijk is, maar ik zeg 
ook niet dat alles heel negatief is ofzo. Want je kan van elke negatief ding iets positiefs maken.  
 
Fragment 52 
[Hm. En hoe keek je op de dieptepunt van je leven naar je toekomst? Je hebt net wat verteld over een 
periode waarin je bezig was met zelfmoordgedachten. Hoe stond je op dat moment zeg maar 
tegenover de toekomst?] Toen zag ik niet eens een toekomst. Toen dacht ik gewoon van ja, hier stopt 
het. [Ja] En, toen op een gegeven moment het niet stopte dacht ik ook van, ja weet je, en nu dan, hoe 
ga ik nu verder? Dus ja. 
 
Fragment 53 
[Hm. Uh, wat heeft ervoor gezorgd dat, dat je vanuit het dieptepunt wel weer toekomstbeeld hebt 
kunnen creeeren?] Hm, ik heb op een gegeven moment een brief geschreven naar toen mijn beste 
vriendin, dat vertel ik ook altijd in mijn les, want ik zeg dan ook altijd van na, ik schreef een brief uh, 
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naar mijn beste vriendin van hoe het toen met mij ging, over de ruzies thuis en over dat ik uh, gewoon 
niet meer verder wou leven enzo. En uh, ik vraag dan ook altijd aan de klas als ik lesgeef van, wat 
zouden jullie met die brief doen? Omdat ik echt had, op die envelop had gezet, ja en tegen niemand 
doorvertellen. Het was mijn grootste geheim en zij was de enigste die ik kon vertrouwen. En gelukkig 
krijg ik altijd van die jongeren uit zo een les, veel goede reacties van ja, ik zou er wel iets mee doen 
maar misschien wel eerst met haar overleggen. Die vriendin van mij is toen naar mijn mentor gegaan 
op school en uh, ja, mijn mentor is toen naar een vertrouwingspersoon gegaan en dat is ook de eerste 
keer dat ik in contact kwam, en dat was de eerste keer dat ik moest praten. Dus zo is het een beetje..  
 
Fragment 54 
[En toen is eigenlijk er een nieuw perspectief in gekomen] Ja, hoe ik daarstraks vertelde van ja zo is 
het een beetje gegaan laat ik maar zeggen, dat ja. Niet dat ik er toen open voor stond, niet dat ik er 
toen met mensen over praatte, niet dat ik toen een toekomst zag, maar, ik merkte toen wel van oke, ik 
kan er over praten en er zijn wel mensen die achter mij staan, of die er voor mij zijn laat maar zeggen. 
Dus niet, want ik praatte daarvoor echt met niemand, dus. [nee] Ja.  
 
Fragment 55 
[Oke, en hoe zou je toekomst eruit gezien hebben als je niet had deelgenomen aan Tha Bus on Tour? 
Denk je? Weet je natuurlijk nooit, maar..] Hm, ja dat weet ik echt niet. Maar ik denk sowieso dat mijn 
kennis over bureau jeugdzorg enzo en dat dat gewoon, er niet was.  
 
Fragment 56 
En uh, want ja weet je door de verhalen hing er ook heel veel van anderen, uh, en dan snap je ook 
gewoon beter hoe het laat maar zeggen in elkaar zit met ambulante hulpverlening en gesloten 
hulpverlening, vrijwillige hulpverlening, OTS … en bla bla en dan leer je dat allemaal en uh,  
 
Fragment 57 
ik denk wel dat ik niet echt makkelijk over dingen dan kon praten ofzo. En zoals nu bijna al mijn 
vrienden weten hoe het met mij gaat en wat ik heb meegemaakt enzo want ik vertel dat gewoon heel 
makkelijk. [hm] Maar ik denk dat het er toen echt tegen niemand had verteld. [nee] Dus. Of als ik Tha 
Bus niet had gehad.  
 
Fragment 58 
[Ja, precies. En wat heb je wel nodig voor de toekomst aan uh, vaardigheden zeg maar, die je bij Tha 
Bus on Tour gemist hebt?] […] Ik heb eigenlijk niet zoveel gemist bij Tha Bus. [Is er iets wat je van 
tevoren had willen leren wat je niet geleerd hebt, of wat je wel verwacht had wat niet..] Nee, want ik 
had helemaal geen verwachting ervan. [Hm] Dus. En het is ook altijd van, Tha Bus of Hellen of 
Jasmijn die geven je ook kansen als je iets anders wilt leren dan ja, dan leer, dan geven ze je ook een 
kans om dat te doen want, ik weet nog een periode in mijn leven, waar ik echt met niemand over 
praat. En uh, de laatste les die ik heb gegeven heb ik daar wel een stukje van verteld. Wat ik gewoon 
uh, in de klas gewoon of van de klas informatie gewoon meekreeg van te voren van oke, dat 
onderwerp dat speelt wel in de klas. Dus toen dacht ik van oke weet je, misschien is dit wel mijn kans 
om daarover te praten. En dat was ook de eerste keer dat ik überhaupt dat stukje van mijn leven 
tegen iemand heb verteld. [hm] Dus.  
 
Fragment 59 
[Dus eigenlijk hoor ik jou een soort van zeggen je haalt eruit wat je er zelf uit wilt halen.] Ja, ja dat is 
zo. [hm] […] [Oke, uh. ][…] Nou volgens mij uh. [papier geritsel] Oke, zijn er nog dingen waarvan je 
denkt, nou dat moet ze echt uh, meenemen qua de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt en dingen 
die je, geleerd hebt, dingen die nog niet aan bod gekomen zijn door de vragen?] […] Uh, […] Nee ik 
denk ook ja, iets van, wat het met andere jongeren doet aan wie ik lesgeef. Want ik geef ze altijd mee 
van, praat als je ergens mee zit terwijl ik dat zelf nooit heb gedaan, maar wel heb geleerd omdat dat 
gewoon heel erg oplucht. En weet je als je alles opkropt dan, stik je laat ik maar zeggen. Het moet er 
toch een keertje uit. Dus dat geef ik altijd aan de jongeren mee en ik krijg ook altijd reacties van, 
mooie les,  
 
Fragment 60 
veel respect  
 
Fragment 61 
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en ook gewoon weet je herkenningspunten van de jongeren zelf, want, misschien maakt een jongeren 
uit die klas waar ik zelf les aan geef op dat moment wel iets mee wat, naar mijn verhaal heel dicht bij 
staat laat maar zeggen en dan, ja, dan, ja. Dus gewoon ik doe het voor de jongeren aan wie ik 
lesgeef. En Ja niet voor mezelf laat ik maar zeggen.  
 
Fragment 62 
Niet van oh ik ga les geven omdat ik dan zelf een beetje een soort van verwerking heb ofzo.  
 
Fragment 63 
Maar het is gewoon als ik de andere ermee kan helpen dan geeft het mij ook een beter gevoel laat 
maar zeggen. Daarom zei ik ook van, uit elk negatief iets kan je iets positiefs halen. Dus. [ja, dat je 
kan zien dat jou negatieve verhaal eigenlijk een positieve invloed op zo een klas kan hebben.] Ja, dat 
is het meer. [Oke, uh, […]  
 
Fragment 64 
Na, volgens mij uh, heb ik alle drie de perspectieven voldoende aan bod laten komen. Uh, even kijken. 
Wat vond je van het interview? Heb je nog tips voor de volgende personen die we gaan interviewen?] 
Uh, ja ik vond het wel duidelijk overzichtelijk ook met die kaartjes laat maar zeggen zo. [hm] Uh, […] ja 
ik heb niet echt tips ofzo. [Oke. Uh, mogen we jouw opnieuw benaderen als uh, als er nog 
onduidelijkheden zijn op de antwoorden die je gegeven hebt of te vragen?] Ja hoor, want ik weet dat ik 
zelf heel chaotisch ben en mijn zinnen die begin ik aan het einde. Het begin is er al. [oke. Uh, heb je 
er behoefte aan om de interviews die we uittypen naar jou opgestuurd te krijgen of heb je daar geen..] 
Ja, doe maar. [Ja? Oke. Nou dan uh, dan wil ik jou heel erg bedanken voor de tijd en de moeite die je 
erin gestoken hebt om hierheen te komen enzo. En ik heb een bedankje voor je. Omdat je mee hebt 
gedaan.]  Lekker dankjewel. [Alsjeblieft. Uh, ja, nou, dan ga ik hem even uitzetten.] 
 

 
Respondent 3 
 
[Wil jij aangeven dat je toestemming geeft dat het opgenomen wordt?] Ja ik geef toestemming dat het 
opgenomen wordt  
 
Fragment 1 
[Oke, dankjewel. Uuhm, ik begin even met wat introducerende vragen. Hoe lang ga je al mee met Tha 
Bus on Tour?] uuhm, een jaar ongeveer. [Een jaar, ja want je bent 17 dus op je 16

e
 ben je dan] 15 [of 

15
e
 dan. Klopt het wel dat je 17 bent?] Ja klopt maar ik was bijna 16.  

 
Fragment 2 
[Oke. En wat is de reden dat je mee bent gegaan in eerste instantie?] Uuhm ja, eigenlijk omdat ik er 
heel veel mensen over hoorde dus uuh ja ik wilde wel eens zien of het echt zo leuk was. Toen ben ik 
eerst een keer wezen kijken [uhu] en daarna leek het mezelf ook wel leuk en ik zag dat andere 
mensen er veel van leerde. 
 
Fragment 3 
En ik heb een verhaal die alle kanten op kan zegmaar waarmee ik heel veel verschillende soorten 
problemen zou kunnen helpen uuh helpen. [oke] ja ik vind het wel nuttig [Oke, en je zegt ik hoorde het 
van heel veel mensen, en bedoel je dan van jongeren of ook van volwassenen?] Nee van jongeren ja  
 
Fragment 4 
[oke, uuhm en wat is de reden dat je uiteindelijk vaker mee bent gegaan met Tha Bus, want toen ben 
je dus voor de eerste keer meegegaan en later heb je besloten om nog vaker mee te gaan] Ja omdat 
ik het nuttig vond. Ik zie hoe de klas er echt van kan leren. [uhu]  
 
Fragment 5 
en je ziet ook van als je daar binnenkomt zijn ze heel stoer en lachen je uit en dan doe je je verhaal en 
dan hebben ze allemaal respect voor je en iedereen luistert naar je en uuh ja op het laatst geven we 
altijd van die briefjes van wat je nog mee wilt geven aan degene die gastlessen hebben gegeven 
[humhum] en dan krijg je briefjes met de leukste teksten erop en ja dat doet gewoon wat met je. Dus 
dat is heel leuk om te doen [ja dus vooral wat je terug krijgt van de klas] ja [dat heeft jou eigenlijk door 
doen zetten om vaker mee te gaan?] ja  
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Fragment 6 
[oke, uuhm wat is je algemene beeld over Tha Bus on Tour als ik zeg van wat uuh, waar denk je aan 
als je aan Tha Bus on Tour denkt?] Respect, uuh even kijken hoor, 
 
Fragment 7 
uuhm ja dat je niet alleen bent, nooit alleen bent. Uuhm ja dat eigenlijk ongeveer. [ja en nooit alleen 
bedoel je daarmee echt fysiek] Dat is wat we mee willen geven, je bent nooit alleen. Er is altijd iemand 
die je kan helpen [ja] maar ook onderling. Je bent nooit alleen weetje. Als je je verhaal niet kan doen. 
Iemand komt je wel helpen. Of als je ergens mee zit. Nja je weet wie je om je heen hebt. [uhu] Ja. 
[oke, mooi] ja  
 
Fragment 8 
[oke, dat waren eigenlijk mijn introducerende vragen. Nu wil ik dan eigenlijk verder gaan met het 
verleden. En ik weet niet of het kan met je baby op je schoot maar ik wil graag een oefening met je 
doen over het verleden. Of in ieder geval ik wil vragen of je op een blaadje wat punten kan zetten die 
jou doen denken aan je verleden. Dus in ieder geval de tijd voordat je mee ging met Tha Bus on Tour. 
Hoe jij toen was, of bepaalde eigenschappen of, ja de situatie of uuh] Oke, ja [Zou je dat kunnen 
doen?] Ja [je mag een kleur kiezen, je mag het ook tekenen, je mag het schrijven, je mag het uuh, wat 
je zelf wil eigenlijk.] Ik schrijf het wel [ja] Ik kan ook al niet tekenen en dan ook nog met een baby dat 
uuh wordt lastig. [nee wat jij wil] Oke en dan uuh, groot klein? Hoe wil je het? [Dat mag je zelf weten, 
het mag ook op verschillende blaadjes. Je bent hierin helemaal vrij. Dan kunnen we straks alles naast 
elkaar leggen het verleden, heden en de toekomst en dan kunnen we daar nog een keer naar kijken.] 
uuhm is dat dan echt van hoe ik was of wat ik doorstond of uuh hoe ik was? [ja of hoe je je voelde of 
uuh hoe jij op die tijd terugkijkt. Hoe je jou kan beschrijven als persoon] (schrijft…) [wel een vrolijk 
mannetje] ja he. Uuhm… [ja neem de tijd hoor. Want je mag er gewoon even over nadenken.] Heb je 
ook roze of uuh? [ja] Oja ik heb roze gevonden [ja misschien zeggen de kleuren ook nog iets voor 
jou.] (schrijft…) [Vind je het goed als ik hier het touw aan vast maak zodat we de blaadjes op kunnen 
hangen?] ja hoor. Uuhm (schrijft…) [Ja je mag het blaadje eruit halen hoor als je wil] (babygeluiden) 
[Als je zegt ik weet nu niks meer, ik wil straks nog wat opschrijven, dat mag ook] ja  
 
Fragment 9 
[Oke, zou je wat kunnen vertellen over wat je op hebt geschreven?] ja, uuh wat ik voelde was dat ik 
altijd alleen was tegen de hele wereld [humhum] alsof er niemand aan mijn kant stond zegmaar [oke] 
en dat uuh heb ik nog steeds zo en dat dat mijn vechtersmentaliteit is [humhum] ja  
 
Fragment 10 
[en wat bedoel je precies met vechtersmentaliteit?] Ja vaak denken mensen dat ik heel aangevallen 
reageer zegmaar maar dat dat bedoel ik niet zo, dat is gewoon wie ik ben [humhum] ja ik weet niet, ik 
ben niet gewend dat mensen aan mij kant staan, mij willen helpen [ja] alleen maar dat ik me moet uuh, 
verweren tegen iedereen en ja [uhu, en kun je ook vertellen waar dat door komt? Uuh [of weet je 
überhaupt waar het door komt?] Nja toen ik 7 was is mijn vader bij ons weg gegaan en is mijn moeder 
heel erg ziek geworden [uhu] toen heb ik alleen voor mijn moeder en mijn zus gezorgd. Mijn zus zit in 
een zware depressie en mijn moeder kon dus niets meer [uhu] en uuhm nja dat heb ik drie jaar vol 
gehouden en op een gegeven moment toen ik 10 was kwam er hulpverlening bij mij van Jeugdzorg. 
[humhum] en toen was het altijd dat ik uuh ze waren het nooit met mij eens. Ik was te zelfbepalend en 
uuh alles wat ik deed was niet goed, altijd kritiek [de hulpverleners?] Ja, en ik denk dat het daardoor 
komt. [Oke, dus eigenlijk zeg jij, die hulpverlening heeft dat in mij naar boven laten komen?] Ja die 
heeft gemaakt naar wat ik ben. 
 
Fragment 11 
[oke] en uuhm ja ik was eerst heel gesloten. Ik had heel snel en heel vaak ruzie [humhum] en daar 
heeft die hier staat ook mee te maken want ik vertrouwde niemand behalve mijn moeder en mijn 
vriend. [Want die hadden dat niet?] Uuh nouja mijn moeder daar heb ik altijd voor gezorgd dus mijn 
moeder ja, die vertrouw ik sowieso [uhu] maar ja en zelfs die vertrouwde ik niet 100%. Eigenlijk 
vertrouwde ik alleen mezelf en zelfs dat niet helemaal volgens mij. [hmm nee] dus ja dat uuh, ik had 
heel snel ruzie want ik wou niemand vertrouwen en ik wilde mijn best er ook niet voor doen. [humhum] 
en als jij zou zeggen ik bedoel het allemaal heel goed voor je en ik wil je helpen. Alleen het zinnetje 
van ik wil je helpen maakt me al boos. Omdat ik dacht nee dat meen je toch niet.  
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Fragment 12 
[Want mensen in het verleden hebben dit dus gezegd maar niet waargemaakt?] Ja en dat echt elke 
keer achter elkaar zegmaar [oke] en uuhm ja ik ging van het ene probleem in het andere probleem. Ik 
had eigenlijk nooit even een rustige periode. En dat ook zo uuh vanaf mijn 7

e
 tot me uuh tot nu door. 

[oke] ja dus dat blijft nog steeds wel een beetje bij me. En ik zou mijn leven geven voor, voor iedereen 
die dat nodig zou hebben. Al zou dat de buurman zijn, of de buurvrouw, kan mij het schelen al ken ik 
diegene geeneens. Ja ik weet niet, ik stond eerst altijd klaar voor andere mensen. Misschien wel te 
veel [ja] en en ik weet, wist altijd wat ik wil en nog steeds.  
 
Fragment 13 
[ja oke. En als je zo terugkijkt op je verleden. Wat uuh, wat was er toen heel belangrijk voor jou?] 
Uuhm ja eigenlijk het enige wat voor mij belangrijk was, was dat het goed ging mijn moeder en mijn 
vriend en daar deed ik alles aan/voor. [Want hoe lang heb jij je vriend al?] 4 jaar en 6 maanden. [aah 
oke. Dus dat waren echt belangrijke personen in jouw leven?] Ja ik ben voor hem uit huis gegaan en 
alles dus [ja, en nu woon je hier met hem samen?] ja [ja, en je moeder?] Mijn moeder woont 100km 
verderop [sow] maar we bellen 4 uur per dag, dus ik hoef haar niet te missen. [Nou dat is wel heel fijn 
om te horen.] 
 
Fragment 14 
[Oke uuhm, wat waren jou sterke kanten als kind of voor de periode dat je bij Tha Bus kwam?] Dat ik 
altijd uuhm weet wat ik wil en uuh daar ook echt alles aan doe. En ik zal me door niks, ik zal me niks in 
de weg laten staan zegmaar want wat er allemaal om me heen gebeurt, als ik iets wil bereiken bereik 
ik het wel, hoe lang ik er ook over doe dat maakt niet uit als ik het maar bereik.  
 
Fragment 15 
En uuhm ja ik denk toch ook wel dat ik, nja dat ik alles voor iedereen over heb. Nja misschien is dat 
ook mijn zwakke punt maar dat ik wel alles voor mijn moeder en mijn vriend overheb is toch wel mijn 
sterke punt. [ja dat kun je zeker als een sterk punt zien] maar tegelijkertijd ook een valkuil. [Ja als je 
het te erg doet bedoel je?] Ja want als er maar dit gebeurt (knipt met haar vingers) dan ben je 
gekwetst [uhu] dus ja, en verder ja, sterke punten.. ik weet niet.  
 
Fragment 16 
Misschien dat ik mezelf altijd wel weer inpraat dat alles ooit wel goed kwam. [ja, een soort houvast?] ja  
 
Fragment 17 
[oke, en uuhm zijn er ook dingen die jij dan gemist hebt in het verleden? Die je wel graag gehad zou 
hebben of die je wel bij anderen zag misschien?] Ja dat is wel mijn hele jeugd eigenlijk. [dat klinkt als 
heel veel] Zegmaar de basisschool, met uuh vriendinnetjes, vriendjes spelen, dat heb ik allemaal niet 
gedaan. [nee omdat je dus voor anderen moest zorgen?] Ja, en uuhm zoals uuh, uuhm echt met 
vriendinnen gaan shoppen of weet ik veel wat dat is ook pas allemaal nu. Dat heb ik toen ook allemaal 
niet gedaan en leuke dingen met mijn moeder heb ik ook niet gedaan [uhu].  
 
Fragment 18 
En een normale thuissituatie had ik ook niet want ik kookte mijn eigen eten en zat alleen aan tafel te 
eten en zulke dingen, ja die heb ik wel gemist. En nogsteeds. [ja want had je dat toen ook in de 
gaten? Dat dat bij anderen anders was?] Ja. [ja] En vaak vragen ze dan aan mij van waarom deed jij 
dat dan wel en niemand anders? Maar dat is dus hoe ik ben, ik wil iedereen redden [ja] het liefst zou ik 
heel de wereld verbeteren maar ik weet dat dat niet aan mij is [uhu] maar ja [wel echt een groot hart 
dus] ja maar dat is ook wel weer een valkuil. [ja] ja [ja ik denk dat alles een valkuil kan zijn als je er in 
doorslaat misschien.] ja en ik heb dat met alles een beetje dus [dat klinkt wel als heel sterk]  
 
Fragment 19 
En wat ik ook wel heel erg heb gemist is uuh ja het vertrouwen zegmaar, dat ik wist dat ik mensen 
achter me had want dat heb ik eigenlijk heel lang niet gehad. [humhum] ja  
 

Fragment 20 
[oke, en uuh want de reden dat je voor je moeder moest zorgen? Was ze ziek?] uuh ja, ze was en 
zwaar depressief, mijn zus ook en mijn moeder was heel ziek geworden, ze had een hernia [oke] en 
ze had een grote wond en kon alleen op bed liggen. [oja, ja dan was er wel een groot verschil 
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inderdaad met andere leeftijdsgenoten] ja [want wat ik straks al zei, zoals je er nu bij zit, ik weet verder 
niet hoe het met je gaat, maar wel dat je het goed voor elkaar hebt] het gaat goed hoor 
 
Fragment 21 
[even kijken wat ik hier nog meer heb staan. Oja, want je gaf aan van jeugdzorg heeft eigenlijk uuh] 
gemaakt wie ik ben [ja gemaakt wie ik ben maar heb je in het verleden hulp gehad wat jou ook wat 
heeft opgeleverd? Positieve dingen?] nee [oke, dus..] en nog steeds niet. Maar dat is ook gewoon het 
vertrouwen wat ik mis. [oke en uuhm ja ook niet van andere mensen in jouw omgeving dus? Niet 
perse hulpverleners] Nee en dat is niet zo zeer dat ze het niet willen geven maar gewoon dat ik het 
niet aanvaard. [uhu] Want dan denk ik van ik ben alleen van zo ver gekomen alleen zal ik het afmaken 
ook weetje. [oke, dan maak ik het ook af] ja [oke, hmmm ja wat je vooral dus gemist hebt als ik het 
samen kan vatten is iemand waarvan je wist dat die achter je stond?] ja, iemand die er altijd voor mij 
was [ja en iemand die je zou steunen?] ja  
 
Fragment 22 
[oke, vind je het goed, ik kan het wel even voor je doen, dat ik de blaadjes ophang daar? En dan uuh] 
ja [noemen we dat het verleden. (babygebrabbel) [maakt het nog uit welke eerst komt of uuh?] nee 
[oja en waarom heb je voor rood en roze gekozen? Zit daar nog een reden voor? [Rood omdat hij 
bovenop lag en roze omdat ik alles roze heb. [ja] Ik hou van roze, het maakt me vrolijk. 
 
Fragment 23 
[oke. Er staan ook minder vrolijke dingen op] nja dat heeft wel gemaakt wie ik ben dus ik zie het niet 
als slecht of weet ik veel [nee, je accepteert het wel] ja en ik heb het nu al drieduizendmiljoen keer 
verteld dus het doet me ook niet veel meer 
 
Fragment 24 
[oke, dan wil ik eigenlijk verder naar het heden. En dan wil ik dus weer vragen of je wat dingen op kan 
schrijven die nu spelen of hoe jij jezelf nu als persoon ziet] oke ander kleurtje? [ja dat mag wat jij wil. 
En dan kunnen positieve en negatieve dingen zijn] Oke wacht het heden, dat is nu, waar ik nu in zit? 
[ja nu en eigenlijk ook de periode waarin Tha Bus on Tour onderdeel is van jouw leven] oke, ff kijken. 
[ook dingen die je daar hebt meegemaakt of die misschien iets vertellen over jou] uuh (schrijft…) 
misschien is het onleesbaar? [ow nee, daar kan ik wel wat van maken. En we hebben het er nog over] 
(schrijft…) [nou je bent fanatiek, heel goed] (schrijft…) Zo [ready?] ja  
 
Fragment 25 
[nou vertel, hoe uuh kun jij jezelf als persoon beschrijven op dit moment?] Nou uuh ik ga beginnen met 
het aller belangrijkste. [humhum] in mijn hoofd houden: ik ben een goed mens voor mezelf en 
iedereen. Dat is wat me nu iedere dag op de been houd. Elke keer als ik iets wil doen waarvan ik denk 
dat het niet goed is, dan denk ik oke kom op je weet het, je bent een goed mens. [oke] Dus ook al 
irriteer ik me 10 keer, nog doe ik leuk en aardig. [oke en hoe ben je daarbij gekomen?] nouja [hoe 
komt het dat je zo denkt?] Ik ben ervan overtuigd dat ik te veel denk maargoed [haha]  
 
Fragment 26 
uuh ik geloof niet dat ik hiervoor een goed mens was want alles liet me koud. [wat bedoel je met 
hiervoor? Voor Tha Bus of voor uuh in je jeugd of?] Tot, tot aan dat ik de kleine kreeg eigenlijk. Ik als 
ik uuhm weet ik veel uuh een klein fietsje van een klein jochie jatte, dat deed me niks, dat maakte me 
niets uit, ik kon er alleen om lachen. Of als ik uuh (babygehuil) als ik uuh bijvoorbeeld uuh vriendinnen 
had ofzo dat ik voor de lol ervoor ging zorgen dat hun vriendje bij hun weg ging ofzo weet je wel, zulke 
dingen. [humhum] Ja ik weet niet ik vond het gewoon leuk om mensen pijn te doen.  
 
Fragment 27 
[En wanneer is de omslag gekomen? Toen je zoontje geboren werd?] ja want ik heb een 
voorbeeldfunctie. Ik wil niet dat hij ook maar zoals ik zal worden zegmaar. [humhum. En kwam het 
besef dan ook omdat anderen dat tegen jou hebben gezegd van nu heb je een kind dus..] Nou nee het 
was gewoon ikzelf. En ik moet zeggen dat ik ook echt heel erg ben veranderd. Het is positief maar, ja 
ik moet er nog een beetje mijn weg in vinden. [ja] ja [oke] dat is de belangrijkste [humhum] 
 
Fragment 28 
dit zijn alle leerpunten die ik heb moeten doorstaan. Uuh leren met mijn moeder op afstand te leven, 
mensen een kans te geven, mensen in laten zien dat mijn zelfbepalendheid zelfredzaamheid is en 
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mijn verleden achter me laten. [Oke, kun je daar nog wat meer over vertellen? Of komt er nog meer 
achteraan?] nee [nee dat is een andere categorie he? Even kijken leren met mijn moeder op afstand 
te leven, ja want sinds je een zoontje hebt ben je verhuisd?] ja sinds mijn zwangerschap al. Ja en 
daarvoor was ik altijd bij mijn moeder. Ik heb wel op groepen gezeten enzo maar daar smokkelde ik 
zelfs telefoons mee naar binnen zodat ik altijd wist waar mijn moeder was. [humhum] En uuh ja bij ons 
zijn de rollen een beetje omgedraaid. Alsof ik haar moeder ben en zij mijn kind zegmaar. Zij vraagt 
aan mij van joh is het goed als ik vanavond even weg ga? Dan zeg ik ja is goed ben je om 9 uur thuis? 
Weetje, ja zulke dingen dat is uuh [dat was al vanuit vroeger he?] ja en uuh ik vind het heel lastig dat 
ik niet kan zien hoe het gaat. [humhum] dus vandaar dat ik haar ook 4 uur op een dag bel. Als je ook 
maar ergens de deur voor uit gaat dat ze me dan moet appen. Als ik een uurtje niets van haar hoor 
ofzo dan hang ik alweer aan de telefoon en dat is echt uuh waar ik mee moet leren leven.  
 
Fragment 29 
[ja want dat lijkt me nog best een zware taak. Ofja je hebt wel al altijd al voor je moeder moeten 
zorgen maar je bent er wel constant mee bezig  ik bedoel je hebt nu ook een kind waar je voor moet 
zorgen dus] ja dat is ook waarom ik blij ben dat ik zo ver weg woon. Het is niet mijn keuze hoor, zo ver 
weg wonen maar [humhum] aan de ene kant is het ook wel goed voor me want als ik voor iedereen ga 
zorgen dan kan ik niet genoeg voor hem zorgen zegmaar [ja] en dat zou je wel doen als je dus 
dichterbij je moeder zou wonen?] Ja dan zou ik gewoon de hele tijd naar mijn moeder toe gaan zo van 
kom maar ik help je wel even maar dat kan nu niet. [nee] Maar aan de andere kant vind ik het wel heel 
moeilijk als ze naar de dokter moet of ineens met de ambulance mee moet. Het liefst zou ik dan naar 
de bus sprinten en er naartoe gaan maar dat kan niet.  
 
Fragment 30 
[En heeft Tha Bus daar nog iets in uuh kunnen veranderen of aan bij kunnen dragen?] Uuh nja het is 
vooral eigenlijk hoe we met z’n allen onderling zijn [humhum] ja dat is ook mijn volgende kaartje. [Oke, 
vertel] uuhm voor het eerst gemeende vriendschappen. Hiervoor had ik weleens een beste vriendin 
maar eigenlijk haatte ik haar weetje wel. Zulke dingen en dat heeft dus ook met Tha Bus te maken. 
Die mensen ja, ik ging ze echt mogen enzo en daarvoor mocht ik niemand echt [humhum] Ik deed 
maar alsof.  
 
Fragment 31 
[Weet je ook, uuh komt dat door die verbondenheid of?] Ja ik denk dat je, je krijgt ook respect voor 
elkaar, weetje en uuhm het is iedereen met een kut verleden en iedereen die kan je goed gebruiken 
[humhum]  ja en ik denk dat dat het voornamelijk is, ik bedoel maar je hebt het al zwaar zat. Je kan 
beter maar iets aan elkaar hebben [ja] dan elkaar haten [ja] en ja weet ik veel.  
 
Fragment 32 
En uuhm nou wat ook positief was, ik ging mensen mijn verhaal toevertrouwen (babygeluiden) bij Tha 
Bus, want dat deed ik daarvoor ook niet. [humhum] Ik praatte nooit over wat er allemaal aan de hand 
was of allemaal ooit was geweest.  
 
Fragment 33 
[hum, dus ook de hulpverlening die er in het verleden is geweest heeft jou daar niet toe kunnen 
zetten?] Nee, en dit deed ik eigenlijk, ik ging eigenlijk echt alleen maar praten over mijn verleden 
omdat ik daar andere mensen mee wil helpen en dat was ook echt, de eerste keer was dat met Tha 
Bus. Met een gastles [uhu]  
 
Fragment 34 
(babygeluiden) Lieve schat, wat is er? Ben je boos? Verdrietig? Hmm? (babygeluiden) Wil je televisie 
kijken? {ja} En uuh wacht even, wat had ik nog meer opgeschreven? (babygeluiden) [Maakt niet uit, 
doe wat je moet doen hoor] (zet baby in de stoel voor de TV…) 
 
Fragment 35 
uuhm en wat ook positief was, ik gebruikte mijn verleden om andere mensen te helpen voor hun 
toekomst. [ja, ja dus eigenlijk, want wat je zegt: ik vertrouwde mensen mijn verhaal toe, heeft dat jou 
zelf nog geholpen? Doordat je er over ging praten?]  
 
Fragment 36 
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Hmm mwa, ik had het opzich al wel een plekje gegeven [humhum] maar het had het wel makkelijker 
gemaakt. Ik bedoel eerst vertel je het nooit en dan sta je ineens voor een klas van 30, 40 mensen [ja] 
het heeft het makkelijker gemaakt zegmaar. [ja, om het er wel over te hebben dus?] ja en ook omdat, 
wat ik zeg als je daar binnen komt, het zijn allemaal van die stoere jongens en weet ik veel, iedereen 
lacht enzo en daarna is iedereen stil, en ik denk dat het ook is van ja, waarom zou ik het achter me 
houden weetjewel. [humhum] Dat heeft het voor mij wel makkeljiker gemaakt.  
 
Fragment 37 
[Ja, want kun je ook vertellen hoe dat de eerste keer dan was? Want je zegt ik had er nog nooit over 
gepraat en toen heb je opeens wel het verhaal verteld] ja ik gaf die gastles samen met iemand anders 
nog [humhum] en uuh dat was uuh een meisje waar ik het heel goed mee kon vinden bij Tha Bus 
maar daar zat ik ook al mee bij het jongerenplatform dus die kon ik ook al langer [humhum] al een half 
jaar of zo. En zij wist mijn verhaal ook wel. En uuhm Hellen of Jasmijn waren er ook bij om me nog 
een beetje aan te sturen [humhum] want mijn verhaal is zo lang dat ik eigenlijk altijd maar een deel 
kan vertellen. En uuhm, ja ik weet niet.  
 
Fragment 38 
Het was echt heel erg zoeken naar wat kan ik vertellen, wat is te zwaar om te vertellen. Uuhm want je 
moet je ook elke keer weer aanpassen aan de mensen die in de klas zitten. Als je naar een VWO klas 
gaat, uuhm 9 van de 10 die daar zitten, die hebben allemaal de beste opvoeding [humhum] en weet ik 
veel allemaal. En als je naar een uuh basisklas gaat, de een zit aan de drugs de ander zit uuh, woont 
niet meer thuis weetje, de ander heeft een inbraak gepleegd. [ja] En dan kan je alles vertellen. 
[humhum] maar bij zo’n VWO 1

e
 klasje die allemaal een normale thuissituatie hebben kan je dat 

gewoon niet doen. Mensen die kunnen dat gewoon nog niet aan. [nee, want je merkt dus wel verschil 
qua klas?] ja want die weten half niet eens wat er in de wereld gebeurt. [humhum] ja dat vind ik altijd 
wel heel erg zoeken en dat heb ik nog steeds.  
 
Fragment 39 
Maar dat vond ik in het begin ook wel heel erg moeilijk en ook dat ik zie dat mensen ervan schrikken 
[ja] dat uuh, daar had ik het ook wel moeilijk mee. Want dan denk ik van ja waarom doet het mij niks. 
[humhum] want ik vertel mijn verhaal, voor mij is het net alsof ik een boek vertel, alsof ik een boek 
voorlees. [ja, want dat is iedere keer nog zo geweest? Vanaf het begin tot het eind?] ja en dan denk ik 
van waarom doet het jou wat, en waarom doet het mij niks? Ja, en uuhm (babygeluiden…)  
 
Fragment 40 
maar aan de andere kant ging ik er wel steeds meer over nadenken zegmaar over het verleden. Ik 
had het helemaal weggestopt. Toen ging ik erover praten en toen ging ik er steeds meer over 
nadenken en toen heb ik eerst gedacht van is dit wel wat ik wil? [ja] ja maar dit is wel wat ik wil want 
dit is alles wat ik nooit meer wil meemaken weetje wel. [humhum] dus het heeft wel veel positiefs 
opgeleverd. [ja] ja [oke]  
 
Fragment 41 
en ik heb nog een laatste. De mooiste dingen in de tegenwoordige tijd (onverstaanbaar door 
babygebrabbel) [Oke wacht heel even, ik weet niet of ie dit gaat opnemen haha] ja? [wil je het nog een 
keer zeggen? Ja] ik werd zwanger, kreeg het mooiste wat ik al zei in mijn leven, ging samenwonen, 
werd volwassen verklaard, kreeg de voogdij voor de kleine, en nog belangrijker: ik ben nu gelukkig. 
[oke] (schrijft…)   
 
Fragment 42 
[oke, dus als je, want hier staat ‘ik ben nu gelukkig’, en daar stond nog ‘altijd problemen’, ‘nooit rust’] 
nee [wat is het grootste verschil met toen en nu?] uuh de kleine, ik laat alles nu veel meer naast me. 
Tuurlijk heb ik wel problemen, en ik zie ze ook wel, ik zie ze zegmaar zo, en niet zo weetje 
wel.(handgebaar van klein naar groot) het beheerst mijn leven niet  
 
Fragment 43 
[En komt dat doordat er nu juist ook goede dingen zijn?] ja ik heb gewoon een stukje rust in mijn leven 
en ik kan dat ook meer, uuhm ik denk nu ik heb die kleine ik moet er ook voor hem zijn [humhum] en 
alle negatieve sfeer krijgt hij ook mee [humhum] en ik wil een ander mens zijn, en of ik dat nu ben dat 
is een groot woord, dat weet ik niet [ja] maar ik probeer het in elk geval. En hoe ik nu wil zijn, doe alsof 
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ik ben, weet ik veel, hoe het nu gaat ben ik gewoon gelukkig. [Oke] ja, en dat kon ik uuh niet zeggen 
voordat hij geboren was. [humhum] ja  
 
Fragment 44 
[uuhm  want ik hoor heel erg van nouja, dat hij eigenlijk het omslagpunt geweest is en dat je voor hem 
heel veel nu verandert eigenlijk of dat er dingen veranderd zijn daardoor, uuh zijn er ook dingen die 
echt bewust door Tha Bus zegmaar veranderd zijn? Of dingen die je daar geleerd hebt of dingen die 
je daar tegen gekomen bent of uuh?] ja wat ik net al zei, vooral dat met andere mensen eigenlijk  
 
Fragment 45 
en dat ik mijn verhaal ging vertellen. Dat ik zag dat ik daar echt iets mee kon. [ja] ja [oke, even kijken 
of ik alles heb gehad] (…) [ja, oke heb je nog aanvullingen op het heden?] Nee  
 
Fragment 46 
[Oke dan wil ik vragen of je op wil schrijven of teken of wat dan ook hoe jij je toekomst ziet] Met Bus? 
Zonder Bus? [Nouja dat is dan weer zonder Bus, ofja, het kan zijn dat jij daarin Tha Bus wel ziet?] Tha 
Bus graag ziet rijden? [of misschien komen er in jouw toekomst wel dingen voor die uuh tot stand 
gekomen zijn door Tha Bus of die je zonder Tha Bus nooit had gehad of] (schrijft…) (babygeluiden) [ik 
zal eens even naar jou komen terwijl mama aan het schrijven is, hee, ben jij lekker televisie aan ht 
kijken? Ja] (babygebrabbel) (schrijft...) [ja jij bent wel een leuk mannetje hoor, wij hebben helemaal 
geen last van jou] (schrijft…) [leukerd! Haha Oja ik zal deze briefjes even ophangen. Zit er nog een 
volgorde in? Ja de belangrijkste voorop. [Deze dus?] Ja [en verder nog een volgorde?] Nee [oke] 
[hallo, ja Jasmijn zal het wel jammer hebben gevonden dat ze nu niet meer hoefde op te passen] ja 
haha [ja op jou! Haha schatje!] (schrijft…) (babygebrabbel) [ja dan gaat ze ook zomaar weer weg he.. 
 
Fragment 47 
Dit is Tha Bus [oke, vertel] nou Tha Bus gaat weer rijden [ja] We gaan veel mensen helpen door 
gastlessen te geven.  
 
Fragment 48 
En Tha Bus groep blijft bij elkaar. [oke, zijn dat ook de belangrijkste dingen voor jou, zegmaar de 
groep van Tha Bus en dat je andere mensen kan helpen?] Ja,  
 
Fragment 49 
wat voor mezelf het belangrijkste is, is uuh ik ga trouwen, en ik krijg dezelfde achternaam als mijn 
vriend en mijn zoontje (luid babygebrabbel) [wacht even] ja ik haal mijn diploma’s en ik word advocaat. 
(…)  
 
Fragment 50 
uuh ik blijf andere mensen helpen, ik haal mijn rijbewijs en zie mijn moeder vaker, ik blijf een goed 
mens, ik heb vaste vrienden en ik ben gelukkig. [Oke dat is een mooi toekomstbeeld] ja [even kijken] 
(Babygebrabbel) 
 
Fragment 51  
[want zit je op dit moment op school?] Ik volg een thuisstudie [Een thuisstudie, al richting advocaat 
of?] Juridisch medewerker niveau 4, al in de richting  
 
Fragment 52 
[ja inderdaad. En Tha Bus gaat weer rijden, dus jij zegt ik wil ik de toekomst weer mee. Zijn er dan nog 
dingen die jij in Tha Bus, die nu ontbreken, graag zou willen toevoegen? Of waarvan jij zegt van nou 
als ze dit nog zouden doen dan zou het nog beter of nog leuker worden.] Uuh ja, eigenlijk wel. 
Nederland breed. Want nu is Tha Bus alleen in Gelderland. [ja] want ik denk dan er zijn heus niet 
alleen in Gelderland problemen. [nee dat denk ik ook niet] dus ik denk dat dat een hele verbetering zal 
zijn [humhum] maar ik weet ook niet of dat te mooi gedacht is. Er is nu geeneens geld voor Gelderland 
dus kun je nagaan voor heel Nederland. [nee maar als wij kunnen bewijzen dat het een heel goed 
concept is en alle mensen kan helpen dan uuh wie weet]  
 
Fragment 53 
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ja en ik denk uuhm nou we hebben soms, we hebben eigenlijk te veel mensen al van Tha Bus dat we 
niet eens elke keer iedereen mee kunnen nemen. [humhum] dus dat het misschien vaker kan en elke 
keer een andere groep mensen. [humhum, dus vaker rijden.] ja  
 

Fragment 54 
[En het concept van Tha Bus zelf? Dus tijdens het geven van de gastlessen of uuh weet ik veel de 
show erom heen of de vragen of de uuh, zou daar nog iets in moeten veranderen?] uuh nou eigenlijk 
vult iedereen de eigen gastles in [humhum] dus eigenlijk is dat gewoon goed. [en de begeleiding die 
jullie daarin krijgen?] ja die is ook gewoon goed. [oke dus daar heel tevreden over?] ja  
 
Fragment 55 
[Hoe zag jou toekomst eruit als je niet had deelgenomen aan Tha Bus? Zou die dan hetzelfde zijn of 
anders?] uuh ja op zich wel denk ik, maar het geeft toch wel weer hele stukken ervaring mee 
[humhum ] en uuh ja weetje je kunt beter met Tha Bus meegaan dan naar een psycholoog ofzo want 
dat helpt toch helemaal niks. [ja?] ja [Want ben je wel eens bij een psycholoog geweest dus?] O, ja bij 
vier verschillende [oke] maar dat is je tijd verdoen [wat zei je?] dat is alleen maar tijd verdoen [ja oke, 
dus je zegt ik leer veel meer van Tha Bus of ik heb meer aan Tha Bus?] Ja,  dat is ook gewoon een 
soort van therapie weetje,  
 
Fragment 56 
want je vertelt je verleden en ja ik weet niet,  
 
Fragment 57 
je krijgt er reacties op,  
 
Fragment 58 
je gaat er zelf meer over nadenken [humhum] ja volgens mij is het wel een goede therapie. [nou oke] 
ja en het is ook nog eens op een leuke manier. 
 
Fragment 59 
[ja en met meerdere mensen is voor jou ook wel belangrijk?] ja (babygeluiden)  
 
Fragment 60 
[Even kijken, oja, zijn er door jouw leven heen dingen veranderd in je toekomstbeeld, dus hoe je 
vroeger naar de toekomst keek en nu?] ja heel veel, vroeger uuhm wou ik een eigen kapsalon en 
schoonheidssalon [ja] en toen werd ik uit huis geplaatst en toen had ik een hele goede advocaat die 
me uiteindelijk weer thuis heeft gekregen. En ik had daarvoor ook een advocaat maar die was 
toegewezen weetjewel, zo iemand die uuh een geitenwollensok zeg ik dan maar. [ja] En die uuhm 
nouja in elk geval die is uuhm helemaal samen met de rechter zegmaar en die spant alleen maar 
tegen je in plaats van dat die naast je staat [oke] en toen had mijn moeder een goede advocaat voor 
mij gezocht en die was veel menselijker enzo. We gingen gewoon leuke dingen doen samen en heel 
betrokken met mij en toen dacht ik ja zo’n advocaat wil ik ook zijn. [ja] een beetje mensen helpen. Nog 
iets proberen te maken van de tijd die je hebt. [Oke dus dat heeft veranderd in wat je zou willen 
worden] ja sowieso  
 
Fragment 61 
en ja uuh vroeger was uuh mijn toekomst ongeveer net een sprookje. En nu heb je natuurlijk de harde 
kant van het leven ook wel gezien [humhum] dus ja, dat heeft ook veel veranderd. [ja] dan had ik nu in 
een paleis gewoon en had ik een paard gehad [haha] ja [dan was je nu prinses?] haha ja. En even 
kijken, wat is er nog meer veranderd. 
 
Fragment 62 
[Want had je vroeger ook voor ogen om zo vroeg kinderen te krijgen?] Uuhm, doordat mijn moeder 
ziek werd, ik heb nooit echt veel met mijn moeder kunnen doen eigenlijk, tenminste wel voor mijn 7

e
 

maar dat herinner ik me allemaal niet meer. [humhum] En toen heb ik wel al voor mezelf besloten van 
ik wil jong kinderen want dat is hartstikke leuk, dan kun je gewoon samen dingen ondernemen enzo 
[ja] Ik had niet gedacht dat ik 16 was als ik een kind kreeg, dat was wel iets te veel van het goeie 
[humhum] maar ik heb altijd wel rond mijn 20

e
, 19

e
 een kind gewild. [ja, oke.] 
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Fragment 63 
[Even kijken of ik niets vergeet. Ja je schrijft hierop, je hebt vaste vrienden. Heb je op dit moment ook 
al een vaste vriendengroep of vaste vrienden?] Nouja wat ik vast kan noemen, ik woon hier nog niet 
zo lang. Ik heb hier nu wel wat vrienden. Die zijn eigenlijk allemaal van Tha Bus of van het 
jongerenplatform. Ja [Oke dus Tha Bus kan daar wel iets in bijdragen?] Ja, zeker. [Mooi] En ik heb in 
Culemborg nog wel een vaste vriend die heeft ook een zoontje dus.  
 
Fragment 64 
[Oke want ga je daar ook nog vaak heen?] Uuh ik probeer elke maand sowieso een weekend naar 
mijn moeder toe te gaan. [humhum] maar het is en heel duur, en het is heel lang reizen dus, drie uur 
en een kwartier reizen dus uuh ja. [ja naar Arnhem zou al een stuk zijn geweest voor jou, ofja] ja het 
valt mee maar met de trein is drie uur en een kwartier heel lang. [ja inderdaad, en dat moet hij ook 
maar volhouden dan] ja. 
 
Fragment 65 
[Oke, ik zal deze even ophangen. [Wil je nog een volgorde?] Doe maar die bovenop ligt als eerste. [En 
de rest?] Maakt niet uit [Oke, als je nu kijkt van dit was het verleden en hier is de toekomst. Waar sta 
jij dan nu op die lijn? Hoe ver zijn die dromen en de dingen die je graag zou willen dan van je af?] Ik 
denk dat die heel dicht bij staan [ja? Zou jij een wasknijper kunnen zetten op het punt waar je dan nu 
staat?] ja dus even kijken, hier zo is mijn toekomst.. dan zou ik alleen dit kleine stapje nog moeten 
lopen om in de toekomst te zijn. [oke] ja [oke, en waar staat dat stapje dan uit? Want zou je dan 
moeten doen of welke eigenschappen zou jij moeten krijgen om daar te komen?] nou ik denk dat ik 
het dan moet volhouden om een goed mens te zijn. Ik moet uuh ik ben volwassen verklaard maar heb 
mijn reclassering nog lopen tot december dus als die dan ook even afgelopen is en mijn 
voorwaardelijk afgelopen is, als ik mijn studie heb afgerond, ja. [oke] en het belangrijkste is, als ik 
deze studie in mijn zak heb over 9 maanden, nou dan ben ik wel in mijn toekomst. 
 
Fragment 67 
[ja, oke en kan Tha Bus daar nog niets aan bijdragen?] Uuhm [Ik relateer natuurlijk steeds terug naar 
Tha Bus haha] haha ja wat ik al had opgeschreven weetje, sowieso wel, ik bedoel het geeft je toch het 
idee, ik ben nuttig bezig.  
 
Fragment 68 
En een boost zelfvertrouwen, 
 
Fragment 69 
het is goeie therapie [ja]  
 
Fragment 70 
en uuh ja je houd er ook nog een leuk netwerk aan over. [ja dus eigenlijk zeg jij het is alleen maar 
goed om met Tha Bus mee te gaan?] Ja. [Oke, volgens mij was dit het dan. Even kijken. Ja wil jij zelf 
nog iets toevoegen aan het gesprek? Of is er nog iets wat wij in ieder geval moeten weten voor het 
onderzoek of wat belangrijk is?]  
 
Fragment 71 
nou je zal het vast vaker horen, maar dat ervaringsdeskundigen meer bereiken in de hulpverlening. 
Zeker bij jongeren. [ja] en dat weet ik ook uit ervaring [humhum] ja [dat is wel en mooie] ja [oke, dan 
kan ik hem nu wel uitzetten. Hmm 53minuten.] 
 

 
Respondent 4 
 
[Oke hij loopt. Uuhm correspondent 4 geef je toestemming dat we het gesprek opnemen?] Ja ik geef 
toestemming.  
 
Fragment 1 
[Oke.uuhm hoelang ga je al mee met Tha Bus on Tour?] Ik ben drie jaar geleden volgens mij 
begonnen bij Tha Bus. [Oke en hoe vaak ben je ongeveer meegeweest?] Uuhm ik denk rond de 15x 
wel. [Oke] Ja. [En waarom ben je in eerste instantie uuh meegegaan met Tha Bus? ]Ik vond het 
belangrijk dat jongeren ja niet perse vooroordelen hadden voor jeugdzorg en uuh dat eigenlijk het 
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taboe wat er is voor jeugdzorg dat als je bij jeugzorg zit dat er dan van alles mis is dat dat eigenlijk 
verdwijnt bij jongeren uuh of ja dat ze in ieder geval hun mening bijdraaien gewoon dat ja dat er 
gewoon een reden achter zit en dat we de hulp juist heel erg fijn is voor sommige jongeren en dat ook 
je best vriend bijvoorbeeld bij jeugdzorg kan lopen zonder dat je het weet. [Hmm, ja dus dat het niet 
heel raar is als je] nee [bij jeugdzorg zit.  
 
Fragment 2 
Oke, uuhm uuhm is dat ook de reden dat je vaker mee bent gegaan? Zeg maar na de eerste keer of? 
Is er een andere reden?]  Ja de reden waarom ik op een gegeven moment eigenlijk mee ben gegaan 
is omdat het voor mij hielp uuh het was voor mij eigenlijk een soort van verwerking van mijn verleden 

Fragment 3 
en ook ik vond het gewoon zo leuk om met die jongeren om met andere jongeren ook gewoon in 
contact te komen en ik heb daardoor heel veel, ja mensen leren mogen uuh mogen leren kennen en 
mensen leren kennen  
 
Fragment 4 
en [humhum] uuhm ja het was g ik heb daardoor ook door zo veel geleerd en ben zo gegroeid en op 
een gegeven moment ja dan merk je dat en dan geeft het je een good vibe als je dan voor zo’n klas 
staat en dan je verhaal doet en aan het einde dan is iedereen stil en kijkt vol bewondering naar je en 
dat [humhum] ja dat is gewoon wel echt.. geeft echt een kick.[humhum] Ja dat vond ik echt leuk om te 
doen. [oke, dat klinkt heel mooi vind ik] ja  
 
Fragment 5 
[ja, uuhm uuhm als je aan Tha Bus denkt, je algemene beeld over Tha Bus, wat zou je dan zeggen?] 
Ja een uuh gekke Amerikaanse schoolbus (lach)[lach) waar heel veel dappere en stoere jongeren in 
zitten die hun verhaal komen doen en uuh ja zich maar kwetsbaar opstellen voor een groep en uuh ja, 
dat met alle plezier en alle liefde doen [humhum] dus uuh ja [ ja en dat zijn inderdaad dan vooral de 
woorden en welke gevoelens krijg je als je aan Tha Bus denkt?] ja ik krijg echt een gevoel van 
vreugde en uuh ja enthousiasme als ik aan Tha Bus denk dan denk ik gewoon lekker met z’n allen op 
pad en uuh ja een hele leuke dag d’r van maken 
 
Fragment 6 
[ja, dus vooral positieve dingen eigenlijk?] ja zeker, ik heb nog nooit een negatief gevoel gehad bij Tha 
Bus [nee? Oke] Nee alleen de eerste keer een beetje nerveusiteit maar uuh dat is ook wel weer iets 
goeds dus [ ja, dat kan er ook bijhoren misschien] ja [vooral als je zegt de eerste keer] ja [Oke, uuhm 
nou dit waren eigenlijk de introducerende vragen,] 
 
Fragment 7 
[uuhm nu wil ik eigenlijk terugkijken dan naar het verleden dus de periode voordat je mee ging met 
Tha Bus] humhum [En nu wil ik je eigenlijk vragen of je op papier kan schrijven of tekenen of uuh wat 
je wil.. rijmen of uuh hoe jij het wil, uuhm een paar eigenlijk kernwoorden uit het verleden uuh.. dingen 
die jou aan het verleden doen denken. De periode voor Tha Bus.] uuhm[ En straks kunnen we die 
daar ophangen aan het begin. En dan komt hier zegmaar het heden en toekomst] Moet dat per 
blaadje? [ja het is eigenlijk heel vrij wat jij wil.] oke[ Het is jou ding, je mag ook een andere kleur 
kiezen… een vrije oefening] (schrijft…) oke [En neem de tijd hoor, want uuh, je hoeft niet te haasten, 
je moet nadenken en doen wat je wil] (schrijft…) uuuhm.. (schrijft…)Gaat het ook helemaal terug als 
kind zijnde of? [dat mag, ja dat mag ook] (schrijft…) (legt stift neer) [glimlacht, prima haha] zal wel 
[maakt niet uit, we hebben het er zo over dus komt goed] Dit is hoe ik me voelde denk ik, ja [humhum] 
(schrijft…)  ja [ja?] Moeten er ook nog gebeurtenissen bij of? [dat is eigenlijk vrij. Als jij denkt aan het 
verleden, en ja waar jij dan aan denkt. De periode voor Tha Bus] (schrijft…) [ja?] ja  
 
fragment 8 
[oke, wat me in ieder geval opvalt als ik het mag zeggen, is dat het allemaal negatief is] Ja [ja] klopt, 
het is heel negatief mijn verleden [kun je daar wat meer over vertellen?] uuhm [over wat je hebt 
opgeschreven]  ja, ik heb uuhm ja een beetje opgeschreven van wat er gebeurd is in mijn verleden. 
[humhum] uuh Ik ben zelf mishandeld en misbruikt door mijn ouders. Nja misbruikt dan door mijn 
vader en mishandeld ook door mijn moeder. En dat mishandeling meer niet echt slaan ofzo maar wel 
verwaarlozing en uuhm ja telkens mij uitschelden en alle schuld op mijn schuiven en [hmm] ja eigenlijk 
uuh.. een en al de grond in trappen. [fysiek dus vooral?] ja [oke]  en daardoor ben ik ook heel onzeker 
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geworden en dat heb ik ook opgeschreven en ook door dat mijn moeder zo met me omging ben ik 
depressief geraakt, uuh kreeg ik zelfhaat, uuhm had ik geen, ja vertrouwen meer in mezelf. Ik wilde 
mensen ook niet laten zien hoe slecht het met me ging of hoe het met me ging [humhum] 
 
Fragment 9 
uuhm, uuhm ik had zelf door ja mijn verleden door de problemen die er zijn geweest en door de 
misbruik, mishandeling en ook doordat ik nooit eigenlijk een stabiele thuissituatie heb gehad uuhm ja 
dat ook op een gegeven moment voor mijn stiefvader en me zusje heb moeten vluchten omdat uuh er 
huiselijk geweld was en toen zijn we naar vrouwenopvangen geweest [humhum] en uuh daardoor zijn 
er heel veel ja gedragsproblematieken bij mij ontstaan uuh gewoon omdat het onstabiel was en ook 
uuh ja mijn moeder die was kon niet echt een goede moeder zijn [humhum] en nu nog steeds niet echt 
maar en daardoor heb ik ODD hechtingsstoornis en uuh agressiestoornissen ontwikkeld. [oke] of ja 
gekregen hoe je het wil noemen [ja  uuhm, uuhm, uuhm, ik voelde me onbegrepen, ik voelde ook dat 
ik een stempel had. Gewoon vaak uuhm ja dat dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gehad. Ik heb altijd 
de stempel ODD hechtingsstoornis en agressief gehad terwijl dat ik eigenlijk de laatste 5/6 jaar al niet 
echt agressief meer ben. [humhum]  
 
Fragment 10 
ik heb op een gegeven moment wel, ben ik suïcidaal en uuhm bezig geweest met automutilatie. Uuhm 
maar ik was niet meer agressief naar mensen toe of zo ik had alleen af en toe een keer dat ik boos 
werd ofzo maar ik, niet zo als laat maar zeggen toen ik in de middel of uuh op het basisonderwijs zat 
heb ik mensen gewoon op de grond gegooid en bijna gewurgd [ja] en mensen met boomstammen 
achterna uuh gezeten en uuh leraren of groepsleiding getrapt als ik geëscuteerd werd met me handen 
op de rug de trap op en uuh stoelen door het klaslokaal en tafels door het raam gooien van alles en 
nog wat en dat was ik echt het laatste jaar niet meer dus ik vond [humhum]  
 
fragment 11 
ja en odd dat op een gegeven moment was ik dat ook kwijt en ik moest heb altijd op speciaal 
onderwijs gezeten tot op een gegeven moment de havo vorig jaar [ja] en ik ben op een gegeven 
moment er niet afgehaald maar op een gegeven moment hoorde ik daar niet meer dus ja dat heb ik 
altijd die stempel gehad en gehouden [ja dat lijkt me wel een vervelend gevoel] jazeker,  
 
fragment 12 
en op een gegeven moment uuh ja ging ik kwam ik weer bij Pactum terecht, toen ik 15 was en uuh ja 
toen hoorde ik van de jongerenraad, nou toen ben ik bij de jongerenraad gegaan. Ik wilde daar wel ja 
toch wel uuh dingen veranderen. En op een gegeven moment ook kwam er het jongerenplatform en 
via het jongerenplatform bij Tha Bus gekomen. [oke] en uuh [want wat heeft Pactum precies uuh voor 
hulpverlening geboden? Zat je daar op een groep op?] ja ik zat begon ik uuh op mijn 13

e
 eerst op een 

DNO gezeten van Pactum. En DNO is dagelijkse naschoolse opvang {oh, ja}  en dan ga je na 
schooltijd heen en tot acht uur ben je daar dus dan blijf je ook eten en dan ga je om acht uur ga je 
weer naar huis en dan ben je daar 5 dagen in de week, voor mij. [oke] En uuh op een gegeven 
moment uuh ben je in het weekend wel thuis en dan ja, ga je het weer opbouwen [humhum] en uuhm 
ja toen ik 14 was mocht ik daar vanaf en toen hebben we een half jaar nog ambulante begeleiding 
gehad en op een gegeven moment is dat gestopt na september 2010. 
 
Fragment 13 
Toen uuh vlak voor oudjaar is het weer helemaal fout gegaan op een gegeven moment uuh, ja, wilde 
ik het huis uit. Ik was sowieso druk al bezig met automutilate enzo en mijn gezinsvoogd geloofde mij 
niet en toen op een gegeven moment uuh uiteindelijk uuh kwam een leraar erachter dat ik mezelf 
beschadigde en dat het echt niet goed met me ging, toen uiteindelijk ben ik weer bij Pactum terecht 
gekomen en toen op het leef, op de leefgroep dat was een crisisplaatsing [humhum] want die zou 
gaan sluiten na 3 maanden [oke] en uuh vanuit daar ben ik toen doorgestroomd naar het leerhuis van 
Pactum en op een gegeven moment fasehuis en zo ben ik uiteindelijk zelfstandigheidstraining gaan 
doen op het flatje van Pactum en op een gegeven moment ja, dat hebben ze eigenlijk ook ja gezorgd 
dat ik uit de situatie was, [humhum] ik heb dingen geleerd op een gegeven moment ook andere 
mensen leren kennen die mij geholpen hebben en natuurlijk Tha Bus 
 
Fragment 14 
[ja, want hoe ben je met Tha Bus dan in aanraking gekomen?] Uuhm op een gegeven moment zat ik 
bij het jongerenplatvorm van bureau jeugdzorg Gelderland of ja voor Bureau Jeugdzorg Gelderland en 
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uuh die zeiden van ja wil je een keer mee met Tha Bus {ja} en toen hebben ze uitgelegd wat het was 
en ja ik vond het super leuk klinken. Uuhm wel was ik onzeker dus dat was voor mij best wel ja raar 
om d’r met mensen die ik niet ken ja na een school te gaan ofzo [humhum] 
 
Fragment 15 
maar op een gegeven moment vond ik dat wel leuk en ben ik steeds vaker gegaan [Ja] en uuh 
uiteindelijk, uuh ja werd Tha Bus een beetje een verslaving haha {haha, oke dat klinkt goed] 
gastlessen geven werd een verslaving, ja [oke, wel in ieder geval een flink verhaal] ja [met van alles 
erin, misbruik, mishandeling.]  
 
Fragment 16 
[Heb je nu.. nee wacht, we gaan straks naar het heden haha. Even kijken want je zegt ik heb heel veel 
hulpverlening bij Pactum in ieder geval gehad] uhu[ Uuh heeft jou de hulpverlening die je in het 
verleden heeft gehad heeft jou dat uuh iets opgeleverd?] Uuhm [en wat dan?] ja ik heb op mijn 9

e
 heb 

ik ook nog in Lindenhout gezeten tot mijn 10
e
 uuh sowieso op mijn 8

e
 heb ik ook op een DNO van 

Lindenhout gezeten, op Heijennoord. [humhum] uuh en daar ben ik doorgestroomd naar een 
leefgroep omdat het niet genoeg was en zelf heb ik daaruit niet echt heel veel geleerd behalve hoe ik 
mijn kamer het beste kan verbouwen als ik boos ben [haha] en uuh, uuhm ja ik heb daar denk ik ja ik 
denk ik heb vast wel daar wat geleerd maar ik denk niet heel veel [humhum]  
 
Fragment 17 
en op een gegeven moment ja nadat ik wat ouder werd en op een gegeven moment bij Pactum kwam 
heb ik toch wel veel meer geleerd 
 
Fragment 18 
en op een gegeven moment ook uuh officieuze hulpverlening van mijn officieuze pleegouders [oke] 
uuh die zijn psychologen met een kleine p noemen ze zichzelf omdat ze niet officieel een Nederlands 
certificaat of diploma hebben voor psychologie maar uuhm ja ik noem ze mijn oom en tante me oom 
die heeft dan laat maar zeggen het echt als een interesse, als een hobby en die heeft heel veel 
boeken gelezen daarover en mijn tante is Filippijns en die heeft in de Filippijnen wel een diploma 
daarvoor maar dat geldt niet hier in Nederland [oke] uuhm maar die hebben me op een gegeven 
moment ook echt geholpen  
 
Fragment 19 
en ik heb zelf ook gewoon bij een professionele psycholoog gelopen, bij Pro Persona [ humhum] en 
uuhm op een gegeven moment de laatste paar jaar heb ik er wel echt heel veel aan gehad. En op een 
gegeven moment uuh ja is dat wel gaan leiden dat het beter met me ging. [ja]  
 
Fragment 20 
Dus ja de laatste jaren misschien ook wel meer open gesteld voor de hulp en dat had ik vroeger niet. 
[humhum] Ik uuh ja vond het lastig en uuh ja op een gegeven moment zag ik ook wel dat ik hulp nodig 
had en uuh dat ik hulp wilde en toen heb ik me open gesteld en ja dan leer je toch gewoon meer  
 
Fragment 21 
[ ja, en weet je ook waardoor dat kwam dat je je toen open ging stellen?]  [of wat maakte dat jij je open 
ging stellen?] nja het ging zo slecht met mij, het ging gewoon thuis niet en ik wist dat het thuis niet 
goed ging, uuhm daarom wilde ik ook uit de situatie [humhum] en omdat ja dat het zo slecht ging thuis 
uuhm dacht ik ik wilde het niet, ik wil gewoon beter en dat is ook waarom ik een hele, hele hoge 
drijfveer heb om het op school goed te doen en eigenlijk me voor van alles in te zetten vrijwillig. Dat is 
gewoon omdat ik het belangrijk vind dat ik gewoon een goede toekomst heb en dat ik niet zo ga 
eindigen als mijn moeder uuh in de problemen, in de schulden en uuh sowieso wil ik gewoon een 
beter leven en het leven dat ik heb gehad vind ik erg genoeg en ik wil [humhum] het niet erger gaan 
maken dus ik wil gewoon het beste er van gaan maken [ja] en ik heb nu dan ook 1,5 jaar een vriend 
en ik weet dan laat maar zeggen ook gewoon dat het laat maar zeggen voor mij beter is en ik weet 
ook van toen met de hulpverlening toen ik het ging accepteren wist ik ook van ja het is gewoon veel 
beter voor mij en ik verdien ook beter [ja] ook al geloof ik het niet altijd zelf [uhu] maar ik verdien wel 
beter dan dat ik heb gehad. [ja] En wat ik eigenlijk zeg, alles wat ik in het verleden heb meegemaakt 
uuhm dat is een heel goed voorbeeld voor mij voor hoe het niet moet [ja, dan weet je dat in ieder 
geval] ik heb de slechte punten meegenomen uuh en dat heb ik omgezet in goede punten en ook 
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natuurlijk de goede punten meegenomen die ik heb gehad. Zo nu en dan al was het zeldzaam. Maar 
daardoor maakt het me wel een heel sterk persoon. [ ja, heel mooi zeg je dat.] 
 
Fragment 22 
[Want je zegt er zijn misschien een paar sterke punten. Want wat waren jou sterke punten in het 
verleden?] nou dat ik wel altijd heb doorgezet, uuhm ik ben altijd vond ik het leuk om naar school te 
gaan dus ik heb daar, behalve dan het opstaan, dat vond ik dan wat minder, [humhum] maar school 
zelf was altijd wel leuk en natuurlijk uuhm ja de mensen die ik heb ontmoet  
 
Fragment 23 
ik heb een hele goede gezinsvoogd gehad en leuke tijden op de groep gehad en af en toe had ik wel 
leuke tijden thuis, hoewel dat niet heel vaak was [humhum] maar uuh daardoor uuh heb ik ook wel 
goede punten en die heb ik ook weer meegenomen van ja, hoe en wat. [ja, voor de toekomst?]  
 
Fragment 24 
en natuurlijk ook bijvoorbeeld ik heb altijd gezwommen en ik heb daardoor heel veel zwemdiploma’s 
en zo [oke] en op school, op de basisschool dat was speciaal basisonderwijs en op een gegeven 
moment hadden we daar uuh, uuh techniek, en bij techniek kon je allemaal certificaten halen voor 
werken met apparaten en die had ik ook op een gegeven moment allemaal [oke]  en ik kon altijd goed 
lezen 
 
Fragment 25 
en ik vond het ook gewoon super leuk om naar school te gaan en wat altijd is bij mij is geweest, dat is 
wel zo, dat ik makkelijker met leraren kon praten en met leraren kon opschieten dan met mensen van 
mijn eigen leeftijd. [humhum] uuh en dat was meer uuh ja ik werd heel veel gepest op de basisschool 
ook en uuhm ja daardoor was het vertrouwen in de medegenoten ook wel een beetje weg. [ja] maar ik 
heb wel gewoon doorgezet en ben er veel sterker uitgekomen dus.. [ja, oke] ja  
 
Fragment 26 
[even kijken naar mijn vragen, ik heb nog de vraag welke eigenschappen ontbraken die je wel nodig 
had uuhm, ja die hebben we eigenlijk in het gesprek al gehad] ja, zelfverzekerdheid, uuh ja natuurlijk 
uuhm ja, ja ik denk dat het vooral de zelfverzekerdheid is en uuhm [ dus dat je heel onzeker was in die 
periode?]  ja [door dit (wijzend naar de blaadjes) en alle andere dingen weer naar boven kwamen] 
 
Fragment 27 
en natuurlijk ook op een gegeven moment ik kan wel zeggen van ja welke punten ontbraken er maar 
als je in zo’n, zo’n situatie zit is het als kind zijnde niet, dan kun je eigenlijk niet bepaalde kwaliteiten 
hebben om het dan wel te kunnen laat maar zeggen [nee dat was op dat moment gewoon niet 
mogelijk? Dan bedoel ik misschien meer wat jij graag had gewild in die tijd?] ja natuurlijk uuh zou ik 
wel hebben gewild denk ik vroeger van dat ik gewoon een liefdevolle familie had want ik miste gewoon 
liefde [ja] en uum natuurlijk stabiliteit en zekerheid en niet al die rot emoties d’r omheen laat maar 
zeggen [humhum]  
 
Fragment 28 
maar uiteindelijk ik zeg altijd dat ik aan de ene kant best blij ben dat ik dit verleden heb gehad en dat 
ik daardoor wel echt heel sterk sta in mijn schoenen en uuhm dat ik ook best wel verder ben dan denk 
jongeren die gewoon in een stabiele thuissituatie hebben gewoond [uhu]  uuhm ja die niet beter weten 
dat zie je ook heel vaak als je gastlessen geeft dat je dan gewoon zie t van ‘huh hoe kan dat? Dat is 
toch onmogelijk? Dat het dan zo erg thuis gaat’ [humhum] dat mensen dat gewoon niet kennen [ja, dat 
heb ik inderdaad vaker gehoord.] 
 
Fragment 29 
[Merk je ook verschil qua klas? Niveauverschil zegmaar?] nja ik heb dan tot vorig jaar uuh heb ik op 
speciaal onderwijs gezeten. [oh nee sorry ik bedoel meer van als je gastlessen geeft aan klassen] oh 
zo  op die manier [dat dan bepaalde klassen minder heftig reageren en anderen heftiger?] uuhm nouja 
het is eigenlijk overal is het wel uuhm je hebt overal eigenlijk wel respect en uuhm overal is het 
eigenlijk uiteindelijk als je dan klaar bent met de gastles wel stil en bewondering en applaus en maar 
het leukste voorbeeld dat ik eigenlijk wel vind is dat ik op een gegeven moment bij mijn eigen school 
zat en toen dat was het laatste jaar dat ik daar zat, uhm ja speciaal onderwijs, allemaal mensen met 
ADHD en uuh weet ik veel wat, [uhu] en uuh door de school heen hebben ze niet echt veel respect 
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voor je ofzo, ja ze hebben wel respect maar ze tonen dat niet echt en [humhum] ja ze zitten over, 
achter je rug te praten maar uiteindelijk weten ze je verhaal niet en op een gegeven moment heb ik 
dus voor een klas van die school met allemaal drukke kikkertjes uuh heb ik uuh mijn verhaal gedaan 
en op een gegeven moment allemaal stil en uuh vol bewondering en het was echt zo van ‘wow’ en 
zelfs de leraar zei nou kun je niet vaker komen want [haha]die klas is nog nooit zo stil geweest hahah 
[haha] maarja [oke] maar het is dan toch wel leuk als je zo’n drukke klas laat maar zeggen met 
allemaal problemen die zelf ook heel veel problemen hebben dat je die dan zo stil kan krijgen [ja 
super] dat je echt denk van wow, dat is toch wel echt, ja, ja wel weer een kick [ja, daar kan ik me wat 
bij voorstellen.  
 
Fragment 30 
Oke zou jij je kaartjes op willen hangen aan de lijn? Dan is daar het verleden en aan de andere kant 
de toekomst] (hangt de kaartjes op…) [misschien heb je nog wel een bepaalde volgorde van kaartjes, 
dat weet ik niet] (hangt de kaartjes op…) Ja ze moeten eigenlijk een beetje.. uuhm.. [ja je kan ook 
zeggen de volgorde maakt niet uit] (hangt de kaartjes op…) [oke, uuhm heb je nog aanvullingen op 
het verleden? Dingen die je daarover kwijt wil?] nee  
 
Fragment 31 
[ oke dan gaan we naar het heden. Dan wil ik eigenlijk weer het zelfde vragen of jij op papiertjes kan 
schrijven hoe jou leven en jij als persoon er op dit moment uit ziet en op het moment waarop Tha Bus 
onderdeel van jou leven is] uuhm.. (schrijft…) [hmm daar komen de positieve dingen aan] ja 
(schrijft…) [en dat mag weer van alles zijn, gebeurtenissen, eigenschappen uuh wat jij wil] (schrijft…) 
Ik denk wel dat dit het is [oke, klaar?] ja [oke wil je vertellen wat je hebt opgeschreven? (schrijft…) [ oh 
je hebt nog wat. Ja.. nog andere dingen?] nee 
 
Fragment 32 
[oke, wil je vertellen wat je hebt opgeschreven?] uuhm ja, sinds dat ik eigenlijk sinds het stukje Tha 
Bus en sinds dat ik meer hulp kreeg ben ik zelfverzekerder geworden en uuhm ik uuhm ja geen 
agressie en ODD meer en uuhm dat is eigenlijk meer ik ben er mee om leren gaan. Ik weet niet echt 
of je het echt kwijt kan raken maar ik heb er momenteel geen last van [ja] en al een paar jaar niet.  
 
Fragment 33 
Uuhm ik heb nog hele lichte hechtingsstroonis maar dat is meer een beetje ook denk ik in combinatie 
met mijn onzekerheid wat ik nog wel lichtelijk heb [humhum] omdat ik dan toch nog een stemmetje in 
mijn achterhoofd heb van jaa vinden ze je wel leuk of uuh moet je dat wel doen maar ja ik praat best 
wel uuh open met mensen, ook al ken ik ze niet, [humhum] 
 
Fragment 34 
ja ik vertel natuurlijk ook gewoon mijn verhaal terwijl dat ik mensen niet ken voor een klas. Of het nou 
met Tha Bus is of gewoon HBO waar ik zelfstandig gastlessen geef, op Windesheim en uuh ja de 
HAN [oke, klinkt goed]  
 
Fragment 35 
en uuh ik ben een Excellent Student, k heb altijd al school leuk gevonden en nu ben ik Excellent 
Student en mag ik ook het versnelde traject doen op school [ja, want houd excellent student, houd dat 
in dat je sneller] ja [een traject mag doorlopen of?] ja dat je gewoon een goede student bent, dat je 
goede cijfers haalt en dat je goed aanwezigheid hebt en dat er eigenlijk nooit problemen zijn. [oke, 
netjes] dus eeuh ja, ook wel fijn dat is ook wel een beetje de statement die ik heb, ik wil gewoon uuh 
doorgaan en uuhm ik heb een plan voor mijn toekomst.  
 
Fragment 36 
Ik ben nu ook druk bezig met uuh, uuhm met uuh het zoeken naar een eigen plekje samen met een 
maatschappelijk werker uuh zodat ik gewoon op mezelf kan, ik bedoel ik moet nu tijdelijk, noodzakelijk 
bij mijn moeder wonen en daar gaat het niet goed maar dat wist ik al [uhu] en nu ben ik dus bezig om 
dat laat maar zeggen, ja, om mijn eigen plekje te gaan vinden [humhum] en uuhm en ook bezig met 
een baan, ik heb uuh best wel vaak een afwijzing gehad en daardoor ben ik ook best wel onzeker 
gebleven laat maar zeggen [uhu] en nu ben ik ook wel bezig om dat toch wel te gaan vinden. [uhu] 
uuhm  
 
Fragment 37 
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ik ben ook wel sowieso zelfverzekerder geworden omdat ik een vriend heb al anderhalf jaar dus dat is 
ook wel fijn en ook erg positief en dat nja, na het misbruik enzo ben ik toch wel blij dat ik dat toch wel 
na hulp toch wel weer heb kunnen starten. [ja] en ook wel mijn hechtingsstoornis, die is nu licht en nu 
merk ik wel laat maar zeggen ik ben wel heel bang om mensen kwijt te raken. Bijvoorbeeld mijn 
vriend. [humhum] dus uuh, ja dat. [kun je het daar wel met hem over hebben] ja ja ja hij weet mijn 
verhaal [ja] en hij weet mijn problemen dus hij heeft daar wel alle begrip voor. [humhum, dat is wel 
heel fijn] en hij snapt ook dat ik bepaalde dingen nog niet kan wegens mijn verleden dus. [ja, oke]  
Fragment 38 
Hmm ik ben druk met gastlessen geven uuh zoals ik net al zei [uhu] ja vrijwillige inzet voor projecten 
en activiteiten zoals Tha Bus heb ik me toen vrijwillig voor ingezet, uuh gastlessen geven maar ook 
jongerenplatform, jongerenraad Pactum, cliëntenraad Pactum, eigenlijk van alles. Ondertussen ben ik 
nog bezig met Samen Sterk in Ede. [oke] Allemaal projecten. Ik heb ook best wel vaak al met 
Gemeentes gepraat enzo dus dat is wel super leuk [flink bezig] 
 
Fragment 39 
ja en ik heb dan een plan voor mijn toekomst. Ik heb een droom en mijn droom is uuh om uiteindelijk 
mijn harde werken te belonen met een hele goeie baan. Ik wil uiteindelijk ja, ik doe nu sociaal cultureel 
werker op het MBO 4 en ik wil dat dan uuh binnen 2,5 jaar mijn diploma halen en dan wil ik naar HBO, 
toegepaste psychologie en uiteindelijk universiteit psychologie [oke] en nadat wil ik me nog verdiepen 
op creatieve therapie en therapie met dieren [ja] en uiteindelijk hoop ik dat ik mijn eigen praktijk kan 
openen en mijn eigen, ja, psychologenpraktijk en dan uuh gewoon bij huis ofzo of uuh  
 
Fragment 40 
en dan wil ik sowieso een paard en een hond en die wil ik dan voor, ja therapie met dieren dan, want 
dat weet ik sowieso dat dat heel erg goed werkt met mensen met gedragsstoornissen en mensen ook 
mensen met autisme. [oke, heb jij daar in het verleden ook iets mee te maken gehad?] Ja ik weet door 
DOC en dat soort dingen en ik weet sowieso dat kinderen bijvoorbeeld best wel makkelijk praten met 
dieren. Als je bijvoorbeeld een hond hebt, als therapiehond en of, dan gaan kinderen een heel 
gesprek met een hond aan. Omdat ze ja, dat weet ik niet maar soms als kinderen heel erg 
wantrouwen hebben over mensen ofzo, dan praten ze wel altijd met dieren. En dat zie je soms ook 
met knuffels. Daar praten ze soms ook allemaal verhalen mee. [uhu] Dat is gewoon het onderbewuste 
en dat voelen ze gewoon, jezelf goed voelen bij dieren en ik heb dat zelf ook altijd gehad en ik vind 
dat gewoon een hele mooie vorm laat maar zeggen [ja] dus uuh en ik ben zelf heel erg gek op dieren 
dus [heb je ook een huisdier nu?] Ja we hebben thuis een kat Blooper haha [haha] dat is echt die kat 
is helemaal gek op mij en uuh die komt soms als je dan ‘s avonds terug komt van stage en je komt 
laat thuis dan staat die aan het eind van de poort te wachten en dan loopt die het hele pad voor mijn 
voeten en de hele tijd te miauwen helemaal blij [ja] en dan loopt hij uiteindelijk mee het huis in en dan 
zit ie helemaal blij is ie dan om mij te zien [uhu] ja dat is heel leuk.  
 
Fragment 41 
Ja en ik ben dan zelf heel creatief dus daarom ook de creatieve therapie.  Dat ik dan wil toepassen 
omdat ik zelf toen ik heel erg depressief was heb ik uuh eigenlijk uuhm ja gedichten van me 
afgeschreven [uhu] ofja gedichten geschreven om uuh ja ff alles kwijt te kunnen. [kwam je daar zelf 
op?] uuh ja, en uum er gaan er een paar over mijn vader dat uuh ja dat ik daar heel veel last van heb 
gehad en het uuh ja het verdriet dat ik eigenlijk nog had van een meisje, dat was een hele goede 
vriendin van mij [uhu] die is overleden toen ze 4 was en ik was net 5. [uhu] Ze zou bijna 5 worden. Ze 
is plotseling overleden dus dat was opeens ja een ruk ze was toen mijn beste vriendin. Het meisje 
waar ik eigenlijk altijd mee om ging die was ik opeens kwijt. [toen zat je ook al in die moeilijke 
periode?] ja, en dus uuh ja toen was het al niet goed thuis. Ik ben toen eigenlijk altijd creatief geweest. 
Op een gegeven moment kreeg ik een wannabe gitaar en nu heb ik gewoon een eigen gitaar. [oke] 
dus ik speel gitaar. Ik ben ondertussen op school ook bezig met muziek om te oefenen met piano, ik 
teken heel veel, vooral manga uuhm ja gewoon ik vind het super leuk en uuh ik weet ook dat het helpt 
om muziek te maken of uuh ja lekker wat te schrijven ofzo dus [ja, ja dus dat helpt jou in ieder geval 
om jou verhaal kwijt te kunnen?] ja, zeker. En gewoon creatief ben ik sowieso wel, dat is ook wel 2 
keer uit de test gebleken van het MBO toen ik me inschreef. Daar kwam volop creativiteit uit haha [ja 
je hebt ook nog creatieve therapie op de HAN] ja dus daarom dat ik me eerst gewoon wil focussen op 
psychologie en daarna extra willen verdiepen in het specefieke als creatieve therapie of therapie met 
dieren ofzo [nou supermooie toekomstplannen] ja, ja dus uuh. 
 
Fragment 42 
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[en als je nou kijkt naar wat het grootste verschil is met voordat je met Tha Bus meeging en tijdens 
Tha Bus? Uhm dat ik ook laat maar zeggen heb geleerd dat ik niet de enige ben met grote problemen 
en dat het opgeven van je toekomst een keuze is van jezelf. Je kan natuurlijk je problemen kun je je 
het zwaar laten maken maar je kan ook je problemen oppakken en denken van ja dit is mijn koffertje 
maar dat koffertje ga ik wel gebruiken zodat het in de toekomst veel beter gaat en uhm dat ik het 
gewoon omzet in positieve dingen. En dat bij de pakken neerzitten alleen maar jezelf tegenwerkt en 
dat ook al ben je jeugdzorgjongere, ook al heb je zoveel problemen gehad. Uuhm het is nog altijd de 
keus aan jou wat je van je toekomst gaat maken. En uuh het is aan jou de vraag op een gegeven 
moment ga ik door of blijf ik hier zitten en ga ik balen[humhum] dat heb ik wel echt geleerd. En ook 
gewoon van andere jongeren [ja dus die gedachten vooral vanuit Tha Bus geleerd?] ja [oke mooi, 
uuhm (stilte..) even denken.] 
 
Fragment 43 
[Dit was wel ongeveer wat ik over het heden wilde weten. Heb jij verder nog aanvullingen hierover?] 
nee [oke, dan mag je je blaadjes ophangen, op de lijn ergens waar jij denkt dat ze passen.] (hangt de 
blaadjes op…) [heb je bewust voor groen gekozen i.p.v. rood?] nee (hangt de blaadjes op…) 
 
Fragment 44 
[nou dan weet je waarschijnlijk al wat er komt, hoe zie jij je toekomst voor je? En dat mag je weer 
tekenen, kleuren, schrijven, wat je wil] Ik neem lichtgroen [oke, bewust?] Nja eigenlijk heb ik dat al een 
beetje gezegd [wat bedoel je?] mijn toekomst [oja dat klopt] (schrijft…) [ja want vaak in het verleden 
praat je ook een beetje over het heden en in het heden praat je ook al weer sneller over de toekomst] 
ja (schrijft…) [ja leuk haha] (schrijft…) Dat is het denk ik wel 
 
Fragment 45 
[nou vertel, wat je opgeschreven hebt] ja zoals ik net al zei wil ik uiteindelijk een universitair diploma 
voor psychologie [uhu] en natuurlijk dan nog een beetje aanvullen met andere specifieke diploma’s. 
Uuhm ik wil een eigen praktijk als psycholoog en het liefst een huis gewoon vrijstaand en dan met wat 
wei erom heen ofzo. [uhu] ik zie mezelf niet echt in een boerderij maar gewoon in een modern gebouw 
wel op het platteland omdat ik natuurlijk een paard wil en een hond en ik wil gewoon dat die vrije 
ruimte hebben [humhum] en uuhm bij het huis wil ik laat maar zeggen een losse praktijk dus niet in het 
huis maar ernaast [uhu] waar ik dan uuhm ja cliënten tegen die tijd kan laten komen en uuh ook 
gewoon weer daar heb ik ook weer over nagedacht vrije land enzo geeft ook gewoon wat meer rust. Ik 
hoop dat er tegen die tijd ook nog wel vrij land bestaat met al die bebouwing van tegenwoordig haha  
 
Fragment 46 
[haha, wil je wel in Nederland wonen?] Dat weet ik nog niet, ik denk het wel omdat het wel het 
makkelijkste is maar ik ben ook wel aardig goed in Engels [uhu] en mijn vriend die wil de ICT in dus 
dat is ook maar uuh wat hij wil. En uuh volgens mij het liefst zou die naar New York gaan ofzo haha 
[haha] maar zoals ik al zei mijn vriend, ik hoop dat ik samen met mijn vriend ben, mijn huidige vriend, 
Jasper. Ik hoop dat ik tegen die tijd een keer getrouwd ben met hem. Ja dat gaat gewoon zo goed, en 
ik heb het idee dat het niet kapot kan gaan tussen ons twee [ja]  
 
Fragment 47 
en uuhm ja creatief, een creatieve toekomst. Uuhm een rijbewijs, dat is ook wel een droom van mij [ja] 
gewoon omdat ik, ja momenteel heb ik daar het geld niet voor. [Mis je die nu? Je rijbewijs?] nouja, aan 
de ene kant wel, en aan de andere kant ja, het is makkelijker als je dan een keer een auto kan lenen 
ofzo, of ze zoeken tegenwoordig ook bij bijbaantjes met bijvoorbeeld uuh dat je bezorging, dat is uuh 
bezorgservice dat is best wel veel tegenwoordig. Daar zoeken ze best wel veel mensen met een 
rijbewijs of certificaat daarvoor [uhu].  
 
Fragment 48  
Uuhm ja, ik zie mijn toekomst als positief, zorgeloos en vrij. En dat ik dan niet heel veel problemen 
heb. Dat ik me gewoon me kan focussen op mijn toekomst met mijn vriend en mijn werk en dat het 
eigenlijk niet al die problemen die ik nu heb van o geld te kort dat, en ik hoop ook dat ik gewoon 
genoeg geld verdien  
 
Fragment 49 
dat ik viool kan leren spelen [o, ja?] dat is echt een droom van mij geweest. Ik wil sowieso paardrijles, 
ik heb nog nooit paard gereden, en panda’s [ja dan moet je niet in Nederland gaan wonen voor 
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panda’s bij je huis] Maar uuhm ja dus ik wil sowieso paardrijles en een eigen paard zodat ik kan rijden 
door de bossen, dat vind ik ook super fijn en dus viool leren spelen. Dat zijn ook twee hele grote 
dromen van mij. [ja]  Ja maarja dat is vrij duur, viool spelen [ja] maar dat vind ik dus gewoon een super 
mooi instrument. [ja wie weet, zoals je zelf al zegt, je hebt het zelf in de hand] ja ik hoop ook in mijn 
eigen huis een eigen piano te hebben, gewoon iets van een vleugel ofzo. [klinkt cool]  
 
Fragment 50 
[Uuhm, zijn er door je leven heen dingen veranderd in je toekomstbeeld? Had je dit beeld ook al toen 
je vroeger klein was bijvoorbeeld?] Uuhm, ja ik heb eigenlijk een hele rare,, uuh ik wilde eerst kok 
worden [uhu] toen wilde ik op een gegeven moment uuh uuh modeontwerpster worden, toen had ik 
mijn statement gezet op architect en uuhm daar was ik in het eerste jaar aangenomen, tweede jaar 
vonden ze me te zweverig uuh nadat ik gestart was [uhu]. Dus toen mocht ik toch niet aan de 
opleiding beginnen en  
 
Fragment 51 
toen zeiden ze ga naar een sociale opleiding en ook al op school zaten ze van jij? Architect? Zou jij 
geen sociale opleiding gaan doen? Jij bent zo sociaal. Ik heb wel altijd ook op de basisschool, ook al 
had ik zelf problemen en zo, ik hielp wel altijd elke vrijdag bij de kleuters uuhm, en dat vond ik ook 
super leuk, en ik heb eigenlijk altijd wel sociaal geweest. Ik ben altijd wel een persoon geweest 
behalve dan als ik gepest werd, waardoor mensen die bijvoorbeeld problemen hadden dat ze naar mij 
toekwamen, dat ze [uhu] zich zo veilig bij mij voelden om hun ei kwijt te kunnen [oke] en dat heb ik 
eigenlijk nog steeds wel bij veel vrienden [uhu] dus eigenlijk ja, het is toch wel geworden wat ik wil.  
 
Fragment 52 
Ik wil wel psycholoog worden. Ik heb ook gewoon al die gastlessen die ik heb gegeven, dat is toch wel 
ja, ik wil mensen helpen en ik zeg toch altijd wel van ervaringsdeskundige die hebben het toch altijd 
wel voor op mensen die het uit het boekje leren [humhum] dus ja. [dus ook vooral met de gastlessen 
op scholen, jij kan meer mensen uuh dingen duidelijk maken dan iemand die het zelf niet ervaren 
heeft] Ja, het is natuurlijk ook heel anders als jij bijvoorbeeld als psycholoog werkt en jij zegt ‘ik snap 
je’ en je hebt het uit het boekje geleerd dan datje zegt ik snap je’’ en je hebt het zelf meegemaakt. Dan 
is dat voor die mensen ook van ja, die snappen dat dan ook wat meer en die denken dan van ‘ja ze 
meent het echt’ [ja kan ik me wel in vinden.]  
 
Fragment 53 
Uuhm stel dat jij niet had deelgenomen aan Tha Bus, zou je toekomst dan anders zijn geweest?] Ja 
dan zou ik het lastiger vinden om voor een groep te praten en mijn verhaal te vertellen. Dat heb ik toch 
wel echt geleerd.  
 
Fragment 54 
En ik zou ook wel, ja, bepaalde dingen niet kunnen, dus gewoon mijn verhaal doen dan zou ik daar 
nog steeds een struggle mee hebben [uhu, ja] 
 
Fragment 55 
en uuhm ik zou onzekerder denk ik wel zijn. Dat uuh ja dat heb ik toch wel echt geleerd. [weet je ook 
wat in Tha Bus maakt dat je nu zekerder bent?] Nouja sowieso, het medeleven van je medemensen, 
van de jongeren die, Tha Bus leden. [humhum]  Uuhm en natuurlijk als je voor een klas staat, als je op 
een gegeven moment toch het respect krijgt, dat is toch zo van ‘wow, dat je dan hier nog staat’. Dat 
heb je dan heel erg met HBO’ers. Wauw dat je hier nog staat en dat je dan, ja [ja dat je niet ingestort 
bent] en ook met jongeren in Tha Bus dat ze zeggen van ‘wow ik wist niet dat dat zo kon zijn’. En als 
je begint dan zitten ze vaak van ‘wooooow’ en aan het einde als je dan de dag afsluit met Marcelino 
dan is het toch wel van ‘wooow ja, dat was toch wel indrukwekkend laat maar zeggen. [uhu, ja] dat je 
hele andere reacties krijgt en dat ze vooraf wat giechelen en daarna toch meer serieus zijn van ja, 
‘wauw’ [ja het is ook wel wat, wat je verteld] ja [oke, mooi. Dus vooral zekerheid en voor een groep 
praten?] ja 
 
Fragment 56 
[oke, uuhm heb je ook dingen gemist bij Tha Bus on Tour die je nodig hebt voor je toekomst? Dingen 
waarvan je zegt dat had anders gekund of als ze dit hadden gedaan dan had ik meer geleerd of?] Nee 
eigenlijk niet, nee ik denk het niet nee. [Dus voor jou, als het project op deze manier doorgaat dan is 
het perfect?] Ja zeker. [oke. Uuhm even kijken hoor.. volgens mij was dit het dan over de toekomst. 
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Heb jij zelf nog aanvullingen? Dingen die je nog kwijt wil?] Uuhm nee. [Oke, dan wil ik vragen of je die 
nog even op wil hangen] (hangt de kaartjes op…) 
 
Fragment 57 
[Als je nu kijkt naar de lijn. Dit is dus je toekomst en dit is het verleden. Waar sta jij dan zegmaar als 0 
je verleden is en 10 is de toekomst. Waar sta jij dan nu?] uuh op 8 [Oke, en wat zou er dan nog 
moeten gebeuren om bij de volgende stap te komen?] nouja, een eigen huis, een eigen plek. Ik ben 
nu bezig om een studio te regelen en een baan zodat ik gewoon ja, meer zekerheid heb. [uhu] ja en 
natuurlijk mijn diploma’s van school enzo [uhu] en als ik dan helemaal een goeie baan heb dan is het 
10.  
 
Fragment 58 
[uhu. Want je noemt nu vooral praktische dingen. Zijn er ook nog dingen waarbij Tha Bus een rol kan 
spelen om zegmaar richting je toekomst te gaan?] Nouja het houd me gewoon fresh zou ik maar 
zeggen en uuh ja waar Tha Bus mij nog mee helpt is sowieso nog beter mijn verhaal te kunnen doen 
en mensen te helpen en uuhm ja toch wel een stuk zelfverzekerdheid. [oke, dan heb ik niet meer 
vragen. Jij nog dingen die je kwijt wil?] Nee, niks. [Oke bedankt in ieder geval. Dan zet ik nu de 
opname uit] 
 

 
Respondent 5 
 
[Oke, geef je toestemming om dit interview op te nemen?] 
Ja, ik geef toestemming.  
 
Fragment 1 
[Dan heb ik de eerste vraag voor jou, hoe lang ga je al mee met Tha Bus on Tour?] 
Vanaf het begin al, dus dat is al een aantal jaren haha. Vanaf 2008 denk ik (…). [Hoe vaak is dat 
ongeveer?] Uhhmmm even kijken, toen reden we ongeveer 10 keer per jaar (…) ik denk nu ongeveer 
40 keer minimaal. [40 keer je verhaal gedaan?] Eerste twee jaar sowieso toen heb ik daar gewoon 
gestaan, maar het derde jaar heb ik gestaan, maar ook begeleiden. [Oke]. Toen liep ik ook stage bij 
Zorgbelang Gelderland. En het vierde jaar was gewoon af en toe wanneer iemand ziek was ofzo. [Het 
begeleiden houdt in dat je uhhm andere jongeren begeleidt?] Ja, die dus net binnen kwamen en voor 
het eerst hun les zouden gaan doen. [Oke] 
 
Fragment 2 
[Vanaf welk moment wist je zeg maar van Tha Bus on Tour, hoe ben je er mee bekend geraakt?] 
Haha, uhmmm toen zat ik in jeugdzorg en mijn voogd vond dat ik niet teveel praat. Eigenlijk helemaal 
niet. Dus ze had mij eigenlijk opgelegd om naar Zorgbelang te gaan en zo’n training te volgen om les 
te geven met Tha Bus on Tour, zodat ik leer praten [Hm Hm] En anders zou ik gesloten geplaatst 
worden. Dus het was eigenlijk meer een gedwongen kader. [Oke dus door de voogd is Tha Bus on 
Tour je aangeraden] Ja. [Oke en wat vond je daar in het begin van?] Nouu hahaha ik was er niet blij 
mee. [Nee?] Nee ik stond ook echt niet blij op het station. Ik was uhh, naja was ook de eerste keer dat 
ik Hellen zag [Ja] ennn naja toen zei ik hier heb ik eigenlijk geen zin in. Ik ben hier eigenlijk alleen puur 
omdat het me gedwongen is dus ja. Verwacht niet teveel. Enn toen uhmm [Hoezo vond je het in het 
begin niet leuk?] Omdat ik sowieso niet over mijn tijd wilde praten. En dan ja daarbij op de manier hoe 
het mij is benaderd. Van uhm ja je moet gaan en anders word je gesloten geplaatst. Terwijl ik toen net 
op een open instelling zat. Naja ja dat werkt averechts bij mij. Dus op een gegeven moment toen uh ja 
toen zag ik haar en hebben we gesproken en heb ik mee gedaan aan die les en toen bleek het best 
wel leuk te zijn. En toen ben ik bij haar gebleven haha.  
 
Fragment 3 
[Weet je nog de aller eerste keer van Tha Bus on Tour hoe dat ging] Jaa dat was uhh super vroeg dat 
we daar stonden toen moesten we daar eerst verzamelen allemaal. En dan zie je zo’n gele 
Amerikaanse bus en dat was wel leuk want je verwacht dat eigenlijk niet. En je ziet daar meer 
jongeren en ja dan krijg je toch een band met elkaar en de sfeer binnen is ook gewoon zo leuk en naja 
iedereen weet ongeveer wel van waar je vandaan komt en wat je hebt mee gemaakt althans op 
jeugdzorg gebied. Ondanks je verhaal te weten die saamhorigheid dat is eigenlijk een soort van 
therapie voor veel. In ieder geval voor mij wel ondanks het praten kan je toch op zo’n manier een soort 
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van lotgenoten groep hebben. [Dus als ik het goed hoor vond je steun bij anderen jongeren die ook 
met Tha Bus mee gingen?] Ja.  
 
Fragment 4 
[Ennn even kijken hoor, voor dat Tha Bus überhaupt begon kun je wat vertellen hoe je toen was?] 
Uhmm ik kwam met jeugdzorg in aanraken door uhm meerdere redenen eigenlijk. Ééntje is dat naja 
dat mijn ouders zijn gescheiden nadat ik was geboren. Mijn moeder is manisch depressief en dat 
wisten we toen der tijd nog niet dus uhh mijn moeder en ik hadden echt hele grote ruzies en naja 
daarbij ging mijn moeder ook af en toe terug in de tijd. Dus dan wist ze ook niet meer wie ik was en 
dan werd ze bang voor mij (..) Dat botste heel erg dus op een gegeven moment was ik op straat en 
werd ik naar mijn vader geplaatst, dat werkte al heeeelemaal niet, omdat hij heel erg ouderwets is [Ja] 
dus dan uhh naja ik ben niet zo ouderwets haha ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. En toen uhh 
kwam ik aanraking met een loverboy ook. Naja toen dat naar voren kwam had mijn vader last van 
eerwraak en toen werd ik uithuis geplaatst. 
 
Fragment 5 
Ennnn toen ik uiteindelijk een vaste plek had. Daarvoor ging ik dan een tijdje in een crisisopvang en 
daarna weer naar een andere crisis. Toen kwam ik uiteindelijk op een vaste plek terecht [hmhm] en 
dat was voor mij eigenlijk heel erg zoeken omdat ik eigenlijk niet wist hoe het daar werkt en naja voor 
mij was het gewoon de tijd uitzitten en dan kan ik weer gaan. Dus ik deed maar heel braaf en luisterde 
naar alles en was eigenlijk echt voorbeeldig. Tot dat ik merkte dat het niet hoefde haha toen werd ik 
gewoon weer mijzelf. 
 
Fragment 6 
[Oke, uhm mag ik vragen wat je afkomst is?] Ja, Surinaams en Hindoestaan. [Oke, uhm wat heb je 
van daaruit mee gekregen vanuit die cultuur?] Sowieso mijn geloof, Hindoestaan. De cultuur uhm ja 
wij hanteren meer de cultuur van het Hindoeïsme. Dus uhm bijvoorbeeld meisjes tot zo laat naar 
buiten mogen en de rest moet ze binnen zijn of geen contact met jongens en dat soort dingen. Mijn 
moeder daarentegen zij heeft meer de Surinaamse cultuur. Surinaamse cultuur is meer gericht op het 
bieden van uhmm handvatten zodat het kind fatsoenlijke burger gaat worden. Bij het Hindoeïsme is 
het meer dat het meisje als een last wordt beschouwd. Dus dat is het verschil [Ja] Dus dat allemaal bij 
elkaar zit in mij hahaha. Maarja ja dat werkt af en toe ja dat was toen de tijd wel een beetje lastig. [Ja] 
Plus dan ben ik geboren ja ik kom dan wel uit Suriname maar ik ben hier opgegroeid vanaf dat ik één 
jaar ben. Naja dat is dan ook een beetje lastig, je hebt dan ook de Nederlandse cultuur erbij en naja 
daar kon mijn vader heel erg moeilijk mee overweg. [Oke je bent hier naar toe verhuisd toen jij één 
jaar was en je ouders moesten toen nog wennen aan de cultuur hoe het hier toen was?] Ja mijn vader 
die is getrouwd met mijn moeder in Suriname en toen had hij hier een baan gekregen dus toen was hij 
al hier. Naja mijn moeder was ook al hier alleen ze had nog niet een paspoort denk ik. Toen waren ze 
naar vakantie gegaan en toen ben ik geboren. Toen kwamen ze dus terug maarja moesten ze ff 
wachten tot ik wat ouder was en toen zijn ze terug gegaan. [Oke] 
 
Fragment 7 
[uhmm kun je in steekwoorden beschrijven en opschrijven hoe je was vlak voor Tha Bus on Tour? Hier 
heb je een papiertje en een pen. Dus hoe je was als persoon] Uhm jaa oke, moet ik het opnoemen of 
gewoon schrijven? [Beide] Oke naja, uhmm niet zo spraakzaam en dan meer op persoonlijk vlak. Dus 
ik was altijd erg sociaal enzo maar op persoonlijk vlak niemand wist echt precies mijn verhaal. 
(Schrijft…) Ennn ik was erg wantrouwig (Schrijft…) Nog steeds haha. Enn (…)  
 
Fragment 8 
[Ik stel even een paar vragen aan de hand van deze antwoorden. Niet spraakzaam waardoor kwam 
dat?] Ik ben iemand ik hou het meer binnen mij en ook uh de uh ja als je met loverboy te maken hebt 
dan heb je heel veel schaamte. Althans daar had ik last van. Dus dan ga je ook veel moeilijker er over 
praten. Dat is echt een drempel waar ik over heen moest. En vooral omdat mijn uhmm ja uit mijn 
cultuur gezien kon ik dat ook niet ff aan mijn ouders gaan vertellen van hey kijk dit en dat is er gaande. 
[Hmhm] Jaa ik kon ook niet zeggen dat ik een vriend had hoor. Dus (…) daardoor ga je verder denken 
als hun er achter komen wat gaat er dan gebeuren, daardoor probeerde ik het er niet over te hebben. 
En dan naja daarnaast bij mijn vrienden wat gaan hun over mij denken er is gewoon te veel schaamte 
eigenlijk. 
 
Fragment 9 
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En uiteindelijk is het zo dat je niemand vertrouwt. Want hiervoor heb ik ook hulpverlening gehad Maar 
ze hadden eerst niet in de gaten dat ik in een loverboy situatie zat. [Hmhm] Dus ik kon haar zo goed 
bespelen dat ze het gewoon niet door had. Naja dan denk ik ook van ja.. als zij er ook gewoon eerder 
waren dan hoefde ik daar ook niet in te belanden. En (..) naja ze vragen niet dus in de tussentijd werd 
het thuis ook alleen maar slechter. [Welke hulpverlening was dat?] Jeugdreclassering. [Hoe zag dat er 
precies uit?] Met hun had ik eens in de zoveel tijd een afspraken. In het begin één keer in de week en 
toen moest ik naar de rechtbank en werd uitgesproken en toen werd het volgens mij nog steeds één 
keer in de week 
 
Fragment 10 
maar moest ik daarnaast naar een therapiegroep gaan. Maar dat werkte ook niet bij mij, want dan 
moet je gaan praten. En hun vonden dat ik meer sprak over uhh dagelijkse dingen in plaats van over 
mijn kern probleem. Dus bijvoorbeeld als wij nu samen zitten en je betekent veel voor mij en je hebt 
heel veel problemen dan nam ik dat mee daar naar toe. Naja wat kan ik doen om diegene te helpen 
[Hmhm] Naja en toen werd dat dus gestopt en toen ging ik daar niet meer naar toe want ik had zoiets 
van ja dat schiet ook niet op. Dus toen had ik alleen de reclassering nog. Ennn naja toen moest dat 
stoppen en werd de voogd uitgesproken. 
 
Fragment 11 
Op moment dat dat gebeurde zei ik tegen haar ik moet uithuis geplaatst worden want er is een 
loverboy achter mij en toen kwam mijn vader er achter en toen werd het helemaal een drama [Hmhm] 
en toen was het al uhh jeugdzorg. [Enn jeugdzorg wat was er precies aan jeugdzorg. Zorgbelang 
Gelderland en wat precies nog meer?] Ja uhmm ik heb eerst op de Glind gezeten dus via Bureau 
Jeugdzorg Gelderland op de Glind gezeten op een crisisopvang, leefgroep en daarna in een 
gezinshuis en uhmm een maand ofzo. [Ja] En toen uiteindelijk kwam ik op Hoenderloo. [Oke, op de 
Hoenderloo groep] Ja. [Dat was de tijd dus dat je nog niet spraakzaam was en wantrouwig] Ja.  
 
Fragment 12 
[En kun je wantrouwig nog toelichten?] Jaa, jaa uhmm als iemand jou vertrouwen heeft geschaad dan 
(..) dan maakt het niet uit of je een hulpverlener bent of niet, dan heb je geen vertrouwen in de 
mensheid. [Ja.] Dus naja toen ik Hellen voor het eerst zag dacht ik jij hebt ook alleen maar bij 
bedoelingen met mij. Jij bent ook alleen maar van plan om dit en dat te doen. Jij hebt mij ook alleen 
maar nodig voor dat project niet mij als persoon. Dus op een gegeven moment ga je ook meer denken 
van je bent een nummertje vooral in jeugdzorg haha. Je bent meer een nummertje dan een persoon 
en alles wordt gehanteerd via dossiers en dat zorgde ervoor dat ik steeds minder vertrouwen had. 
 
Fragment 13 
En naja ik wist ook niet hoe ik mij voelde ik had niet, ik was niet niet uh ja hoe moet ik dit uitleggen. 
Alles wat ik voelde werd omgezet in boosheid. Dus als ik verdrietig was werd ik gewoon boos. Dus zo 
had ik geen enkel, ja als ik blij was was ik gewoon blij maar sterkste gevoel dat ik had was boosheid. 
En eigenlijk heeft Hellen ervoor gezorgd dat ik uhm open kon staan om alsnog mijn gevoel te voelen 
en daar ben ik Tha Bus zo dankbaar voor. [Oke dat is iets moois om te horen. En ik hoorde boosheid 
en dat kwam eigenlijk door (...)] Naja jaa doordat ik eigenlijk gewoon niet sprak. Dus als iets gebeurde 
zoals bijvoorbeeld mijn weet ik veel mijn telefoon kapot ging zou ik boos worden. Ik zou dat op dat 
moment niet meer boos zijn ik zou dan agressief zijn. Snapje het werd altijd een standje hoger. [Oke] 
Enn als ik verdrietig was sprak ik ook niet, maar als je op dat moment iets met mij deed dan werd ik 
weer heel erg boos [Ja, ja.]  
 
Fragment 14 
[Uhmm zijn er nog meer dingen die je kunt opschrijven?] Uhmm hoe ik was ja.. naja dat ben ik nog 
steeds wel beetje kat uit de boom kijken in het begin. Jaa ik ben heel erg beschermend naar mijzelf 
toe. Ik laat mijzelf niet volledig zien. (Schrijft…) [En beschermend naar jezelf toe zei je toch? Leg dat 
eens uit] Naja dat heeft ook te maken met wantrouwen en niet spraakzaam zijn. Het is eigenlijk een 
schild wat ik om mij heen bouw wat ja.. ik bepaal zelf wat ik jou laat zien van mij. [Oke] dat is meestal 
niet zoveel toen de tijd haha. Nu is het wel wat meer.  
 
Fragment 15 
[Okee uhmm kun je nog vertellen wat je sterke punten waren?] Uhmm ik was wel sociaal (schrijft...) ik 
sprak snel met anderen en ik was best wel zorgzaam. Nog steeds wel. Een goed voorbeeld is wel 
uhm bij Tha Bus on Tour. Dat vind ik ook zo leuk aan de Tha Bus on Tour iedereen is er voor elkaar. 
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Vooral de jongeren onderling. Stel er gebeurt iets met iemand zijn les ofzo de rest is er gewoon voor 
jou de rest komt voor jou op, die troost jou en die is met jou. Naja dat had ik dan ook heel erg. En die 
verbintenis had ik eigenlijk met iedereen daar en iedereen had dat ook met elkaar. Het is gewoon een 
hecht groepje. Het mooiste was dat je ja ik weet niet je voelde je niet meer als een jeugdzorg jongeren 
als een probleemkind maar meer gewoon van naja ik heb wat mee gemaakt en ik kan dat nu mee 
brengen naar anderen. [Jaja dus je haalt er iets uit] Jaa. [Oke scoiaal was een sterk punt, nog andere 
punten?] Nee naja de rest kwam eigenlijk door Tha Bus on Tour. [Oke dan wil ik nu graag naar het 
heden en dan mag je dit kaartje ophangen op de waslijn]  
 
Fragment 16 
[En dan nu het moment dat je met Tha Bus on Tour te maken hebt gekregen. Je hebt net al een 
beetje aangegeven dat je wist hoe de eerste keer was] Ja. [Uhmm kun je een verschil aangegeven.. je 
bent ongeveer 40 keer mee geweest he, hoe het in het begin was de eerste keer en in verloop van 
tijd] Ja in het begin was alles heel nieuw en best wel spannend ook omdat je niet weet hoe gaat het 
zijn. Je eerste les eigenlijk dat is vooral heel erg spannend. Voordeel was je zat in zo’n gastlestraining 
en daar had je al mensen ontmoet. Want je zat dan met een groepje en voor hun was het ook de 
eerste keer. [Hoe vaak heb je die gastlestraining gedaan?] Één keer. [Oke dus echt voor dat je langs 
de scholen ging] Ja je krijgt die training paar weken van te voren zodat je goed kunt nadenken wat je 
wilt vertellen en eigenlijk die gastlestraining is eigenlijk voor te bereiden op hoe ga je die les doen en 
bedenk goed  wat je wilt vertellen en als je iets niet wilt vertellen geef dat ook gewoon aan. Dat soort 
dingen het is eigenlijk meer om handvatten te krijgen. Maar goed daar heb ik dan twee anderen 
ontmoet en eigenlijk heb je meteen een verbintenis omdat je naja hij bepaalde dingen kent wat jij ook 
kent van je verleden. Enn naja de eerste keer toen ik dus met Tha Bus mee ging was diegene er ook. 
En Hellen was er ook en ja dat was gewoon top. Want zij uhh kwam ook gewoon naar je toe van uhh 
hoe was je reis haha en hoe vind je het? Vind je het spannend? Ja dat weet ik nog ja. [Ja? Ennn wat 
deed die spanning met je?] Ik vond gewoon eigenlijk ook heel erg leuk, want je ontmoet ook anderen 
die eigenlijk in zelfde schuitje zit als jij. 
 
Fragment 17 
Ennn naja voorheen voelde ik echt vooral mijn verleden dat ik mij moest bewijzen aan de 
maatschappij om deel te nemen aan de maatschappij. En ik had ook een stempel dat ik een gevaar 
was in de maatschappij. Dan voelt het voor mij al moeilijker om terug te keren in de maatschappij,  
 
Fragment 18 
maar in principe ben ik er nooit uitgeweest. In principe heb ik altijd deel uit gemaakt van de 
maatschappij. Enn dat geldt ook voor hun, hun hebben altijd vooral toen de tijd als je hun verhalen 
hoort hoe vaak ze zijn gediscrimineerd als ze uit jeugdzorg kwamen of hoe ze werden aangekeken 
omdat ze uit jeugdzorg kwamen. En een ander persoon zou dat niet kunnen begrijpen tenzij, ze 
zouden het wel kunnen begrijpen maar ze zouden niet voelen hoe diegene zich zou hebben gevoeld 
tenzij je dat zelf ook hebt mee gemaakt. [Hmhm] Enn jaa wauw, dat is zo’n besef moment dat je 
eigenlijk niet alleen niet bent. [Je voelde eigenlijk een sociale binding met de rest van de 
gastdocenten?] Ja, maar het was ook ja een soort van lotgenoten gevoel.  
 
Fragment 19 
Ik heb veel meer aan Tha Bus on Tour gehad dan op een therapie. Kijk met Tha Bus on Tour vertel je 
wel je verhaal dus je bent wel aan het verwerken, maar op een manier dat je zelf de touwtjes in 
handen hebt. Je bepaalt zelf wat je vertelt. Op een gegeven moment gaat het zo vloeiend dat je beseft 
dat je gewoon een hoofdstuk hebt afgesloten. 
 
Fragment 20 
[Hmhm] [Je vertelde over een besef moment dat je niet de enige was, wat deed het besef met je?] 
Jaa, dat voelde echt goed. Want het is ook uhm ja ‘’they got your back’’ weet je haha ik weet ff niet 
hoe ik het anders moet zeggen haha. [Ze steunen je?] Jaaa dus het is meer dat je weet gewoon ook 
al zie je elkaar alleen maar met Tha Bus on Tour, maar als je elkaar ziet is het weer: heeey hoe is 
het? En echt alsof je jaren lange vriendschap hebt. Terwijl je elkaar misschien maar twee keer hebt 
gezien. Weetje dus je hebt gelijk al een of andere connectie en iedereen weet ook op een gegeven 
moment als je echt goed elkaar kent dan weetje van ja als er iets gebeurt dan kan ik ook bij diegene 
terecht ook buiten Tha Bus on Tour om. Dus op een gegeven moment ontstaan er ook 
vriendschappen. Terwijl je allebei haha aan het verwerken bent van je problemen. [Ah mooi] 
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Fragment 21 
en je zegt dat het iets goeds met je deed, maar wat deed dat ‘goed’ met je?] Met mij persoonlijk? [Ja] 
Ja met mij persoonlijk (...) ik durfde meer open te zijn, sowieso naar hun. Want ja bij hun hoefde ik mij 
niet anders voor te doen dan dat ik ben. Dat is het vooral, dat heeft Tha Bus on Tour echt met mij 
gedaan. Ik kon daar zijn wie ik was. Ik kon daar straattaal schreeuwen, maar in de klas weer 
professioneel zijn. [Hmhm] Later dan, toen niet toen was ik nog steeds hetzelfde haha. [In het begin?] 
Ja. Maar als er iets gebeurde je weet er was een begeleider en je kan altijd op iemand terug vallen 
[Hmhm] 
 
Fragment 22 
En je je, uhmm je bent niet saai en de les is niet saai. Het gaf mij juist het gevoel dat je iets positief 
mee kon brengen aan iemand anders. [Oke] Terwijl ik het negatieve ervaarde. Dat deed mij heel veel 
goeds het gaf mij voldoening. [Het gaf jou voldoening wat jij hebt mee gemaakt om dat over te 
brengen op de klas die je les gaf?] Ja. [Hoe zag je dat terug?] Uhmm [Of zag je het überhaupt terug?] 
Jaa in het begin kreeg je wel vragen van hoe was het en hoe heb je dat gedaan? En hoe gaat het nu? 
Ennn ja op het eind vraag je wat hebben jullie gemist, wat hebben jullie hieraan? En ja wat vind je dat 
je nog mist en dat soort dingen. Dat deed dan meestal de begeleider haha, vooral de eerste les. En 
dan hoorde je ook ‘’ik vind het echt respectvol dat je hier staat’’ en ‘’knap dat je je verhaal vertelt’’  
 
Fragment 23 
en naja ‘’nu kijk ik ook anders naar jeugdzorg’’ dat geeft echt wel veel voldoening en op een gegeven 
moment bereik je ook echt mensen die problemen hebben. Die gewoon niet weten hoe of niet durven 
het te gaan vertellen. En door jou les inspireer je eigenlijk hun om dat wel te doen. [Waardoor gaf het 
jou precies voldoening?] Als je je verhaal doet dan merk je echt dat ze aan je lippen hangen en we 
proberen het ook op een interactieve manier te doen dus met een woordenspin enzo en dan merk je 
ook dat ze allemaal mee doen. Ze raken ook enthousiast je ziet gewoon aan ze dat ze enthousiast 
raken. Af en toe heb je dan ook een jongere in de klas zitten en dan blijkt dat jou verhaal haar zo heeft 
kunnen raken op één of andere manier dat zij heeft gedurfd om ook haar verhaal te doen. En dan (…) 
wat je merkt is dat ze niet zo snel naar een begeleider gaan of naar school of wat dan ook. Ze komen 
als  eerste naar jou. [Na de les of tijdens de les?] Nee, na de les. En dan gaan ze met jou praten van 
ja.. hey ik heb dat ook of ik heb dit en dit en dit. En dan kan je hun eigenlijk verder helpen met oke. 
Misschien is het handig als we dit en dit gaan doen of dat en dat gaan doen. Zo heeft Tha Bus on 
Tour bijvoorbeeld ook op deze manier weer nieuwe gastdocenten gewerfd. [Oke!] Die ook met 
jeugdzorg te maken hadden en ja en dat ook gewoon voor uitkwamen van ja ik heb ook met jeugdzorg 
te maken gehad. En die geven dus nu weer les aan de andere klassen.  
 
Fragment 24 
[Wat deed dat met jou persoonlijk gevoel?] Dat voelde goed, echt goed. Kijk jeugdzorg staat al 
negatief in beeld en natuurlijk er zijn daar fouten, maar dat is nou eenmaal zo. Maar Tha Bus on Tour 
is juist een project dat het daglicht anders zet. Jeugdzorg heeft ook gewoon verhalen die wel goed 
gaan en er zijn wel voogden die het wel goed doen. Dus het is niet zo dat het altijd slecht hoeft te 
gaan. Goeie dingen hoor je niet altijd in het nieuws en hierdoor komt het zo dichtbij bij hun. Het is 
laagdrempelig en nu hebben ze een ander beeld. En misschien durven ze nu dan wel om hulp te 
vragen. Vooral dat wel op tijd durven te praten. Dat geef ik ook altijd mee in mijn lessen, praat! Hou 
het niet binnen. [Oke, waarom doe je dat?] Omdat ik dat niet heb gedaan, dus ja ik wil hun eigenlijk 
behoeden voor wat ik heb mee gemaakt. [Oke, je wilt iets overbrengen?] Ja. [Netjes! ] 
 
Fragment 25 
[Uhmmmm kun je verschillen opnoemen.. je bent ongeveer 40x mee geweest. Hoe dat steeds 
veranderde na mate je vaker mee ging?] Op gegeven moment komen dus nieuwe jongeren die uhh 
ook gastdocenten zijn dan. Als je dan een paar keer bent mee gegaan.. dan merk je echt wooo ik ben 
echt een oud jongere (..) haha. Jaa dat hebben er meerdere dan ja zoek je toch weer die oudere op, 
want ja dat voelt toch vertrouwder en dat soort dingen. En naja nieuwe waarmee je Tha Bus heb 
gezeten die komen dan ook wat meer naar jou toe. Dat is wat het verschilt. Jongeren die net pas 
komen hebben een eigen groepje en de oudere hebben weer hun eigen groepje. Dat is een verschil 
dat je ziet.  
 
Fragment 26 
En wat je ook ziet is dat je uhh als ik nu mijn les doe het komt zo vloeiend eruit dat het gewoon (…) 
het is wel echt ik bedoel het is niet zo dat het nep wordt, het is wel gewoon echt, maar het is gewoon 
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zo makkelijk om er over te praten [Hmhm] Voorheen had je af en toe wel van die momenten dat je 
moet gaan slikken of dat je denkt het komt toch wel wat dichtbij en begin ben je ook aan het aftasten 
wat je wilt gaan vertellen of niet. Wil ik dit vertellen wil ik dat niet. Naja ga je risico’s nemen ik ga het 
gewoon vertellen en zie wel wat er gebeurt. En dat kan ook gewoon omdat Hellen of Jasmijn er is. En 
als hun er zijn dan weet je van als het niet gaat, kunnen hun mij weer opvangen door andere vragen 
te stellen en dan heb je ook die mogelijkheid om dat uit te testen. Enn naja zoals eigenlijk elke les is 
het sowieso anders. Want bij de ene les (…) je voelt het ook aan de klas weetje, wat daar de behoefte 
ligt [Jaa] Als je merkt dat uh (…) heel erg enthousiast worden over jeugdzorg traject dan ga je daar 
meer over vertellen. Als ze meer geïnteresseerd zijn in jou verhaal (..) dan ga je daar meer op inzitten. 
Maar je benadrukt wel welke hulp je hebt gehad. Snapje, je bent aan het aftasten wat de klas eigenlijk 
wilt. [Oke, mooi.] 
 
Fragment 27 
[En wat heeft het met jezelf gedaan. In het begin van Tha Bus en op het einde van Tha Bus. Wat heeft 
Tha Bus on Tour met jou gedaan?] Tha Bus heeft ervoor gezorgd dat ik mijzelf kon ontwikkelen in de 
persoon die ik nu ben. Ik bedoel als Tha Bus on Tour er niet was weet ik niet of misschien was ik dan 
nog wel steeds zo, weetje wantrouwig en beschermend. Tha Bus on Tour heeft er eigenlijk voor 
gezorgd dat ik dat kon laten gaan. En dat het niet erg is dat ik fouten maak, want hey iedereen maakt 
fouten. [Hmhm] En ja dat is echt wat de Tha Bus on Tour mij heeft gebracht. En vooral dat therapie 
stukje eigenlijk. [Therapie stukje in de zin van?] Ik ben iemand die nooit echt naar therapie is gegaan. 
Ik heb wel geprobeerd, maar is gewoon niks voor mij. En daar is wat ik net zei je hebt de touwtjes in 
eigen handen. Je praat wat je wilt en vertelt wat je wilt. En jaa de reis naar de school toe is al 
helemaal te gek. Er wordt muziek gedraaid gewoon op een hele leuke manier en je gaat praten: hoe 
was je weekend? Wat heb je mee gemaakt? Vooral met de mensen die je al langer kent en zo 
verwerk je toch een bepaald hoofdstuk in je leven zonder dat het moet of dat er iets van je verwacht of 
dat je een doel moet behalen. [Oke!] 
 
Fragment 28 
[Kun je opschrijven in welke punten jeje ontwikkeld hebt? Hoe je in het begin van Tha Bus on Tour 
was en hoe je nu bent.] Oke. [Waarin ben je gegroeid of waarin heb je je ontwikkeld?] Uhmm nou ik 
ben wel dichterbij mijn gevoel gekomen. Dus als ik nu verdrietig ben, ben ik verdrietig en niet boos. 
[Oke] Ennnn (…) 
 
Fragment 29 
naja besef dat ik dus niet uhh uhmm de enige ben of dat ik slecht bent, weetje. Op gegeven moment 
ga je ook denken van uhm ja misschien ligt het aan jou dat je bepaalde stappen hebt gemaakt dus 
dan is het jou schuld. Eigenlijk gaf Tha Bus on Tour juist aan dat hey het is niet jou schuld. Het is 
gewoon een fase waarin je verkeerd. Dus dat. (…)  
 
Fragment 30 
Ik ben nog steeds wantrouwig haha [Ja?] Maaar, niet in die grote mate hoe ik het toen was. [En hoe is 
dat veranderd?] Doordat ik mij meer open ben gaan stellen (…) tegenover mensen. Weetje niet er 
vanuit gaan van oke, je doet lief tegen mij, jij wilt wat van mij. Maar gewoon oke van je doet aardig 
tegen mij je bent gewoon zo, laat ik ook aardig tegen jou doen. Dus dat is het meer. Dat had ik vooral 
dat ik altijd dacht iemand wilt wat van mij. Dat is nu niet meer zo. Tenzij je tegen mij zegt mag ik 
€500,- euro ofzo haha.  
 
Fragment 31 
Ennn (…) naja beschermend heeft dan te maken met open stellen. Nou ja zoals je persoonlijk vlak. Ik 
kan nog steeds wel vertellen in grote lijnen wat mijn verhaal is. In mijn lessen kan ik daar dieper op 
ingaan. Maar er zijn wel altijd paar dingen wat ik nooit zou vertellen. En waarschijnlijk paar dingen die 
ik gewoon ben vergeten en altijd achter heb gehouden. Ik denk wel dat ik daar een heeeeele grote 
vooruitgang heb gemaakt. Ja dat was het eigenlijk haha. 
 
Fragment 32 
[Ik hoorde je vertellen dat je vooruitgang hebt geboekt en dingen hebt verwerkt, wat heeft Tha Bus 
daar precies aan bijgedragen dat je die stappen hebt gemaakt?] Dat is het mooiste van allemaal Tha 
Bus on Tour is eigenlijk niet daarvoor bestemd, maar het gebeurt gewoon snapje haha. Het is niet zo 
dat je daar naar toe gaat met het idee van uhm oja ik ga een verhaal vertellen dat geeft mij afsluiting 
of voldoening (…) of whatever maar het gebeurt gewoon. 
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Fragment 33 
En Ik ging in het begin mee met Tha Bus, omdat het moest van mij voogd en het doel is om het beeld 
van de jeugdzorg laagdrempelig te maken, zodat ze durven hulp te vragen. Daarvoor ga je mee, 
omdat doel te verwezenlijken. [Ben je daarin geslaagd?] Ja, ja als ik zie hoe mijn klas heeft 
gereageerd uhm dat ze zo enthousiast zijn. Kijk we hebben ook een hele leuke opening en een hele 
leuke afsluiting we proberen zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de jongeren te blijven. Enn 
naja op die manier merk je ook gewoon het komt over en vooral als ze nou jou terug komen einde van 
de les van ik heb dit mee gemaakt of ik maak dit mee weetje. Dan heb je ook gewoon zoiets van ja 
weetje je bent er door heen gekomen ondanks dat zij via de media allerlei andere verhalen hebben 
gehoord. [Ja, dat is mooi om te horen.]  
 
Fragment 34 
[Zelf ben ik ook een keer mee geweest en dan zie je iedereen hun verhaal vertellen en dan staan ze 
hun mannetje, ik vind dat er echt goed uit zien] Maar dat is ook Tha Bus on Tour is niet meer iets van 
dat moet je doen om het doen. Het is gewoon meer van je doet het want je wilt het en het is leuk en 
gezellig. Gewoon de sfeer en je ziet ook als je op die scholen aankomt, al die leerlingen kijken je aan 
en zeggen ooohh kijk die Amerikaanse bus, weetje. Zij zijn eigenlijk net zo nieuwsgierig naar ons als ik 
naar hun. En dat is mooi want dat kan goed op elkaar aansluiten. [Ja mooi en als je 40x bent mee 
geweest dat zegt wel iets over, wat maakt het dat je elke keer mee wilt met Tha Bus?!] Ja dat Tha Bus 
is echt voor de jongeren en ook voor mij persoonlijk. Wanneer ik die andere jongeren weer zie is weer 
leuk en het blijft leuk om weer telkens mee te doen. En naja je leeft door en elke keer maak je wel 
weer wat mee [Hmhm] En op dat soort momenten kom je eigenlijk weer soort van met je lotgenoten en 
dan kan je weer met die andere gastdocenten praten en kijken hoe hun leven gaat. Naja soms hoor je 
dan van die verhalen van uhm naja echt persoonlijke verhalen die jou raken en dan denk je ook echt 
van ja.. jammer man. Als ik dat eerder had geweten dan had ik misschien wat voor je kunnen doen. 
[Jaja] Snapje, en nu hoor je het achter, maar dat geeft je alsnog een goed gevoel, want ze kan er dan 
toch nog met jou over praten. [Beter laat dan nooit] Ja precies, zelfde geldt voor mij. Als ik morgen 
mee zou gaan met Tha Bus on Tour kan ik zonder zorgen gaan vertellen wat ik afgelopen half jaar 
heb mee gemaakt zonder tegen stribbelen of denken van oh ik moet het niet vertellen, het komt er 
gewoon uit. [Jaja] 
 
Fragment 35 
[Oke, nu heb je vier dingen opgeschreven: beter tot je gevoel komen, besef, meer open stellen en 
daar heb je nog eigenkracht bijgeschreven] [Hoezo eigenkracht?] Ja, omdat uhm naja wanneer je voor 
de klas staat. De eerste keer ben je niet zeker hoe het gaat en uhm (…) weetje wat het is, jeugdzorg is 
eigenlijk een passage in jou leven, Het is maar voor even. [Hmhm] Je hele leven gaat niet iemand met 
jou mee lopen weetje. Uiteindelijk zul je het zelf moeten gaan doen. Naja en het jeugdzorg traject 
moet ervoor gaan zorgen dat je het praktische kan, maar ook emotioneel. En het praktische kon ik al 
en omdat ik emotioneel gewoon dat aan niemand toevertrouwde kwam ik daar niet vooruit. Maar Tha 
Bus on Tour zorgde juist ervoor dat ik emotioneel ook weer verder kon weetje. Ik had Hellen daar, 
Jasmijn en al mijn andere gastdocenten daar, de klas heb ik daar en naja dat zorgde er echt voor dat 
je je niet alleen goed voelt, maar ook de stap wilt en kunt maken om op je eigen benen te staan en 
naja dat gewoon te kunnen doen. [Hmhm] 
 
Fragment 36 
Ik denk ook dat elke jongere die voor de klas heeft gestaan die is veel sterker geworden door Tha 
Bus, dat weet ik bijna wel zeker! Want als je voor de klas staat.. je hebt 20 kinderen die naar jou 
kijken. Dat is best wel eng [Hmhm] En vooral als jezelf niet helemaal stabiel bent. En Tha Bus on Tour 
geeft je de mogelijkheid om die stabiliteit te ontwikkelen in jezelf. En gewoon rust te krijgen met wat je 
hebt gedaan en met jezelf. Voor mij is dat echt wel heel belangrijk, want ik heb dingen gedaan 
waarvan ik denk, dat had ik niet moeten doen. Maar Tha Bus on Tour die geeft mij juist eigenlijk (…) 
Natuurlijk ik heb nog steeds wel spijt van maar ik heb wel de rust nu van ja jammer dan het was een 
fout, maar nu kan ik er alleen maar voor zorgen dat het niet meer zal gebeuren. Voorheen was het 
van, shitt wat heb ik gedaan en je blijft daar in hangen. 
 
Fragment 37 
En Tha Bus on Tour geeft eigenlijk meer visie naar de toekomst. [Als je een woord moest kiezen van 
hoe je gegroeid bent welk woord zou je kiezen daarvoor] Ikzelf en de geloof in mijzelf, eigenkracht. 
Vooral mijn eigenkracht, eigenkracht weetje dat is ook je eigen talent en jij hoe jij bent. Binnen 
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jeugdzorg wist ik niet eens wie ik was hoe ik was. Behalve dan standaard ik ben het probleemkind. 
Tha Bus on Tour zorgde juist ervoor dat ik dat was. Geen stempel ofzo maar ik was (haar eigen 
naam). [Dus als ik het goed begrijp, jou persoonlijk IK is sterk ontwikkeld?] Ja en vooral dat die 
stempel niet beïnvloedde snapje? Kijk als je binnen jeugdzorg komt, je wordt op zo’n manier 
behandeld omdat ze een stempel van je hebben in je dossier zonder dat ze jou kennen. En dat is met 
Tha Bus on Tour totaal niet. Iedereen heeft daar wel een stempel gehad wat niet klopt of whatever 
lekker boeiend. Jij zit daar en dat is echt wauw echt mooi. 
 
Fragment 38 
[Als je nu naar de waslijn kijkt en je voorstelt dat toen je binnen kwam bij de bus 0 is en het einde van 
de waslijn de ideale situatie is en dat 10 is. Waar zou je jezelf op dit moment plaatsen met dit blaadje. 
Snapje het?] Met dit? [Ja] Ik denk wel bij uhh (…) bij 6 of 7. [Oke, dat mag je doen.] (Hangt papiertje 
op…) [Mag je nog even het laatste blaadje pakken. Ennn je gaf nu het cijfer 6 of 7 aan. Wat heb je 
nog nodig om bij cijfer 10 te komen?] Meer uh haha meer zulke momenten. [Welke moment precies?] 
Van Tha Bus on Tour bedoel ik dan. Kijk weetje wat het is. [Dus nog vaker met Tha Bus on Tour mee 
gaan?] Ja, elke keer als je les geeft of desnoods geef ik geen les weetje. Op een gegeven moment 
hoef je ook geen les te geven. Je wilt gewoon mee met Tha Bus on Tour. Omdat (…) die 
saamhorigheid heb je soms gewoon nodig. Vooral die steun. En naja het is gewoon zo’n leuke sfeer. 
Dat het niet meer zwaar wordt, je wilt gewoon gaan ook al hoef je geen les te geven. Je wilt gewoon 
gaan. Je zorgt gewoon dat er plek voor je is want je moet gewoon gaan. [Oke, dat zeg je mooi!]  
 

Fragment 39 
[Wat gaat het jou nog opleveren als je nu nog vaker mee zou gaan?] Voor mij.. uhh oke, uh zoals ik al 
zei ik heb contact gehad met loverboys en daarvoor geef ik ook les. En Tha Bus on Tour is voor mij 
mijn begin geweest. Daar ben ik gestart. Daar is mijn bedrijf opgestart en daar ben ik persoonlijk 
gestart. Dus Tha Bus on Tour is altijd voor mij een moment dat ik weer denk van.. hier was ik en dit is 
wat ik was en dit is wat ik nu ben. Gewoon een uh besef moment. [Hmhm]En ja dat is voor mij heel 
belangrijk. Want als ik dat besef moment kwijtraak dan wanneer ik moet gaan reflecteren op mijzelf of 
moet gaan evalueren dan heb ik dat niet. [Dus de Tha Bus is een hulpmiddel om op jezelf te gaan 
reflecteren?] Ja en anders mis ik gewoon echt een heel stuk. Bijvoorbeeld met eigenkracht, het is 
ergens ontstaan. [Hmhm] en Tha Bus on Tour heeft daar sowieso deel van uitgemaakt. Als dat nou 
wordt weggepakt, ja dan uhh dat is alsof er een been van je wordt weggenomen. Een half been ofzo. 
Je kan wel verder, maar het wordt lastig. [Jaja] [Je zult het dan zelf moeten opwekken als ware?] Ja 
[En dat is lastig] Ja  
 
Fragment 40 
[Enneee, ik hoor dat je je eigen bedrijf hebt opgestart en dat is door middel van Tha Bus on Tour?] Ja 
dat komt omdat ik ook het loverboycircuit heb meegemaakt en toen ging ik naar Hellen en vertelde dat 
ik daar ook graag les over wilde geven. Toen is zij met mij gaan zitten en hebben we een lespakket 
ontwikkeld en dat is altijd de basis geweest, maar het is wel begonnen bij de Tha Bus on Tour want 
daar durfde ik voor de klas te staan en heb ik die ervaring meegekregen. En daardoor durfde ik weer 
een stap hoger te gaan. [Hmhm] En moeilijkere zaken te bespreken eigenlijk. [Dus je hebt het concept 
van Tha Bus on Tour meegenomen en je eigen bedrijfje opgestart over loverboys?] Ja,maar soms ook 
met Tha Bus on Tour als we aan het lesgeven zijn vertel ik weleens over loverboys. Het is dan mooi 
om te zien hoe het binnenkomt bij hun. Het voelt gewoon echt goed, want daarvoor ga je uiteindelijk 
ook echt mee om hun wat mee te geven. [Jaja]  
 
Fragment 41 
[Okeee, even kijken hoor. Hoe zag je toekomst eruit als je niet had deelgenomen aan Tha Bus on 
Tour?] Sow, wauw [Waar had je gestaan denk je, wanneer je niet was mee gegaan?] Als ik niet met 
Tha Bus on Tour was mee gegaan, had ik ook niet Hellen ontmoet. Dat zou voor mij, wauw nee (…) 
Dan was ik niet hier. [Nee?] Nee, nee nee Tha Bus on Tour heeft ervoor gezorgd dat ik twee mensen 
in mijn leven heb waarvan ik altijd weet daar kan ik op terugvallen. [En die twee zijn?] Hellen dan en 
via Hellen dan heb ik een man leren kennen, Hanno. Kijk ik zat op school en werd van school 
weggestuurd omdat ik alleen stage liep en niet ging naar school. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat ik 
weer naar school ging. En hem kun ik weer door Hellen. [Oke] En dat weer allemaal door Tha Bus on 
Tour. Eigenlijk als ik dat niet heb gehad.Kijk ik weet ook zelf dat ik heel veel dingen heb die ik ook niet 
heb verwerkt weetje, logisch. Maar ik functioneer nog gewoon goed. Op moment dat ik break down 
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krijg of wil gaan janken bij hun zijn de mensen bij wie ik weet dat dat kan. Dat zijn de enige twee 
mensen die ik blind kan vertrouwen. [Die kun je altijd bereiken?] Aaaaltijd.  
 
Fragment 42 
Naja toen ik dus hoorde dat Tha Bus on Tour stopte, wauw mijn hart brak. [Oh eerlijk?] Want dan 
betekent dat ik niet alleen de gastdocenten moet missen, maar wauw hoe vaak ga ik dan nog Hellen 
zien? [Hmhm] Weetje dat is gewoon een idee dat ik niet in mijn hoofd wil krijgen. Dan word ik echt 
para hahah. Dus ja Tha Bus on Tour heeft mij netwerk gegeven, kijk weetje wat het is. Als je een kind 
bent en je hebt geen moeder gehad eigenlijk en niet echt een vader. Dan heb je opeens iemand die 
zo met je meegaand is, wauw! Voor mij is dat een wonder zij is voor mij echt een of andere engel. En 
dat allemaal dankzij Tha Bus on Tour. 
 
Fragment 43 
En wanneer Tha Bus on Tour wegvalt en het blijft zo slecht geschetst in de media geen enkele 
jongere gaat meer hulp durven te vragen. Vooral nu met de transitie, wauw ik vraag mij echt af hoe dat 
gaat lopen. Ik denk niet dat uhh, kijk als ik hier nu kijk naar Rotterdam [Ja] Als ik hier praat over 
jeugdzorg, oh my god. Het is een en al negatief. En met Tha Bus on Tour probeer je dat juist wel te 
bereiken. Ik denk dat dat meer waarde heeft dan wanneer je iemand van de gemeente laat praten, dat 
schiet niet op. En Tha Bus on Tour is ook nog laagdrempelig dus ja het is een goede manier.  
 
Fragment 44 
[Wil je nog iets kwijt of vind je dat ik iets vergeten ben te vragen?] Uhmm ja weet je wat het is. Die 
denken al op een bepaalde manier over hun zelf weetje en die hebben het idee dat andere mensen 
ook zo over hun denken. [Hoe denken ze over zichzelf?] Dat ze bijvoorbeeld het uitschot zijn van de 
maatschappij of in ieder geval, ik had dat. [Ze denken negatief over zichzelf?] Ja, omdat je toevallig in 
jeugdzorg zit. Automatisch is het dan ik tegen de hele wereld, want niemand begrijpt jou. Dit en dat. 
En Tha Bus on Tour neemt dat juist weg. Ik denk dat dat juist belangrijk is. Ook deze jongere, 
gastdocenten zijn de toekomst. Tha Bus on Tour geeft je een kans om jezelf te ontplooien en tot jezelf 
te komen en verder te gaan.  
 
[Ik vond het een heel mooi interview met mooie antwoorden en wil je bedanken voor je deelname.] 
Graag gedaan! [Dan stop ik nu de opname] 
 

 
Respondent 6 
 

Fragment 1: 

[Geef je toestemming om dit interview op te nemen?] Ja. [Heb ik de allereerste vraag voor jou, 

hoelang ga je al mee met Tha Bus on Tour?] Uhhhhmmmm, ik ben voor het eerst meegegaan, even 

denken hoor, zes jaar geleden meegegaan. Dat is dus in 2008/2009 zoiets. [Wat is de reden dat je er 

toen voor hebt gekozen om mee te gaan?]  Uhhhmmmm, nou ik zat al in de, uhm ja het ging zeg maar 

zo dat ik eerst in de jongerenraad zat van Entrea, toen zat ik al in die jongerenraad en toen was ik een 

keer gevraagd voor de cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg. Zodoende ben ik bij Zorgbelang 

Gelderland terecht gekomen en toen hebben ze mij gevraagd omdat ik al die dingen ook al deed. 

 

Fragment 2: 

[Kun je de eerste keer nog herinneren van Tha Bus on Tour?] Uhhhhhh, Ja. Ik weet niet naar welke 

school we gingen maar ik kreeg toen een training, moest je een beetje uitleggen wat je verhaal is zeg 

maar voor jezelf wat ga ik vertellen en wat niet. Het is wel spannend natuurlijk, het is natuurlijk de 

eerste keer.  [hmmhmm.] Je vertelt je verhaal op een manier zoals jij het ziet zeg maar, snap je? [ja.] 

Dus uuhmm (…) het scheelt dat ik niet boos ben ofzo op alles wat er is gebeurd enz. Het was wel een 

positief verhaal maar het was wel spannend. Het was lang geleden maar (…)  

 

Fragment 3: 

[je zegt de eerste keer was spannend voor mij, wat was de reden dat je vaker mee bent gegaan?]  

Nou ik vond het sowieso leuk om te doen, dat is 1. Toen ik nog een keer gevraagd werd om mee te 

gaan heb ik gewoon ja gezegd. En uhm (...) omdat ik sowieso graag mensen help zeg maar, dus 
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omdat je dan op het moment dat je zo’n les geeft zeg maar, geef je een stuk voorlichting en ik vond 

het wel belangrijk dat de mensen precies wisten hoe het zat hoe jeugdzorg was. Want ja via de media 

hoor je wel eens verhalen over de jeugdzorg en dan schrikken mensen af wanneer ze horen dat je in 

de jeugdzorg zit. Dus wanneer ik kon helpen om die vooroordelen weg te halen, dan doe ik dat wel. 

Dat is eigenlijk de reden dat ik de 2
e
 keer mee ben geweest. [oké, je benoemd dat je gevoelens had 

van spanning, dat je het spannend vond, en dat je het ook super leuk vond. Dit waren de 2 

belangrijkste reden dat je mee bent gegaan zeg je?] Ja.  

 

Fragment 4: 

[Kun je misschien wat meer vertellen over waarom Tha Bus on Tour leuk en spannend was/is.] Ja zeg 

maar, het was voor mij aan het begin spannend omdat uhmm (...) mijn verhaal is niet heel spannend, 

snap je? Ik bedoel je kunt in termen zeggen dat ik verwaarloosd ben door mijn moeder maar dat is 

aan de andere kant ook niet zo. Mijn moeder kon mij niet de aandacht geven op het moment dat mijn 

broertje en zusje geboren waren. Daar is het fout gegaan. Maar op het moment dat ik zoiets vertel. 

(...) Als je het niet op een goeie manier verteld dan krijgt mijn moeder de verkeerde stempel. Daarom 

was het de vraag of ik dit ga vertellen, ik vond dat spannend. Want ik wou mijn moeder niet in een 

kwaad daglicht zetten en ik wist niet hoe ik het op een goede manier kon vertellen, snap je? [ja.] Dus 

dat vond ik wel spannend en uuhhmmm. 

 

 

 

Fragment 5: 

Ja mijn verhaal was dan niet zelf heel spannend maar die dingen die gebeurd zijn zeg maar. Ik bedoel 

ik ben 3 niveaus gezakt op school en ik ben uit huis geplaatst. En uuhmm, ja wat nog meer (…). 

Allemaal van dat soort dingen en toen was het wel spannend van ja ga ik dit vertellen, weet je wel? 

Wil ik dat mensen dit van mij weten? Want in principe kunnen ze dit niet aan mij zien maar ik was 

bang dat mensen anders naar mij gingen kijken. Dat was aan het begin voor mij wel heel erg van (...). 

Niet een blok maar een uuuhmmm, hoe zeg je dat?(...) Ja ook niet zo zeer een reden om het niet te 

doen maar wel heel veel spanning. [hmmhmm.] [Bedoel je dan met spanning dat het verkeerd kan 

overkomen op een ander?] ja dat klopt, ik was toen bang voor de reactie van de anderen. Ik was bang 

voor uuuhmm, (…). Ik was bang dat mensen mij zielig gingen vinden en daar had ik echt helemaal 

geen zin in. Dat hoeft voor mij niet.  

 

Fragment 6: 

[Wat deed dat toen met jou, toen je het verhaal vertelde/had verteld.] Ja de eerste keer ging nog 

uhmm goed in principe, maar elke keer als je het verhaal vertelt, vertel je het verhaal anders. Je wordt 

een stuk volwassener en daardoor ging ik mijn verhaal op andere manieren zien. Daardoor ga je ook 

anders naar je verhaal kijken. Je ziet het verhaal op andere manieren. Daardoor ga je ook anders over 

het leven na denken. Ja ik wil er niet een heel diep ding van maken.  

 

Fragment 7: 

[hmmhmmm.] Maar het was wel zo dat ik, kijk in het begin zei ik altijd Ja zij deden dit en toen kreeg ik 

dat en toen deden zij dit. Ik zei altijd maar zij zij zij. Maar op het moment dat je heel vaak dingen gaat 

vertellen ga je ook eigenlijk nadenken hoe het nou precies zat? Vertel ik het wel op de goede manier. 

[jaa.] En dan kom je er eigenlijk achter dat ze eigenlijk best wel goed voor je hebben verzorgd en dat 

ze je goed hebben geholpen waardoor je nog dankbaarder wordt. En dat heeft mij dan nog meer 

motivatie gegeven om iets terug te doen zeg maar. Dus uhmmm. Door Tha Bus groei je echt zo erg 

zeg maar. Persoonlijk ben ik wel echt uhmmm ja je leert gewoon met je verhaal omgaan, je vertelt het 

zo vaak.  

 

Fragment 8: 
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[jaa.]  In het begin had ik zoiets van ja ik wil het er liever niet over hebben maar nu kan een vreemde 

het gewoon aan mij vragen en ik vertel het gewoon. Ja het is een stukje verwerking denk ik. [ja.] En je 

leert er gewoon mee omgaan en dat is wel echt super chill. Want ja niet iedereen, uuhmm, praat graag 

over zijn problemen en ik ook niet maar ik sluit me er niet voor af want het is nou eenmaal gebeurd. 

Het is een deel van wie ik ben dus ik hoef het niet weg te stoppen zeg maar, vind ik.  

 

Fragment 9: 

[Ja het is wel super mooi dat je over je verleden verteld. Wat wij willen gaan doen is dat je, ja je ziet 

hier blaadjes, pennen en wasknijpers liggen en je ziet de lijn hangen. Het begin van de lijn is het 

verleden, het einde van de lijn de toekomst. Daar tussen in is eigenlijk het heden en Tha bus on tour.] 

Ja.  

 

Fragment 10: 

[uhm kun je wat meer vertellen over het verleden, en je mag daarbij gaan tekenen, schrijven enz. Kun 

je bijvoorbeeld wat vertellen hoe jij was als kind.] Oké ja mijn ouders zijn gescheiden, misschien wel 

handig om het op te schrijven. Ik kan alleen niet zo mooi schrijven.  [ah dan sluit ik me bij jou aan want 

ik kan dat ook niet haha]. hahaha. Even kijken uuuhmmm, ja misschien dat we dat wel in tijdvakjes 

kunnen doen zeg maar? Van 0 tot 5 ofzo? [ ja dat mag, je mag het op je eigen manier doen] Ja nou 

mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 jaar oud was. Ik heb nog een oudere broer en uhm ja mijn 

moeder en mijn vader zaten zeg maar best wel in een strijd. Uhmmm ja ik weet niet of jullie al ervaring 

hebben met gescheiden ouders? [jaa.] Ja ze zijn zeg maar best wel kinderachtig door elkaar te 

treiteren en kinderen bij elkaar weg te houden. Dat deden mijn ouders dus ook. 

 

Fragment 11: 

Ja en toen kreeg mijn moeder een nieuwe vriend, dat ging ook wel goed zeg maar tussen mij en hem. 

Alleen toen kreeg ze twee kinderen toen ik, ja hoe oud was ik in 2001? Toen kregen ze de eerste en 

in 2002 kwam de tweede. Dat was dus redelijk snel en daar ging het zeg maar een beetje fout. Want 

toen bestond ik niet meer en toen werd ik, ja ik vind verwaarlozing zo’n kut woord. Het is zo’n zwaar 

woord weetje wel, het is eigenlijk helemaal niet zo zwaar. Ik kreeg gewoon wat ik wilde. Maar zodra ik 

huiswerkbegeleiding nodig had ofzo dan waren ze er gewoon niet weet je wel. Dus net wanneer ik ze 

nodig had, waren ze er niet. 

 

Fragment 12: 

[Wat voor een ander woord zou het dan kunnen zijn in plaats van verwaarlozing?] Ja ik weet het niet, 

kijk ik was natuurlijk de eerste puber want mijn broer die was, even kijken uhhhmmm, ja denk ik ook 

14 ofzo toen mijn ouders scheidden en toen hadden ze afgesproken dat ik met mijn moeder mee ging 

en mijn broer ging bij mijn vader wonen. Alleen mijn broer was toen verhuisd naar Amsterdam, naar 

Zaandam en (...) uhmm jaa omdat ik dan zeg maar hun eerste puber was, kijk ik snap best wel dat 

hun niet weten hoe je met een puber om moet gaan. Vooral niet op het moment dat je ook 2 baby’s 

hebt want ik weet niet wat erger is, twee baby’s of een puber maar allebei hebben heel veel aandacht 

nodig. [haha] (…) en uuhmm ja, ik weet niet, (…) ze wisten gewoon niet hoe ze hun aandacht 

moesten verdelen, daar schuif ik het eigenlijk op. Stuk onwetendheid. Verwaarlozing vind ik als je zeg 

maar, echt (…) als ze echt niet voor me zouden zorgen. Maar ik had gewoon elke dag schone kleren, 

eten op tafel enz. [jaa.] Maar het is echt gewoon dat stukje aandacht wat ik niet kreeg, dat is wel wat ik 

miste. Dus daarom vind ik verwaarlozing zo’n zwaar woord omdat ik niet verwaarloosd ben eigenlijk. 

[hmmhmm.] Maar de theorie enz zegt wel dat het verwaarlozing is maar zo zie ik het niet.  

 

Fragment 13: 

[oké, wat deed dat met jou als puber en als kind, hoe was jij toen?] Uhm jaa als puber was ik heel druk 

omdat ik uhmmm, ja ik weet niet of het daardoor komt hoor. Maar ze zeiden toen dat ik ook een lichte 

vorm van ADHD had, ik was snel afgeleid enz. Ze zeiden toen ja misschien moeten we ook maar op 

ADHD gaan testen. Nou ik sprong toen uit de stoel van nee ik heb geen ADHD. [hmmhmm.] 
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Maargoed uit de testen kwamen dus uit dat ik signalen had van ADHD. Maar daar werd toen alles op 

geschoven weet je wel? Dat is zo makkelijk he, [jaa ja.]  

 

Fragment 14: 

Nouja toen kreeg ik Ritalin, dat was niet zo’n succes. Ik moest ’s ochtends toen ik naar school ging 1 

nemen, ’s middags om 12:00 uur en ’s avonds weer. Nouja de eerste dag had ik hem ’s ochtends en ’s 

middags genomen en toen hadden we Engelse les, ik weet dat nog heel goed. En toen gingen we film 

kijken en ben ik gewoon in slaap gevallen door de Ritalin. Snap je? [jajajaja.] Ja zo zwaar was dat, 

dus zo licht heb ik ADHD. Het ding was, ik had het toen zeg maar heel druk. Ik had toen de aandacht 

nodig wat ik thuis niet kreeg. Doordat ik dat thuis niet kreeg ging ik het ergens anders zoeken. [jaja.] 

En dan maakte het mij niet uit of het positief of negatief was. 

 

Fragment 15: 

Maargoed ik ben daar nu overheen gegroeid, ik heb er geen last van en misschien had ik helemaal 

geen ADHD maar was ik gewoon een kind snap je? [ja ik snap wat je bedoelt.]  

 

Fragment 16: 

Nouja toen ging ik naar Sint Joris, dat scheelde wel. Daar hebben ze kleine klassen enz. We zaten 

daar met 13 in een lokaal en uhm met soms 2 leraren. Dat was wel echt heel fijn voor mij. Het is wel 

heel jammer dat ik van VWO naar kader ben gegaan. Ik kwam er later achter dat er zo’n school is, dat 

heet eigenwijs, en dat is best wel van beide. Je hebt kleine klassen, je mag je eigen indeling maken 

en je kunt wel daarmee je VWO diploma halen. Ik wist dat niet, als ik dat had geweten had ik dat 

gedaan. [ja.]  

 

Fragment 17: 

Maar ja, uuhmm (…) verder ja, ik ben wel redelijk snel volwassen geworden vind ik zelf. Want ja uhm 

wat is volwassen (…). Ik ben toen verhuisd op mijn 16
e
 naar zo’n fasehuis dan. En dan leer je in 2 jaar 

tijd zeg maar op jezelf wonen. En je leert zeg maar, het is de bedoeling dat je wanneer je 18 bent je 

onafhankelijk bent. Dat ging wel oké.  

 

Fragment 18: 

[hmmhmm. Was dat toen ook een moment dat je met Tha Bus te maken kreeg of kwam het daarna?] 

Tha Bus kwam net iets daarna, ik ging zeg maar van 16 tot 18 in het fasehuis en in die periode ben ik 

naar de jongerenraad gegaan en naar de cliëntenraad. Alleen die cliëntenraad vond ik zelf niet heel 

fijn om in te zitten omdat allemaal hele, ja het waren vooral ouders zeg maar, [hmmhmmm.] 

 

Fragment 19: 

en wanneer volwassenen discussiëren dan kom je er als jongere niet tussen. Hun woord is de 

waarheid zeg maar, of hoger ofzo ik weet niet hoe ze dat precies zien. [ja.] Nouja toen heb ik dat 

aangegeven en toen kwam ik bij Zorgbelang terecht.  

 

Fragment 20: 

[Je noemde het fasehuis, welke hulp heb je in het verleden nog meer gehad voor Tha Bus on Tour?] 

Oké nou ik kreeg uhmmm (…) zeg maar toen ik voor het eerst iemand vertelde over mijn problemen, 

ik had dat nog nooit verteld en ze probeerden het allemaal met huiswerkbegeleiding ervoor te zorgen 

dat mijn cijfer omhoog gingen enz. (…) even denken hoor. (…). Toen ik mijn verhaal had verteld op 

school werd jeugdzorg ingeschakeld. 

 

 

Fragment 21: 

Ik kreeg als eerste hulp uhmm, dagbehandeling, dus dan moest ik na school daarheen, zeg maar en 

toen uhhmmm hadden ze een soort van huiskamer setting en dat werd er geobserveerd hoe ik me 
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gedroeg in die huiskamer situatie en gingen ze kijken hoe ik naar huis kon gaan zonder dat ik de hulp 

nodig had van mijn ouders. Dat ik onafhankelijk was van anderen. Dat ik mezelf bezig kon houden 

zonder andere mensen te last te zijn. Dat was eigenlijk hé het doel. [ja.] Nou toen had ik dat gedaan 

en dat was denk ik anderhalf jaar. In het begin ga je 5 keer naar de dagbehandeling en op het 

moment dat ze denken oké hij kan zichzelf aan de gang houden dan ga je het gewoon thuis oefenen 

en hoef je er minder vaak heen. 

 

Fragment 22: 

Nou na anderhalf jaar zeiden we ja we denken wel dat jij jezelf bezig kan houdenen toen ben ik ook 

eigenlijk, uuhmmm, ik hield altijd van muziek. Hoe harder hoe beter. Ze hadden op de dagbehandeling 

zo’n muziekkamer en daar kon ik een beetje mee spelen. Niet serieus draaien maar gewoon muziek 

aanzetten. Dat vond ik wel heel fijn. En uuuhhhh, ja toen uuuhhhh (…) heb ik dat anderhalf jaar 

gedaan en toen kon ik het alleen hé en toen hadden ze vertrouwen in mij dat ik naar thuis kon komen, 

brood kon smeren en aan mijn huiswerk gegaan.  

 

Fragment 23: 

Nou toen heb ik dat ongeveer een half jaar alleen gedaan zeg maar, maar toen kreeg ik een keer een 

hele erge ruzie met mijn moeder. En uuhhmmm (…) toen hebben we uh samen besloten dat het 

misschien toch beter is dat ik uit het huis zou gaan [hmmhmm.] Nou dat was wel een moeilijke want 

dat was toen een keer. Even denken hoor (…). Ik had toen gezinstherapie tijdens het eerste begin zeg 

maar, omdat het eigenlijk een gezinsprobleem was en alleen die van mij. Één keer hadden we dat 

samen en andere keer hadden we die therapie apart. Ik apart, ouders apart en andere keer wij samen. 

Alleen toen hebben we een keer zo’n erge ruzie gehad zeg maar dat er een spoedmeeting kwam hé. 

 

Fragment 24: 

[Hmmhmm.] Nou dat was toen gepland en toen vroeg die man of ik misschien voordat we die 

spoedmeeting hadden of ik eerder al kon komen. Nou ik kreeg van school toestemming daarvoor en 

toen vroeg die aan mij van vertel nou precies waar jij zeg maar mee zit. Nou toen heb ik alles op tafel 

gegooid, maar dan ook echt alles. Nou de volgende dag hadden we toen zeg maar die meeting met 

zijn allen zeg maar en toen heeft hij zeg maar, want als ik het vertelde dan kregen we weer een 

discussie van ja dat is niet zo enz hé. 

 

Fragment 25: 

Nou toen vertelde hij van weetje dit is waar hij allemaal mee zit. Pakte hij zo’n romeinse rol erbij 

weetje wel en las die alles voor wat ik had gezegd. [Hmmhmm.] Nou toen zeiden mijn ouders van ja 

we wisten niet dat hij daar zo erg mee zat. We wisten het wel maar niet zo erg. [Jaa.] Dus toen zeiden 

we van misschien is het dan toch beter dat hij het huis uit gaat. Nou wij hadden allemaal van is dat 

dan wel nodig hé. Want het is best wel een zwaar iets. [Ja.] Nouja toen hadden we zoiets van nou we 

proberen het gewoon en als het niet gaat dan kom ik gewoon weer terug na huis. 

 

 

Fragment 26: 

[hmmhmm.] Nou toen beviel het, ben ik 2 jaar het huis uit geweest, heb ik 2 jaar in het fasehuis 

gezeten.  

 

Fragment 27: 

En toen uhhhmmm, nouja toen zou ik daarna omdat ik niet zo goed met mijn financiën om zou gaan 

zeg maar, werd er nog ambulant begeleid wonen aangeboden. (…). Maar, niet echt een regel maar 

een voorwaarde was zeg maar dat ik op me zelf zou wonen en niet thuis. Maar omdat ik in Juni 18 

werd en ja als je dan nog zou moeten gaan zoeken naar een kamer in Nijmegen is best lastig. Vooral 

als je geen netwerk hebt. Ik bedoel nu kan ik makkelijk een kamer vinden. [Jaa.] Maar toen zat ik op 

de middelbare school, kende ik helemaal geen studenten dus toen was het best lastig. Ik heb toen 
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een jaar ambulante begeleiding gehad en toen werd er gezegd van ja je moet iets van een kamer 

hebben want anders is het niet eerlijk tegenover de rest. Ik snapte dat ook wel en ik had al een jaar 

begeleiding gehad dus toen zei ik van ja nou dan stoppen we er maar mee.  

 

Fragment 28: 

[Ja hmmhmm.] Uhhhmmm ja toen is eigen Tha Bus echt begonnen voor mij. Dat was zo ongeveer in 

2009.(…). En uuhmmm (…) Ja.  

 

Fragment 29: 

[ ja als je nou in steekwoorden zou opschrijven wat je net hebt verteld wat zou dat dan zijn?] Uhm ja 

ouders gescheiden. [Ja.] (…). En uuhhmmm toen kreeg mijn moeder een nieuwe partner dan denk ik. 

[Ja.] (…). Nou toen ja dat ging dan allemaal redelijk lang goed zeg maar. 

 

Fragment 30: 

Ja ik heb mijn vader in de tussentijd heel weinig gezien dus ik had weinig contact met vader. 

Uhhhmmm, uuuhmmmm (…) En zeg maar dit werd ook pas opgepakt toen ik 10 was ofzo. [Oké.] Ja 

toen kreeg ik een beroepsregeling en één keer in de 6 weken mocht ik daar heen.  

 

Fragment 31: 

Maar omdat mijn ouders de strijd nog niet echt hadden begraven zeg maar, uhm was het zeg maar zo 

op het moment dat mijn vader te laat was ofzo weet je wel dan zei mijn moeder ja dan gaan we wel 

weer weg, doei. Weet je wel? [Hmmhmm.] In plaats van dat ze hem even belt. Maar mijn vader was 

dan ook wel weer zo van op het moment dat mijn moeder te laat was hij ook niet even bleef wachten. 

Ja toen heb ik een paar keer, ik werd gewoon geflashed weet je wel? Ja ze zeiden van ja je moeder is 

er niet of je vader is er niet terwijl ze dan gewoon iets later waren. Weet je wel, ze gingen leugens over 

elkaar vertellen enzo. Dat is ook nog gebeurd.  

 

Fragment 32: 

[hmmmhmm.] Ja toen naar een tijdje was ik daar een beetje klaar mee. Toen heb ik tegen ze gezegd 

van luister. Dat jullie elkaar niet mogen dat is jullie probleem, maar ik wil wel normaal overhandigd 

worden aan de ander ouder en toen heb ik dat uitgesproken echt hardop. Toen zijn mijn ouders met 

elkaar in gesprek gegaan enz.  

 

 

Fragment 33: 

[hmmmhmm.] En ze zeiden tegen mij ook van ja we komen niet meer bij elkaar maar we kunnen wel 

normaal tegen elkaar doen. En sindsdien doen ze gewoon normaal. En nu gaat het helemaal goed 

want nu zijn allebei de gezinnen kunnen gewoon zeg maar in 1 kamer zonder dat er iets raars 

gebeurd. [Oké.] Ja dus volgens mij gaat het nu ook goed. Ja jullie moeten straks maar even kijken 

want volgens mij vertel ik alles door elkaar. [Hahaha.] Maar het klopt wel wat ik zeg. 

 

Fragment 34: 

[Als je nu in woorden zou opschrijven hoe je nu was, wat zou je dan opschrijven.] Nou tot mijn 11
e
 

ging het nog goed, ik was toen gewoon vrolijk, en uhm muziekliefhebber. (…). Uhmm ja (…). Ik was 

eigenlijk gewoon een vrolijke jongen. Dat ben ik altijd wel geweest hoor, nog steeds wel. Maar toen 

had ik ook gewoon helemaal geen zorgen. Ik miste me vader wel maar dat is het enige. Maar dat is 

ook normaal dat wanneer je ouders gescheiden zijn je ze mist.  

 

Fragment 35: 

[En daarna, na deze tijd. Wat waren toen zeg maar, voordat je nog aan Tha Bus on Tour  begon, wat 

waren toen jou sterkte kanten en wat waren je kanten waar jij je nog in kon verbeteren?] Uhm even 
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kijken, toen uhmm toen mijn broertje en zusje geboren werden dan toen sloeg het allemaal wel een 

beetje om. Toen was ik wel wat vaker uhmm minder vrolijk dan. [Hmmhmm.]  

 

Fragment 36: 

(…). En ik was veel aan het piekeren. (…). Want ik kwam dan zeg maar, uhm, dan lag ik ’s avonds in 

bed ofzo en dan vraag jij jezelf heel snel af van wat nou als mijn eigen vader er was geweest, hoe was 

het dan gegaan? Dus uhmmm, uuuhhhhh, ja daardoor zeg maar uhmm was ik ’s avonds heel laat 

wakker nog en kwam ik ’s ochtends moeilijk mijn bed uit omdat die vraag me heel erg bezig geweest. 

[Ohja, hmmhmm.] Dus uhm(…) ja veel piekeren en uuuhhhmmmm (…) uuuuhhhhh(…) 

 

Fragment 37: 

Ik probeerde wel altijd de grappigste te zijn zeg maar zodat mensen om mij gingen lachen. [En 

daardoor denk ik dan ook wel dat wat je vertelde dat je druk was of niet.] Ja ja. [Als ik het goed 

begrepen heb.] Ja dit was zeg maar die periode dat ik aandacht wilde en dat het me niet uitmaakte 

hoe als ik het maar kreeg. [Hmm hmm, ja.] Dus uuhmmm, ja aandacht zoeken en uhmdit werd dan 

ook weer minder, dit begon zeg maar toen de kinderen geboren werden in 2001. En dit ging eigenlijk 

door tot 2006, of ja want in 2004 kwam ik dan bij het uhm (…) die mensen van de dagbehandeling en 

toen leerde ik wat meer met mijzelf om te gaan.  

 

Fragment 38: 

[En in 2006 ging je toch naar het fasehuis?.] Ja en toen leerde ik echt volwassen worden. Want tijdens 

de dagbehandeling moest je al echt jezelf, ja je woonde in dat fasehuis gewoon al op kamers snap je? 

[Ja.] Ja ik weet niet of jij dat kent hoor? [Ja ik heb daar stage gelopen] Ah oke vet. Ja je woont dan al 

eigenlijk gewoon op kamers en je moet dan alles zelf doen. Dus dan heb je geen tijd meer om 

aandacht te zoeken en dan besef je daar best wel dat je er puur voor jezelf zit en niet voor iemand 

anders. En dat helpt wel echt, het heeft mij wel echt geholpen.  

 

Fragment 39: 

[hey en nu heb jij je hier beschreven, als je nu zou beschreven hoe jij nu op dit moment bent, hoe zou 

jij je dan beschrijven?] Nu? [ Ja?] uhmm (…). Even kijken uhmmm. Dus in 2015? [Ja.]  Oké, ja ik ben 

vrolijk, beetje lui. Uhmmm, ja ambities in de muziek. Dus daar gaat ook wel heel veel tijd en aandacht 

naar toe zeg maar. 

 

Fragment 40: 

En uhm, maar eigenlijk heb ik diezelfde ambities in de zorg. Zeg maar. Uhmm, ik bedoel ik heb nu dan 

Tha Bus gedaan zeg maar. En de bus draait dan niet meer maar ik ben dan wel aan het kijken of ik 

dan op een andere manier hetzelfde kan blijven doen. Dus uhm, ik uhm, ja (…). Ja hoe zeg je dat? Ik 

weet niet of het ambities zijn maar ik wil wel dingen behalen in de hulpverlening maar ik als individu 

kan niet heel veel behalen snap je? [Ja ik snap je.] Ja ambities in de hulpverlening, uhm ja ik wil graag 

mensen helpen. [Ja.] Ja dat is eigenlijk wat ik wil doen zeg maar. [Ja?  top!]  

 

Fragment 41: 

Uhmmm Ja ik heb plannen om terug naar school te gaan. [Oké.] (…) Uhhhmm, uuhmm ja ik heb dan 

goed contact met beide ouders. 

 

Fragment 42: 

[Dit zijn mooie punten, je spreekt uit dat je ambitieus bent.] Ja nou kijk weetje wat het is, ik ben heel 

goed geholpen en het minste wat ik kan doen is dat ik andere mensen kan helpen. Kennen jullie die 

film over een jongetje uit de zorg? [Uhmmm nee?.] Nou het is een jongentje en die moet voor 

maatschappijleer moet hij een plan bedenken waardoor de wereld verbeterd wordt zeg maar. Hij zegt 

van oké ik ga eerst drie zwervers helpen, die helpt hij aan een baan en geeft kleren enz. Op het 

moment dat die zwervers op eigen benen kunnen staan moeten zij ook weer drie mensen helpen. En 
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die drie mensen moeten ook weer drie mensen helpen. En zoiets wil ik ook gaan doen. [Aah oké, 

klinkt goed. 

 

Fragment 43: 

Als je nou kijkt naar de ontwikkeling tussen 2005 en 2015, daar komt dat stuk met Tha Bus on Tour in 

voor. Kun jij verschillen in opnoemen in de persoon die je was voordat je aan Tha Bus on Tour 

meedeed en daarna?] Ja ik ben dan echt een stuk volwassener geworden. Ja tuurlijk heeft dat ook 

wel met leeftijd te maken,  

 

Fragment 44: 

maar op het moment dat je mee doet met Tha Bus zoveel als dat ik deed dan (…) uhm als ik nu 

bijvoorbeeld mijn verhaal zou vertellen dan kom eigenlijk achter dingen die ik toen nog niet wist. Weet 

je wel, je gaat er nu nog meer over nadenken. Op de basisschool had ik kunnen aangeven van hey ik 

heb hier last van snap je? Dan was het toen al bekend geweest. Maar toen heb ik het stil gehouden. 

Maar nu als ik ergens mee zit dan spreek ik dat zo snel mogelijk uit, voordat het weer escaleert. 

Omdat je met Tha Bus meegaat en je zo vaak je verhaal vertelt, ja ik zou het even opschrijven. (…) Je 

wordt er volwassener door, uhmm je krijgt meer zelfkennis, ik kan beter mijn verhaal vertellen. 

[hmmhmm.] En ik kan beter met mijn verhaal omgaan. 

 

Fragment 45: 

Even denken hoor, uhhmmm, (…). Ja eigenlijk ben ik nog meer gedreven om dit soort dingen te doen 

zeg maar. Dus uhm gemotiveerder om voorlichting te geven om mensen te helpen. [Kun je mij 

vertellen waar die motivatie vandaan komt?] Ja op het moment dat je zo’n les geeft en die kinderen en 

studenten en je ziet dat mensen echt naar je verhaal luisteren enzo en dat ze er echt iets van leren 

dan heb ik echt zoiets van oké dit moet ik blijven doen. Blijkbaar hebben mensen hier iets aan snap 

je? [Ja.] Kijk op het moment dat je geen reactie zou krijgen, 6 jaar lang, dan zou je niet zoiets hebben 

van ik doe het nog een keer. Maar door de reacties die ik krijg heb ik zoiets van die lessen die ik geef, 

natuurlijk elke reactie is anders. Ik bedoel uit bepaalde culturen zeg maar, zijn vragen over ouders 

heel belangrijk. [Hmmhmm.] Jongeren gaan wel nadenken over dat soort dingen. 

 

Fragment 46: 

Maar sommige mensen vragen ook van maar hoe is dat dan? Hoe is het echt om daar te zijn? Hoe is 

jeugdzorg? En sommige mensen komen dan naar je toe. Ik heb wel eens een jongetje gehad die 

kwam dan naar me toe en die vertelde dat zijn vader hem pestte. Zijn ouders waren gescheiden, ik 

woon bij mijn vader en zijn vader pestte hem. Wat moet ik doen met mijn vader? Dan weet je dat ze 

naar je hebben geluisterd weetjewel? Dan hebben mensen zoiets van ik heb ook zoiets meegemaakt, 

ik wil niet dat het escaleert dus moet ik er snel bij zijn zeg maar. [Ja.]  

 

Fragment 47: 

Dus door heel veel verschillende reacties en elke individu die naar mijn verhaal luistert, dat roept 

andere dingen op bij iemand. Iedereen heeft een eigen leven dus iedereen vraag andere dingen af. 

Dat begint bij de jeugd maar als ik dan bijv. jullie als opkomende professionals een les kom geven en 

jullie hebben ook vragen aan mij dan denk ik van: Kijk mensen hebben iets aan mij. Maar als je maar 

van 1 of 2 mensen reacties zal krijgen, 6 jaar lang, dan zou ik niet gemotiveerd zijn. Maar ik krijg elke 

les zoveel goede reacties, en daarom ben ik alleen nog maar gemotiveerder om nog een les te geven.  

 

Fragment 48: 

[Ja hmmhmm. Is dat ook dat je dat hebt ontdekt door Tha Bus on Tour, dat jij goed bent in voorlichting 

geven?.]  Ja, ik toen ik op de middelbare school zat had ik nooit zoiets van ik ga voor de klas staan. 

Dat wilde ik niet. Maar bij Tha Bus doe je dat gewoon, en dan merk je eigenlijk dat het voor de klas 

beter is dan in de klas. Mensen luisteren dan namelijk naar jou. Dus bij Tha Bus heb ik pas ontdekt dat 

ik voor de klas kon staan en dat ik daar goed in was. [hmmhmm.] Kijk het is net zoals voetballen, als je 
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dat niet doet weet je niet dat je daar goed in bent. Maar wanneer je het doet ontdek je pas dat je daar 

goed in bent. Dat heb ik dus toen met Tha Bus ontdekt. [Ja.] 

 

Fragment 49: 

Nou en door de bus heb ik dus ook zoiets van, ik wil met mensen werken. En dat had ik op de 

middelbare school helemaal niet. Toen had ik meer zoiets van ik ga lekker op kantoor werken achter 

de computer. [Ja.] Of ik ging de muziek in, maar door Tha Bus, ja uhmmm, heb ik zoiets van, toen ik 

het de eerste keer mee ging had ik zoiets van ik wil dit vaker doen. En daarna had zoiets van, ik wil 

het nog een keer doen. Nu ben ik 24 en wordt ik niet meer zo vaak ingezet, maar wordt ik ingezet bij 

de begeleiding van nieuwe mensen. Dus ja dan blijf ik wel in het systeem zeg maar. [Ja ja.] En 

wanneer er een tekort is aan mensen geef ik als nog een les.  Ik kan dus door Tha Bus altijd mensen 

helpen. Dus ja dat is wel echt fijn. [Heb ik het dan goed begrepen dat jij door Tha Bus hebt ontdekt dat 

je goed bent in les geven en dat je daarmee andere mensen kan helpen.] Ja dat heb je goed 

begrepen.  

 

Fragment 50: 

[En dat je wat je net vertelde, dat je voor de klas wil staan en dat je na de eerste keer nog een keer 

wou en nog een keer. En dat het komt door Tha Bus en dat je daarmee andere mensen kan helpen] 

Ja dat komt echt daardoor. Ook met het geven van die gastlessen, de eerste keer was het zeg maar 

van ja doe het maar gewoon. Ja toen heb ik dat gewoon gedaan, het ging hartstikke goed en omdat 

het gewoon goed gaat wil je het nog een keer doen. En ja dat is eigenlijk wel waarom ik in die 

voorlichtingswereld wil blijven zitten. Dat lijkt me wel echt top omdat ik andere mensen kan helpen. 

Kijk ik ben ervaringsdeskundige, maar ik heb eigenlijk alleen verstand van mijn eigen zaak. Daarom is 

het wel handig dat ik een diploma heb, dat ik niet alleen men eigen verhaal kan vertellen maar dat ik 

andere mensen ook met andere dingen kan helpen dus daarom wil ik terug naar school.  

 

Fragment 51: 

[Oké, ja mooi. Volgens mij heb ik dan wel heel erg duidelijk wat jij bedoelt met de verschillen hoe je als 

persoon was en hoe je nu bent en wat voor invloed Tha Bus op heeft gehad. Jij vertelde dat je goed 

bent geworden in het geven van voorlichting en dat je daarmee mensen helpt.] Ja dat klopt, die 

combinatie vind ik heel mooi. Want als je SPH of MWD gaat doen dan sta je vaak voor groep enz. 

weet je wel. [Ja.] En dan ben je echt onderdeel van iemands leven, je kan iemand helpen. 

 

Fragment 52: 

Net zoals mijn begeleiders onderdeel van mijn leven waren. En dat is ook wel een eer, dat je kinderen 

maakt tot wat ze kunnen zijn en worden. Kijk de kinderen doen het zelf, maar jij als hulpverlener kan 

ze daarin begeleiden. Dus ja dat is denk ik wel de reden waarom ik de zorg in wil. En ik ben 

daarachter gekomen door Tha Bus. [Ja, 

 

Fragment 53: 

hoe zag jou toekomst eruit wanneer je niet deel had genomen aan Tha Bus on Tour?.] Uhmm ja, dat is 

wel een lastige. (…). Dat is wel een hele lastige want Tha Bus is echt een onderdeel geworden. Ik 

denk aan de ene kant dat ik dan mijn verhaal weg had gestopt. Dat ik me er niet meer mee bezig had 

gehouden. 

 

Fragment 54: 

En dan had ik ook niet ontdekt dat ik zo graag de zorg in wilde. Want toen ik klaar was met de 

middelbare school, toen heb ik geluid en licht techniek opleiding gedaan. Dat was heel iets anders. 

[Ja.] En in dat jaar liep Tha Bus gewoon, en toen ben ik daardoor maatschappelijke zorg/jeugdzorg 

gaan doen. En die opleiding in combinatie met nog meer Tha Bus zeg maar heeft mij wel echt 

gemotiveerd en daardoor heb ik mijn ding gevonden. Dus ik denk dat Tha Bus niet had bestaan dat ik 

een heel andere weg had gekozen, ik er niet achter was gekomen waar ik echt goed in was. [Hmm ja.] 
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En dan had me leven er echt wel anders uit gaan zien. Als ik daar vrolijk van zou worden weet ik niet. 

Ik denk wel dat je er altijd achter komt of iets wel of niet iets voor jou is. Ik ben er gewoon eerder 

achter gekomen wat echt iets voor mij is.  

 

Fragment 55: 

[En als je kijkt naar jou als persoon, hoe zou je dan zijn zonder Tha Bus?] Nou kijk, die volwassenheid 

heb ik geleerd in het fasehuis, maar ik ben ook volwassener geworden door Tha Bus. Maar omdat ik 

zonder Tha Bus mijn verhaal nooit zou vertellen dan had ik die zelfkennis niet en zou ik ook niet beter 

met mijn verhaal om kunnen gaan. Dan zouden al  die punten wegvallen. Gewoon puur omdat ik 

eigenlijk geen reden had om hiermee bezig te zijn. 

 

Fragment 56: 

Ik zou dan nog wel ambities in de muziek hebben, ik zou dan nog steeds goed contact hebben met 

mijn ouders en vrolijk zijn. Ook zou ik een beetje lui zijn maar ik zou dan niet zo graag mensen willen 

helpen zoals ik dat nu wil. Omdat ik eigenlijk nooit een reden heb gehad om zoiets te doen.  

 

Fragment 57: 

[Ohja, ja mooi.] Denk ik, maar dit is wel raar want ja, (…) het is lastig omdat ik heel erg gewend ben 

dat ik nu zo ben, en Tha Bus een onderdeel is. Het is er echt ingegroeid, het is vanzelf gegaan. Tha 

bus is gewoon vloeiend in mijn leven gekomen. [Ja hmm hmm.] En anders zou ik eigenlijk terug 

moeten gaan naar 2001, waar ik toen al mijn zorgen had uitgesproken en dan zou mijn hele leven 

anders verlopen zonder Tha Bus. Snap je? [Ja!.] Maar ik kan het met niet voorstellen, ik vind mijn 

leven prima zo, ik heb niks te klagen. Maar antwoord op dit soort vragen zou ik nooit weten en de 

vraag is wil je het wel weten?  

 

Fragment 58: 

[Ja dat is ook zo. Je hebt punten opgeschreven. Je hebt ambities in de muziek, graag mensen wil 

helpen, je hebt plannen om terug te keren naar school. Hoe zou Tha bus in de toekomst daar in bij 

kunnen dragen?.] Nou ik heb ooit een belofte gemaakt. Op het moment dat ik in de muziek redelijk 

groot werd weet je wel? [Ja.] Dat ik dan de bus weer zou laten rijden. Ik denk dat je Tha Bus of heel 

groot moet doen, of kleiner moet maken. (…). Kijk wat ik het liefst zou willen is om uhm, ja ik heb veel 

plannen zeg maar. Maar het is allemaal nog een beetje vaag. Kijk ik wil de muzikale dingen zeg maar 

eigenlijk combineren met het helpen van mensen. Zoiets als muziektherapie. Als je bijv. de jongeren 

een workshop rap geeft, zodat ze hun gevoelens kunnen uiten op papier zeg maar, dan ben je 

eigenlijk al therapeutisch bezig. Dan hoef je het zeg maar geen therapie te noemen maar bijv. 

workshops. En dan wel zeg maar gefocust op kinderen in de jeugdzorg. Zodat zij zeg maar echt leren 

omgaan met hun verhaal. [Ja dat is wel een mooi idee.] 

 

Fragment 59: 

En dan met Tha Bus, kijk het liefst wil ik dat die blijft rijden maar het kost gewoon veel geld. Maar ik 

probeer door lessen te blijven geven, jongeren te helpen. Ik hoop dat mocht de muziek straks lopen 

zeg maar, dat er zoveel geld binnenkomt dat ik Tha Bus kan financieren. Die belofte heb ik gedaan en 

daar wil ik me aan houden. [Dat is wel netjes van je.] Dus ja dat is wel iets wat ik wil gaan doen. 

 

 

Fragment 60: 

En ik hoop zeg maar ook dat ik, door terug naar school te gaan, dat ik kleinschalige projecten kan 

opzetten. Zodat ik in ieder geval voorlichting kan blijven geven. [Ah oké, ja.] Maar ja, dan moet ik eerst 

effen naar school gaan. [Ja haha dat klopt.] Hahaha. 

  

Fragment 61: 



 
136 

 

[Ik ga heel even de punten nalopen, want volgens mij zijn alle punten aan bod gekomen. Heb jij nog 

punten die je graag wil vertellen en belangrijk zijn voor ons onderzoek?] Uhm ja. (…). Wat ik wel mooi 

vind aan Tha bus is dat iedereen er baat bij heeft. Degene die les geeft maar ook degene die les krijgt. 

Dus degene die te maken heeft met jeugdzorg en degene die er niks mee te maken heeft. 

 

Fragment 62: 

Wat ik het mooie vind aan Tha Bus is dat wij ook mensen ontdekken, waar niemand nog iets van wist. 

Waar de klas bijv. niet van wist dat die problemen had. Door de lessen van Tha Bus vertellen jongeren 

soms ineens in de klas van ja ik heb dit ook. Dat komt echt door Tha bus, want jongeren zijn soms 

bang voor reactie in de klas. Maar wij met Tha Bus laten zien dat het niet erg is als je ergens mee zit 

of problemen hebt. [Ja hmmhmm.] 

 

Fragment 63: 

Dus ja, bijv. Wij hebben een meisje soort van “gescout”. Want wij hadden bij haar in de les ons verhaal 

gedaan en toen zei een meisje van ja ik wil dit ook doen. Dus dat is ook wel een fijn iets. Dat mensen 

weten dat ze niet alleen zijn, dat je lotgenoten hebt. Kijk iedereen heeft zijn eigen verhaal en het is 

dan fijn om lotgenoten te zijn. Je kunt door Tha Bus elkaar dan één keer in de zoveel tijd zien en 

helpen. 

 

Fragment 64: 

Je normale vrienden zullen zeg maar nooit helemaal begrijpen wat je mee maakt of waar je mee zit. 

Maar lotgenoten, jou mede jeugdzorg vrienden, wel. Je kunt makkelijker meepraten omdat je er zelf 

ook in zit. [Ja.] Maar de normale mensen, normale tussen haakjes dan hé, die zullen zeggen van ja 

oké therapie leuk, ging het goed? Weet je wel. [Ja.] Maar Tha Bus is zeg maar meer dan alleen 

lesgeven in de klas. Het is echt veel meer. En daarom vindt ik Tha Bus echt belangrijk. (…).  

 

Fragment 65: 

[Ja echt heel duidelijk, dit zeg je allemaal mooi. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het 

verhaal wat je hebt verteld. Wat vond je zelf van het interview?] Ja kijk bij dit soort interviews ga ik 

echt wel nadenken. Dat is echt wel goed. Ik vertel mijn verhaal en jij stelt vragen waardoor we er 

dieper op in gaan. Ik ga dan echt nadenken van oké, hoe was ik eigenlijk? En dat stukje zelfreflectie 

zeg maar, heeft mij laten inzien dat ik niet altijd even handig bezig was. En op het moment dat jij je 

verhaal vertelt denk je daar eigenlijk helemaal niet bij na. En die zelfreflectie is denk ik wel handig om 

weer volwassen te worden. Weetje wel?  

 

Fragment 66: 

[Ja ik snap wat je bedoelt.] Dus ja door dit interview en Tha Bus bekijk jij je verhaal van meerdere 

kanten. Want door Tha Bus heb ik vaak mijn verhaal kunnen vertellen en dat zijn wel hele mooie 

dingen. 

 

Fragment 67: 

Ik vertelde vroeger helemaal niet mijn verhaal, dat kon ik niet. Maar door Tha Bus heb ik steeds beter 

mijn verhaal kunnen vertellen. [Ja dat is een mooie ontwikkeling.] Ja want de eerste keer bij Tha bus 

vertelde ik zeg maar mijn verhaal in 3 zinnen. En nu kan ik veel meer vertellen en ook kom ik, doordat 

ik mijn verhaal vertel, achter steeds meer dingen. Ik heb aan het begin ook nooit aan de klas verteld 

dat ik gezinstherapie gehad zeg maar. En toen heb ik dat wel een keer verteld en toen werd er gezegd 

van: Waarom heb je gezinstherapie, je hebt toch je mentor van school? Maar ik vond school altijd een 

beetje partijdig snap je? [hmmhmm.] Ik heb zeg maar mijn verhaal ook nooit verteld, totdat een leraar 

naar mij toe kwam. Die vroeg van waarom ga je na school nooit meteen naar huis? En hoe kan het dat 

jij zoveel op school bent en je cijfers achteruit gaan? [Ja.] En dat was zeg maar het begin dat ik in de 

jeugdzorg kwam. Ik had toen, door die leraar echt het gevoel van kijk eindelijk iemand die mij 
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aandacht geeft. [aah oké.] Ik durfde het toen ook nooit aan de klas vertellen en dat durf ik nu, door 

Tha Bus wel zeg maar. Dan kan ik het ook gewoon aan een vreemde vertellen.  

 

Fragment 68: 

[Ja dat is een mooie ontwikkeling.] Als jullie nog vragen hebben aan mij dan mogen jullie me altijd 

bellen. Wat ik belangrijk vindt is dat jongeren die in de klas zitten ook veel aan Tha Bus hebben. Want 

die durven hun verhaal niet te vertellen en doordat wij met Tha Bus ons verhaal te vertellen durven die 

mensen dat vaak ook te doen omdat ze dan zien en ervaren dat het helemaal niet erg is dat je in de 

jeugdzorg zit en dat er helemaal geen erge reacties uit de klas komen. [Nou dat is wel fijn dat je dit 

zegt en vinden we mooi dat je dat zo ziet! Als jij nog iets hebt mag jij natuurlijk ook altijd bellen. Wil ik 

jou voor nu bedanken voor het interview.]  

 

 
Respondent 7 
 
[Oke mag je je naam vertellen en aangeven dat je het goedkeurt dat ik het interview opneem.] 
Mijn naam is correspondent  7 en vind het prima dat je het opneemt. 
 
Fragment 1 
[Goed, Eehh hoelang ga je al mee met Tha Bus mee?]Toen ik (..) voor de eerste keer in de 2

de
 klas 

van de HAVO zat en dat is in eeuuhh 2010 dus al 5 jaar.[Oke, dat is dan een hele tijd]Ja[En hoe vaak 
ben je ongeveer mee geweest met Tha Bus?]Eehh vanaf toen zo vaak als ik kon dus ik denk wel 
eeuuhh tussen de 5 en 10 keer.[Oke, je bent dus al vaak mee geweest weet je nog de eerste keer dat 
je mee ging?]Ja dat was in Nijkerk en eehhh we stapte de bus uit en het viel me meteen op dat zo’n 
80 procent van de scholieren klompen droeg en dat vond ik wel grappig (lacht). 
 
Fragment 2 
[(lacht) Ja dat maak je inderdaad niet vaak mee. En van je gastles weet je daar nog wat van?]Ja het 
was spannend en het was ook de eerste keer dat ik mijn verhaal vertelde. Euuhh ja aan iemand ja aan 
mensen die ik niet kenden maar eeuuhh zodra je merkt dat ze naar je luisteren, en dat het echt indruk 
maakt eehh dat maakt het voor jezelf ook makkelijk om te presenteren. En dat ging goed en toen heb 
ik de keuze gemaakt van ja dit wil ik vaker gaan doen. 
[Dus euh ja je kiest dan dat je het vaker wilt gaan doen. Wat was jou motivatie dat je het vaker wilde 
gaan?] Dat je eeuhh ja de vooroordelen weg haalt bij de scholieren. Zo van euuhh iemand die in de 
jeugdzorg zit is crimineel. En dat ja ze komen ook gewoon terug als je klaar bent met de les komen ze 
naar je toe met andere vragen van euuhh ja hoe zit het nou dan, en ja ik heb ja misschien komen ze 
ook wel met problemen van ja ik heb zelf ook iets hoe moet ik dat aanpakken. En ja dat was wel heel 
belangrijk voor mij. 
[ Oke, dus om die redenen had je zoiets dit wil ik vaker gaan doen?] 
Ja. 
 
Fragment 3 
[Oke goed, eeuhh wat is jou algemene beeld van Tha Bus?] 
Het is gezellig (lacht) het is leerzaam, het is laagdrempelig ik bedoel als je daar als scholier zit staan 
er mensen van je eigen leeftijd voor je en daar zal je eerder op af stappen dan op een hulpverlener 
van 40 of 50 jaar. 
[Oke, en eehh je zegt het is leerzaam kun je daar iets meer over zeggen?] 
Jaa euuhh jongeren ja scholieren weten vaak niet hoe het echt aan toe gaat. Ze denken bij jeugdzorg 
vaak uit huis plaatsing. Maar bij mij heb ik eerst ondersteuning gehad in de opvoeding. Maar ze 
hebben zeg maar een stereo type voor zich. Maar ze leren dan dat het veel meer is dan uit 
huisplaatsing. 
[Ja, en als je kijkt naar leerzaam hoe leerzaam is het dan voor jou zelf als persoon?] 
Heel erg ja (lacht) eehh je leert mensenkennis krijgen. Uumm ik kan nu ja we krijgen dan een formulier 
van wat voor klas krijg je. Daar staat dan bijvoorbeeld op dat er iemand is die ook problemen thuis 
heeft. Je kijkt dan de klas rond en je kunt gelijk die persoon eruit prikken. Voor de rest leer je jezelf 
presenteren voor de groep met een best ja euhh best persoonlijk verhaal en euhh daarmee werk je ja 
echt aan je zelfvertrouwen. 
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Fragment 4 
[Ja, en je zegt persoonlijke verhaal wat doet het met jou als jij jou persoonlijk verhaal verteld?] 
Op het begin was het wel moeilijk en hoorde je mij heel vaak twijfelen, zou ik het wel of niet zeggen, 
ligt ook net aan de klas. En euh aan het eind vertelde ik gewoon alles en euuhh ik had laatst ook een 
keer euhh moest ik een gastles geven op de sterfdag van mijn moeder (..) Toen merkte je wel aan mij 
dat ik een brok in mij keel had maar ik weet mijzelf hier nu wel over heen te zetten. 
[Knap, en gaf je dat op dat moment ook extra kracht of motivatie om die gastles te geven?] 
Ja, ja en (..) ja het klinkt raar maar ik wist wel dat ze bij me was en ja (lacht …) 
[Nou mooi dat je dat zo ervaart] 
Ja. 
 
Fragment 5 
[Ik wil graag met jou terug naar het verleden. En dan wil ik vragen of je hier wat dingetje op wilt zetten 
die je hebt ervaren als kind zijnde. Je mag steekwoorden, je mag het in een verhaal schrijven of 
tekenen maar dingen die met jou te maken hebben in het verleden. Snap je het?] 
Ja (schrijft …) ja ik denk dat ik het zo heb. 
[Oke dan leg ik ze hier op de grond goed?] Ja. 
[Je hebt nu een beetje steekwoorden opgeschreven zou je aan de hand van die steekwoorden mij 
meer kunnen vertellen over je verleden?] 
Ja ik euuhh ben dan opgegroeid in een één ouder gezin. Mijn moeder is eeuh ja overleden toen ik 3 
was mijn zusje was destijds 2. We hebben toen euuhh veel  steun gekregen van ons sociaal netwerk. 
Eeuhh kennis hielpen mijn vader in het schoonmaken en huishouden ehh ze paste vaak op ons zodat 
mijn vader ook afleiding kon krijgen. Ik had ook eehh veel activiteiten buiten school. Ik ging euh naar 
de gym, ik deed aan paardrijden, voetbal volgens mij heb ik ook nog een tijdje getennist (lacht). Ja 
veel met vriendinnetje spelen.  
 
Fragment 6 
Toen ik 6-7 was kreeg ik een vrij koppig karakter iets wat matcht met mijn vader (lacht). En euh toen 
kreeg ik ja euh veel ruzie met mijn vader ja woorden wisselingen. Euh omdat hij geen feedback had, 
zoals je zeg maar in een normaal gezin een  moeder en vader hebt dat wanneer er iets is overleggen 
ze met elkaar. Dat had hij niet dus ehh al die euh ja woede eigenlijk wat hij had dat uit hij zich door mij 
te gaan slaan. En eeuuh op het begin was het niet zo vaak maar naarmate ik ouder werd, werd het 
ook wel meer en ik denk dat het uiteindelijk paar keer per week was dat het echt uit de hand liep 
euuhh (…) Ja toen is het voor mij eigenlijk vrij normaal geworden. Eeuuhh ik heb (…) ja toen na de 
bassischool. Toen ging ik naar de middelbare en daar zijn ze er eigenlijk in de 2

de
 klas pas achter 

gekomen omdat ik eeuuhh kort voordat ik naar school ging nog ruzie had met mijn vader en toen 
kwam ik overstuur op school ja. 
 
Fragment 7 
[Oke, en op zo’n moment hoe voel je je dan?] 
Ja euhh gekleineerd wat het is iemand die zeg maar een voorbeeld voor je moet zijn en dat hij je ja 
eigenlijk letterlijk tegen de grond aan slaat.  
 
Fragment 8 
En ja voor de rest was ik echt heel erg boos.  
 
Fragment 9 
Ehh ja ehh ja het was wel fijn om aan te voelen dat mijn klasgenoten mijn mentor op hebben gehaald 
en die heeft gelijk alles in gang gezet. Dus jaa euuh je voelt je ook wel gesteund. 
 
Fragment 10 
[Oke, en als je daar nu zo op terug kijkt hoe voelde je zelf als kind?] 
UUhh (…) Ja op school en zo voelde ik me ja was ik wel heel vrolijk. Ik had veel vriendinnetjes en zo 
en ja thuis euh was ik of ik was stil, of ik had ruzie met mijn zusje, of ik had ruzie met mijn vader 
(lacht….) ja. 
 
Fragment 11 
[Oke, en als je dan naar positieve kanten van jezelf kun je die dan benoemen?] 
Umm (…) Ja dat ik wel de afleiding zocht in mijn activiteiten zoals paardrijden enzo. Dat wanneer het 
even niet lekker liep ging ik naar mij paard toe ja dan ging ik ja weet ik veel borstelen ofzo. 
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[Oke, daar kon je dan je gevoel in kwijt?] 
Ja. 
 
Fragment 12 
[En als je kijkt naar de negatieve kanten van jezelf in die tijd?] 
Umm, dat ik niet luisterde naar wat mijn vader zei. En dan denken sommige mensen zo van ja moet je 
dan ook stofzuigen enzo ja dat ook (lacht). Alleen euhh ik had zeg maar niet door dat tussen de 
woorden die hij zei had ik niet door dat hij het moeilijk had om alleen te zijn. En dat hij gewoon 
onkundig was in het opvoeden. En misschien was dat wel niet echt iets wat een klein kind van 8 
behoord te kunnen maar ja euh dat was wel overduidelijk eigenlijk. 
[Ja, heb je op dat moment ook eigenschappen van jezelf gemist heb je dat gevoel?] 
Euumm (..) hoe bedoel je? 
[Je zegt bijvoorbeeld rond een bepaalde leeftijd koppig werd. Had je op zo’n moment gewild dat je 
meer eigenschappen bij had om dat te kunnen handhaven in huis?] 
Ja, meer geduld, begripvol  en (…) hoe noemde ze dat ook al weer. Ja meer initiatief tonen. 
 
Fragment 13 
[Oke, en in die periode hebben jullie toen ook hulp gehad?] 
Nee 
[Is dat later pas gekomen?] 
Ja 
 
Fragment 14 
[Oke, op een gegeven moment is Tha Bus in je leven gekomen voor jou. Ik zou willen vragen of je 
naar het heden kijk hoe je nu als persoon bent. Waarin je veranderd bent ook mede door Tha Bus, of 
je die wilt opschrijven?] 
(schrijft…) Klaar. 
[Oke, als je kijkt dat dat het verleden is en dat is de toekomst waar mag ik deze dan plaatsen?] 
Je bedoelt een tijdlijn? 
[Ja.] 
Als hier de toekomst komt dan mag dat euhh hier. 
 
Fragment 15 
[Oke, je hebt weer mooie steekwoorden opgeschreven zou je daar mee over kunnen vertellen?] 
Uhmm ja dankzij Tha Bus ben ik erg gemotiveerd geworden. Ik heb euhh ja een doel gevonden van ja 
dat ik weet ja hier doe ik het voor. En dat ja euh mensen hebben iets aan mijn. En ja euh zodra ik 
iemand kan helpen en dan ja daar raak ik door gemotiveerd . Euuh tijdens de lessen of ja na de 
lessen als jongeren naar mij komen. Van ja he ik heb een probleem zou je mij kunnen helpen ofzo en 
ja euh daardoor ben ik ook heel behulpzaam en begripvol geworden. Je moet ook begrijpen dat ze 
niet zomaar naar iemand toe willen stappen. En ja je moet ook begrijpen dat je net een heel 
persoonlijk verhaal hebt vertelden. En dat ze nu wel heel erg tegen je op kijken. En euhh omdat je in 
hun leeftijdscategorie zit zullen ze ook sneller naar je toe stappen euhh (….) Ja tijdens zo’n les stel je 
jezelf heel erg bloot je stelt jezelf euuhh (…) kwetsbaar op en naarmate je het gevoel krijgt van he ik 
sta sterk in mijn schoenen en uuhh ze luisteren naar mij, er kan bijna er kan gewoon niets mis gaan. 
Dat maakt je ook zelfverzekerder en dan zal je het heel snel opnieuw doen. En euuhh (…) doordat ik 
er achter ben gekomen van euuhh zulke jongeren aan zo’n verhaal kunnen hebben. Ben ik meer 
initiatief gaan nemen in euuhh andere projecten van Zorgbelang. En zit ik nou bij het kernteam van 
Jeugdbescherming Gelderland. 
[Nou mooi.] 
Ja. 
 
Fragment 16 
[En je verteld dat je een doel hebt kun je daar nog iets meer over vertellen?] 
Ja euhh mijn doel met Tha Bus is om jongeren over die drempel te trekken en dat ze zich niet hoeven 
te schamen om hulp te vragen. Eeuuhh mijn doel bij het kernteam is om dan weer  jongeren die al in 
jeugdzorg zitten een stem te geven, hun een microfoon te geven van kom ook voor jezelf op en laat 
zien wie je bent en laat horen wat je ervan vindt. 
[En waarom vind je dat zo belangrijk?] 
Omdat er gewoon te weinig naar geluisterd word (lacht) en euuhh ook voor de scholieren die je dan 
les geeft is het belangrijk dat ze op tijd hulp zoeken voor dat het uit de hand loopt. 



 
140 

 

 
Fragment 17 
[Ja, en als je dan naar jezelf kijkt wat is dan voor jou heel belangrijk als persoon zijnde? Wat is dan 
voor jou heel belangrijk als persoon ] 
Ik had eerder hulp kunnen vragen eeuhh ik schaamde mijzelf ervoor (…) Ja dat was wel het grootste 
deel.  
 
Fragment 18 
[Oke, en als je dan naar nu kijkt, hoe is dat veranderd, ben je daarin gegroeid.] 
Ja euuhh voor de kleinste dingetjes, je hebt het misschien wel gemerkt (lacht) dan ga ik naar mijn 
begeleider van he doe dat eens voor mij (lacht). Het is ook maar net de klik die je met je begeleider 
hebt. Maar ik zal veel sneller om hulp vragen dan er mee te blijven zitten. 
[Dus als ik het goed begrijp heb je geleerd dat hulp vragen niet erg is en dat je daardoor juist weer een 
stap verder komt. Begrijp ik dat goed?] 
Ja, ja 
 
Fragment 19 
[ Oke mooi, kun je euh als je naar jezelf kijkt voor Tha Bus en daarna wat zijn dan de grootste 
verschillen?] 
Voor Tha Bus on Tour was ik een heel stil en verlegen meisje die wel haar best deed op school maar 
ze viel niet op in de klas. En euh als je nu de klas binnen loopt zie je mij zitten, en euh dan merk je mij 
op. Ik ben nog wel stil in de les (lacht) maar euh ja 
[En hoe voel je jezelf daarbij, bij die verandering?] 
Energieker en vrolijker (lacht). 
[Oke, en euh (…) Weet je ook waardoor dat dat komt dat je jezelf zo voelt?] 
Ja omdat ik met Tha Bus heb geleerd mijzelf te presenteren en mijzelf kwetsbaar op te stellen zonder 
dat daar misbruik van wordt gemaakt. 
[Oke, dus eigenlijk als ik het goed begrijp is Tha Bus iets voor jou geweest wat er voor gezorgd heeft 
dat je zelfverzekerder werd en ook dat je daardoor fijner in je vel ging zitten klopt dat?] 
Ja dat klopt. 
 
Fragment 20 
[Oke, als we dan kijken naar de toekomst zou je daar wat over op kunnen schrijven, hoe zie jij de 
toekomst voor je en wat zou je nog graag willen?] 
Ja (lacht) (schrijft …) 
[Oke, zou je mij dit kunnen uitleggen?] 
In de (…) toekomst zie ik graag dat er laagdrempeligere hulp is gekomen, zodat jongeren makkelijker 
naar hulp toe stappen en dat ze er niet zolang mee blijven zitten. Jongeren die hulp krijgen zouden 
meer een stem moeten krijgen in hun plan. Zoals dat nu heet. En euhh ja gewoon hoe de zaken nu 
gaan. Eeuuhh (..) Ik hoop dat er in de toekomst euh de vooroordelen, de schaamte en taboe die er op 
de Jeugdzorg rust dat die weg zijn vooral onder de scholieren want dat dat de directe omgeving is 
waar je elke dag mee geconfronteerd word. Het is dan niet fijn om jezelf niet te kunnen zijn. En Tha 
Bus (lacht) ja. 
[Oke heel mooi, als ik dat zo hoor van jou is het voor jou heel belangrijk dat het algemene beeld van 
de jeugdzorg dat daar verandering in gaat komen en dat de hulp laagdremmpelig wordt. 
Ja. 
 
Fragment 21 
[Als je kijkt naar jou als persoon wat zou je in de toekomst zelf aan jou persoonlijke eigenschappen. 
Wat zou je nog graag willen leren euh wat voor jou belangrijk is. Dat wat jij in de toekomst graag zou 
willen wil je dit opschrijven?] 
Euumm ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden 
[Wil je het vertellen?] 
Ja 
[Dat mag ook] 
Euuhhmm (…) Dat ik wat meer water bij de wijn kan doen. Ik heb nu heel erg dat alles wat ik wil naar 
mijn zin moet gebeuren. En daar heeft mijn vriend wel eens last van (lacht). Euuhh ja en eigenlijk die 
koppigheid die er nog wel een beetje in zit. En euhh verder dat ik mijzelf niet te druk maak. Want ik 
ben nu best druk met alle projecten die ik nu doe en met school en paardrijden noem maar op. Dat dat 
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euuhh (..) dat ik daar geen waarde meer uit haal dat ik daar geen voldoening uit haal wat te koste gaat 
aan mijzelf. Uhhh ja dat 
 
Fragment 22 
[Oke, en als je dan kijkt van dat kleine meisje naar de toekomst toe. Is jou beeld in de loop daar naar 
toe veranderd?] Ja, en euhh wat denk ik wel een goed voorbeeld daarvan is. Dat ik de eerste jaren 
heel erg mijn vader de schuld heb gegeven van alles wat er is gebeurd. Maar later is dat ik denk toen 
ik een tijdje bezig was met Tha Bus is dat euhh (..) omgedraaid en euhh dacht ik zoiets ja hij kon er 
ook niks hij doen. Hij was onkundig in het opvoeden. Ik zeg niet dat ik het zelfde zou doen het zou 
elke alleenstaande ouder kunnen overkomen. En daarbij was ik ook wel koppig dat geef ik wel 
toe(lacht) Ik was ook geen makkelijk kind en mijn vader was niet de juiste persoon om dat te kunnen 
handelen. [En wat heeft er voor gezorgd dat dat veranderd is?] De feedback van anderen op mijn 
lessen. Eeuhh er zijn scholieren geweest die vroegen van is het dan echt je vader. Want euhh ruzie 
komt toch van twee kanten. En ja dat klopt euuh ik heb ook les gegeven op de HAN en dan 
formulieren ze dat euuhh ja hoe noem je dat (..) mm wat netter zeg maar. En dan ga je bij jezelf na 
denken van ja eigenlijk was het wel zo eigenlijk we hadden allebei schuld maar euhh kon hij er iets 
aan doen. Nee hij had onmacht. [Dus als ik het goed begrijp heb je door de lessen inzicht gekregen in 
jullie thuis situatie en daardoor kon je het makkelijker een plek geven?] Ja 
 
Fragment 23 
[Oke, ja je benoemt dan euhh de relatie met je vader van vroeger en nu dat die stukken vooruit is 
gegaan.] Ja. [Hoe kijk je daar nu tegen aan?] Nu vind ik het eigenlijk een hele toffe vader (lacht) ja. Ja 
het komt ook wel dat we iets meer afstand hebben de afgelopen 2 a 3 jaar na mijn uithuisplaatsing. 
Dan kan je er zelf voor kiezen of je op bezoek gaat. Dan kun je er zelf ook voor kiezen wanneer je 
naar huis gaat. Dan heb je iets waar je op terug kunt vallen. En dat heeft ons veel goed gedaan. 
 
Fragment 24 
[Oke, en als je dan naar je situatie kijkt en Tha Bus was niet in jou leven gekomen hoe denk je dan dat 
het eruit had gezien?] 
Dan denk ik dat ik euh (….) misschien nog wel onzekerder zijn geweest. Omdat ik euuhh voor dat ik 
met Tha Bus nee tijdens Tha Bus ben ik naar een crisisopvang gegaan. En ja als je daar als een heel 
stil, verlegen meisje komt kun je wel raden dat je steeds de sjaak bent. Maar ik had toen al zoveel 
lessen met Tha Bus gehad dat ik zoiets dacht van ja kom maar op. Ik had mijn eigen ding, jou ding is 
jou ding. Dat je je met mijn dingen benoemd pik ik niet. 
 
Fragment 25 
[Zou je voor mij kunnen opschrijven wat Tha Bus jou gebracht heeft?] 
Ja (schrijft …) 
[Oke zou je er iets over kunnen vertellen?] 
Ehh ja de euh jongeren die ook mee gaan met Tha Bus die geven je heel veel steun. Je kunt alles bij 
ze kwijt zelfs als je ze net kent. Ze zijn heel gezellig en niemand schaamt zich voor wat ze hebben 
mee gemaakt. Het is een omgeving waar je euh eigenlijk met lotgenoten die geen zielig verhaal gaan 
doen. Die er niet hele tijd over praat maar die gewoon heel luchtig zijn en ja als je er een keer naar 
vraagt dan praten ze er gewoon over. Uumm het is gewoon heel gezellig ondanks dat iedereen een 
negatieve ervaring heeft gehad. Ummh ik heb euh na de les er zitten wel eens mensen in de les die 
wat meer van je willen weten. Die komen dan na de les bij je terug en die geven dan feedback want 
die kijken heel objectief naar je situatie. Die zeggen dan dingen zoals euhh zou je dit misschien met je 
begeleider kunnen bespreken of is dit geen goede plek voor jou. De feedback die je krijgt heb je heel 
veel aan. Ik heb eigenlijk een veel sterker karakter gekregen. 
[Oke mooi, je benoemt een heel hoop mooie dingen. Zijn er ook dingen die je gemist hebt bij de Bus?] 
Euhhmm nee ik heb zo niets 
 
Fragment 26 
[En als je kijkt naar de toekomst, wat denk je dat Tha Bus nog bij kan dragen?] 
Ja zij kunnen die euhhh ja die brug voor laagdrempelige zorg kunnen zij euhh (…) ja kunnen zij zijn. 
Euuhhm (…) ik bedoel ja is moeilijk uit te leggen. Euhh (…) 
[Maakt niet uit denk maar na.] 
Euuhhh (….)  ja omdat zij met leeftijdgenoten van middelbaren scholieren daar een voorlichting gaan 
geven. Een verhaal gaan vertellen dat euumm komt gewoon zo dicht bij de scholieren dat zij sneller 
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aan zullen zetten tot actie dan wanneer er een wethouder komt die verteld hoe alle in elkaar zit. En 
dat is een heel groot verschil. 
 
Fragment 27 
[Ja, en dat vind jij belangrijk dat dat in de toekomst blijft. En als je naar je eigen persoonlijke 
ontwikkeling kijkt?] 
Hoe bedoel je? 
[wat zou je dan nog nodig hebben van Tha Bus?] 
(….) Ja ik denk persoonlijk weinig omdat ik bijna ik ben over een aantal maanden jeugdzorg af. En is 
het dan relevant om dan nog te vragen of er nog een crisisplaats vrij is bijvoorbeeld dat denk ik niet. 
[Ja oke maar als je kijkt bijvoorbeeld als Tha Bus weer gaat rijden wat zou Tha Bus dan voor jou 
kunnen betekenen dat jij ook weer zoiets hebt van ik wil weer mee?] 
Umm ja toch weer dat ik anderen scholieren weer wil helpen. Dat zal altijd blijven. 
[Oke, ja de hulp voor de ander is belangrijk voor jou?] 
Ja 
[En wat is jouw gevoel daarbij?] 
Umm (…) die snap ik niet 
[De hulp voor een ander vind jij belangrijk en wat voor gevoel krijg jij daarbij?] 
De voldoening daarvan vind ik heel erg belangrijk 
 
Fragment 28 
[Oke, mm even kijken hoor. Ja als ik het dus goed begrijp is Tha Bus voor jou heel belangrijk geweest 
om meer zelfvertrouwen te krijgen, om meer initiatief te tonen en om gemotiveerd te raken. En wat ik 
ook wel duidelijk uit je verhaal opmaak is dat je het belangrijk vind om anderen mensen te helpen. En 
als ik zeg dat je graag anderen mensen wilt helpen omdat je zelf ook zo gegroeid bent door Tha Bus 
klopt dat dan?] 
Ja zeker. 
[Oke, is er nog iets wat je kwijt wilt? Over Tha Bus, over jezelf of iets wat je gemist hebt?] 
Nee euhh ja Tha Bus is een heel tof project dat gewoon moet blijven. Heb jij nog vragen? 
[Nee we zijn op het einden gekomen. Bedankt en dan zal ik de opname uitzetten.] 
 

 
Respondent 8 

 
Fragment 1: 
[Oke, zou je graag je naam willen benoemen?] Ja, respondent 8.[Geef je toestemming dat dit interview 
opgenomen word?] Ja. 
 
Fragment 2: 
[Oke goed, uummm ik wil graag weten hoelang je al meegaat met Tha Bus?] Uuumm, de eerste keer 
dat ik mee ben geweest is denk ik ongeveer één jaar geleden. [Oke, en hoe vaak ben je ongeveer 
mee geweest?] Uumm met echt gastlessen op de middelbaren scholen ben ik 3x mee geweest en dan 
buiten dat nog een stuk of 4x met anderen activiteiten. 
 
Fragment 3: 
[Oke,  je benoemt dus dat je vaak bent mee geweest, als je terug kijkt naar de eerste keer dat je met 
Tha Bus mee ging hoe heb je dat ervaren?] UUhhmm in het begin was  het natuurlijk een beetje 
spannend het was allemaal nieuw. En uhhm ik kende ook bijna niemand die mee ging. Maar eeuhh 
mijn gastles zelf was wel heel bijzonder omdat je veel respect kreeg uit de klas en dat deed mij heel 
erg goed. 
 
Fragment 4: 
En ik merkte ook dat uuhhmm ja in het begin ken je niemand en op het eind ga je met elkaar om alsof 
je elkaar al jaren kent. 
 
Fragment 5: 
[oke, je benoemt dat je respect krijgt vanuit de klas, is dat dan ook de reden waarom dat je euuh vaker 
mee wilde gaan of zijn er nog meer redenen waarom je mee bent gegaan?] Umm nouja het is een van 
de redenen. 
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Fragment 6: 
Maar het is ook dat je er het gevoel van krijgt dat je er iets kan doen met wat je hebt meegemaakt om 
anderen daarmee te helpen. Want ja als jongere sta ik heel dicht bij de scholieren en kan ik ze 
makkelijker bereiken dan dat euuh iemand van jeugdzorg daar staat en zijn praatje doet. [Ja, en dat 
ervaar je als prettig?]Ja. 
 
Fragment 7: 
[Oke, eeuuhmm welke uhm wat is het algemene beeld wat je van Tha bus On Tour hebt?] Ehm ja 
vooral heel gezellig. [Ja] 
 
Fragment 8: 
Maar ook dat we in een dag ja best wel veel bereiken.  [En zoals? kun je daar voorbeelden bij kunnen 
noemen?] Ik heb een keer meegemaakt eh dat ik een gastles gaf in een klas. En vooraan zat een 
jongetje die de hele tijd grapjes aan het maken was en een beetje druk aan het doen was. En aan het 
eind van de gastles kwam hij naar mij toe zei die dat hij heel veel herkende enzo maar dat hij daar 
nooit over durfde te praten dus dat was wel heel bijzonder. [oke, dus een hele mooie ervaring] Ja. 
 
Fragment 9: 
[En welke gevoelens en gedachten brachten dat met jezelf mee op het moment dat zo’n jongetje naar 
je toe kwam] Umm dan ben je toch wel een beetje trots op jezelf dat je dat hebt kunnen bereiken en 
dat vertrouwen gewonnen hebt. 
 
Fragment 10: 
[oke, mooi uuhhm ik wil jou vragen euh omdat we van het verleden, heden, toekomst gaan, zou jij voor 
mij willen opschrijven hoe jij was voor Tha Bus, voordat die in beeld kwam?] ja, oke [en of je daar wat 
dingetjes over op kunt schrijven? Je mag verschillende blaadjes pakken waar je op mag tekenen, je 
mag schrijven, je mag steekwoorden opschrijven wat je zelf wil] Oke, euhh even denken hoor, even 
denken hoe ik dat ga doen. [Dat geeft niet denk er maar over na] Ik schrijf wel steekwoorden op. [Ja 
dat is goed] Oke (schrijft ….) Ehhm (……) heel veel dingen, ik weet zo niet hoe ik dat moet 
opschrijven [je mag ook meerdere woorden gebruiken of een ander blaadje pakken of eehh wil je het 
liever vertellen] Ik schrijf het wel op dat vind ik gemakkelijker (Schrijft ….) Dat was het denk ik wel. 
[oke, dan ga ik hem op  de waslijn ophangen, dan hang ik hem hier en dan is dit het verleden en zo 
gaan we dan verder naar de toekomst] 
 
Fragment 11: 
[(leest ….)Je schrijft best wel veel dingen op, kan ik daaruit opmaken dat je veel hebt meegemaakt in 
je leven?] Jawel. [En als je daar zo op terug kijkt hoe voelt dat dan?] Uuhhmm ja (lacht) dat is best een 
moeilijke vraag eeuuhh. 
 
Fragment 12: 
[Je mag ook antwoord geven op hoe jij was als klein kind] Als heel klein kind was ik best vrolijk en dit 
was wel het laatste wat je van mij had verwacht. Het was ehhm allemaal best wel onverwachts. Dan 
gaan mensen je waarschuwen voor dingen en dan denk je ownee dat overkomt mij niet en dan 
gebeurt het toch. 
 
Fragment 13: 
[En op het moment dat die dingen jou dan toch overkomen, hoe oud was je toen, op welk punt van je 
leven zat je toen? ]Uuhhmm vooral vanaf de middelbare school periode voorval vanaf de 2

de
.
 

 
Fragment 14: 
[Mm oke, toen zijn er dingen veranderd in jou leven, en als je daar aan terug denk hoe ehh hoe voelt 
dat?] Nu voelt het eigenlijk als best wel normaal. Ik ben er aan gewend geraakt maar euuhh op dat 
moment zelf besef je het niet echt ofzo je denkt er niet echt over na en achteraf denk je dan dit was 
eigenlijk best wel erg. Achteraf besef je wel wat er is gebeurd. 
 
Fragment 15: 
[En als je naar die periode terug kijkt wat waren jou sterken punten?]Uuhhmm ja (lacht) niet echt veel 
eehhmm het enige wat ik kan bedenken dat ik een vriendje had en dat ik de relatie wel wist goed te 
houden. 
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Fragment 16: 
[Oke, en als ik dan vraag wat zijn de minder sterke kanten](lacht) Dat is een hele lijst. Ik gaf snel op en 
eigenlijk alles wat er op het  briefje geschreven staat. 
 
Fragment 17: 
[Oke, je was alleen, bang, depressief, onzeker en suïcidaal schrijf je op]Ja. [Is dat een periode uit je 
leven geweest?] Ja, nouja in de 1

ste
 was ik gewoon een beetje bang en dat werd erger en erger en er 

kwamen steeds meer problemen bij. Waardoor het leven steeds moeilijker werd. [En dat zorgde 
ervoor dat je ja niet echt meer zin in het leven had op een bepaald moment?] Ja. 
 
Fragment 18: 
[Op dat moment, je benoemt dat je weinig sterke kanten op kunt noemen en dat je de minder sterke 
kanten wel zo op kunt noemen. Op dat moment welke sterke eigen schappen miste je op dat 
moment?] Mmm vooral doorzettingsvermogen denk ik 
 
Fragment 19: 
maar ook euuhh openheid naar mijn ouders enzo. [Oke dus dat miste je voor jou gevoel, de openheid 
naar je ouders klopt dat] Ja. 
Fragment 20: 
[Oke welke hulp heb je in het verleden gehad?] (lacht) Ow dat is een hele lijst. In de brugklas toen 
eerst op school met een vertrouwenspersoon enzo later kwamen mijn ouders erachter dat het niet 
goed ging. 
 
Fragment 21: 
Toen uhh ben ik begonnen bij ja Karakter. Dat zal je misschien wel kennen in Nijmegen ehh en daar 
heb ik 8 maanden denk ik ofzo therapie gevolgd. Maar toen ben ik daar gestopt want ja ik had daar 
alleen slechte ervaringen mee en mijn ouders ook. 
 
Fragment 22: 
Toen ben ik nee toen kreeg ik eerst hulp van een thuisbegeleidster dat is toen denk ik wel 2 jaar door 
gegaan. Alleen zij kreeg toen het gevoel dat ze mij niet alleen kon behandelen zeg maar. Toen ging ik 
ook naar een psycholoog toe en toen even denken hoor is zo’n lang traject allemaal (…). Volgens mij 
was er toen eerst (….). Ja toen kwam ik bij Pro Persona waar ik ook weer meteen weg ben gegaan 
want ik had geen zin in heel dat gedoe uumm(…) 
 
Fragment 23: 
Toen kwam ik bij Karakter in Zetten. Daar heb ik nog groepstherapie gevolgd en zo en nog wat 
individuele therapie. Daar kreeg ik voor het eerst medicatie wat ik al heel lang wilde! 
 
Fragment 24: 
Enn even denken (lacht ….) eehhmm owja en ik liep toen ook nog steeds bij thuisbegeleidster en 
psycholoog. Die hebben toen besloten dat ik beter voor een opname zou kunnen kijken. Toen ben ik 
naar Propersona in Tiel opgenomen geweest. Toen wilde ze dat ik nog een jaar ergens anders 
opgenomen zou worden maar dit wilde ik niet. (lacht) een heel lang verhaal. 
 
Fragment 25: 
[maakt niet uit] Gelukkig kun je het allemaal terug luisteren (….). Maar toen euuhh heb ik eehh owja 
hoe heet het ook al ITB gekregen Intensieve Thuis Begeleiding. Toen kwamen er dus 3 dagen in de 
week 2 mensen bij mij thuis. Dat heb ik toen zo’n 4 maanden gehad. 
 
Fragment 26: 
Eehh en toen eehh ja (….) Owja en toen kwam ik bij euuhh een andere psycholoog weer daar heb ik 
EMDR gevolgd daar ben ik weer gestopt dat is nog niet zo heel lang geleden. 
 
Fragment 27: 
En nu euuhh zit ik nog bij een ehh centrum voor eetstoornissen Amarum heet dat ja eehh dat is het 
wel zo een beetje (lacht). [Oke, dus samen gevat heel veel soorten van therapie, instellingen en 
opnames] Ja. 
 
Fragment 28: 
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[En in welk stukje van jou leven is Tha bus in beeld gekomen?] Uhh dat was vlak na mijn opname toen 
mocht ik met ontslag en ik had tijdens mijn opname al een mail gestuurt (lacht) [Oke] En eeuuh vlak 
daarna zo ben ik daar gekomen [En je benoemt dat je tijdens je opnamen ook al een brief had 
gestuurd. 
 
Fragment 29: 
Hoe wist je van Tha bus?] Ja eeuuh ze waren een keer bij mij op school geweest. En een meisje die 
bij mij in de klas zat was ook een keer mee geweest en toen ging ik dat opzoeken op die manier kwam 
ik erbij en toen heb ik een mail gestuurd. 
 
Fragment 30: 
[Oke, mooi. Als je kijkt naar nu hoe je euuhh nu als persoon bent?] Ja eeuuhh anders (lacht). [Zou je 
dat willen opschrijven en daar mag je Tha bus in meenemen] Ja eehhh (schrijft ……) ik had er net nog 
een maar ik weet het even niet meer (…… schrijft) [Oke, klaar? (leest …..) Oke ik ga hem ophouden] 
 
Fragment 31: 
[Als je deze nu ziet wat je net opgeschreven hebt. Dat is het verleden, dit is het heden, als je kijkt naar 
de toekomst naar wat je echt zou willen in dit leven nog, wat je wilt bereiken waar zou ik deze nu 
mogen plaatsen. Als dat het verleden is en dat de toekomst waar zou je deze dan plaatsen?] Eehh ja 
wel iets verder naar links. [Je plaatst jezelf al mooi naar hetgeen wat je zou willen in de toekomst. Kun 
jij zo benoemen waarom je denkt dat dat zo komt?] Eehhh ja omdat gewoon echt super goed gaat nu 
en ik heb veel stappen gemaakt vooruit en ik kan veel meer alleen.  
 
Fragment 32: 
[Oke, je zegt dat je veel stappen vooruit hebt gezet wat heeft Tha bus daar voor invloed opgehad?] 
Jaa euhh het heeft mij vooral heel veel zelfvertrouwen gegeven  want je overwint angsten. Want ja 
normaal gesproken zou je niet gemakkelijk voor een groep durven te praten laat staan over zulke 
dingen. Daar krijg je respect voor terug en ja euuhh dat geeft je toch veel vertrouwen (lacht) 
 
Fragment 33: 
en eehh ja ik ben daardoor opener geworden, want ik was vroeger altijd bang voor reactie want ik heb 
nog nooit een vervelende reactie gehad euuhh ja dat zijn wel de belangrijkste dingen. 
 
Fragment 34: 
Ook wel ja je kijkt steeds uit naar de volgende keer en ja en ik heb ook nog heel goeie vrienden 
gemaakt dus dat ook. 
 
Fragment 35: 
[En je zegt dat je steeds uitkijk naar een volgende keer. Heb je dan ook het gevoel dat je elke keer 
weer iets nieuws kunt leren?] Jawel, ook daarin maak ik stappen vooruit dat tekens net wat beter mijn 
verhaal over weet te brengen op leerlingen. 
 
Fragment 36: 
[En wat doet dat met je gevoel] Dat geeft mij een heel goed gevoel want ik kan anderen helpen en 
daarvoor doe ik het ook. 
 
Fragment 37: 
[Oke mooi, dus als ik het goed begrepen heb Tha bus On Tour heeft er dus voor gezorgd dat je dus 
meer zelfvertrouwen krijgt en zelfverzekerder in je schoenen bent gaan staan waardoor je beter in je 
schoenen bent komen te staan] Ja. 
 
Fragment 38: 
[Oke dat is mooi, als we kijken naar de toekomst. Zou je kunnen opschrijven hoe jouw toekomst eruit 
ziet?] (lacht) Eehhh (schrijft …..) [Ja?] Ja [Oke, zou je er nog iets meer kunnen vertellen. Over je 
toekomst beeld wat je hebt?] En dan specifiek of in het algemeen?  
 
Fragment 39 
[Nou bijvoorbeeld dat je om kan gaan met je problemen en stoornissen hoe zie je dat?] Eehhh je het 
gaat nu goed ook met de depressie, eeuuhh nu is het zo dat ik chronische depressie heb nu is het zo 
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dat ik daar vrij lang of heel mij leven mee moet dealen. En soms is dat wel moeilijk heb je ook wel 
kleine terug valletjes tot nu toe is dat wel goed gegaan. 
 
Fragment 40: 
Ik heb nu nog wel veel last van mijn eetstoornissen, ja mijn eetstoornis en daar kan ik nog niet echt 
goed mee omgaan. Dat is dan wel iets waar ik later hulp bij wil. [Zou je zo kunnen bedenken wat je 
daarbij nodig zou hebben?] Eehhh (…) veel tijd kost het en eehhh ja  ook wel dat ik veel dingen blijf 
doen. Tha bus was daar ook een van. Dat je wel weet waarvoor je het doet want je kunt alleen 
anderen helpen als het met jou ook goed gaat en dat is wel een doel van mij. 
 
Fragment 41: 
[Oke, je benoemt dan Tha bus On Tour, ehh op welke manier denk je dat Tha bus jou daarbij kan 
helpen?] Meer gastlessen geven (lacht) ja want op dit moment is dat helemaal niet meer en dat kan 
niet! [Mm maar door dat je de gastlessen geeft wat hoop je daarmee dan te bereiken?] Nou euuh ja 
toch wel weer een herinnering waarvoor ik het doe en hoe ver ik al ben gekomen. [Dus die bevestiging 
dat geeft jou een goed gevoel?] Ja 
 
Fragment 42: 
[Als je nu naar het verleden en de toekomst kijkt is er veel veranderd in het beeld wat je had van de 
toekomst?] Ja (lacht) jawel wel veel [Zou je daar wat dingetjes uit kunnen opnoemen?] Eeuuhh nouja 
eigenlijk alle gevoelens die ik vroeger had die had ik vroeger dan de hele dag door de hele tijd. En nu 
heb ik ze maar heel af en toe en veel minder extreem. 
 
Fragment 43: 
En ik word nu niet meer gepest en dat komt doordat ik nu veel sterker in mijn schoenen sta. En ik heb 
een vriendengroep om mij heen en dat scheelt ook eeuuu (…). 
 
Fragment 44: 
Ik ben veel opener geworden en het lukt me ook veel beter ja met die gevoelens om gaan. Ja want 
vroeger eehh  jaa zocht ik op verkeerde manieren afleiding en dat doe ik nu niet meer zo ofja bijna 
nooit meer zo kan ik me jaa weet ik beter wat ik moet doen. [Oke, ja dat zijn mooie veranderingen dat 
zie ik ook wel op de briefjes. 
 
Fragment 45: 
Zou je kunnen vertellen wat er voor gezorgd heeft dat je zoveel bent veranderd?] Eehh ja zoveel Tha 
bus is dan natuurlijk ook een van die dingen. 
 
Fragment 46: 
En mijn opname heeft mij daarbij ook erg geholpen toen had ik een soort van time out waardoor ik kon 
nadenken van wat wil ik nou en euuhhh (…) 
 
Fragment 47: 
Ja voor de rest ja ook wel dingen zoals dat ik een vriendje kreeg dat gaf mij ook wel weer zin in het 
leven en dat is opzich best wel euuhh. Dat kwam wel als een verassing want op dat moment dacht ik 
niet dat er nog iets goeds zou gebeuren en dat gebeurt dan toch. 
 
Fragment 48: 
[En euuhh als je nu vanaf het begin gaat kijken en tha bus on tour was er niet geweest?] Eehhh (lacht) 
Ik weet zeker dat ik dan een stuk onzeker was geweest want het heeft mij heel veel zelfvertrouwen 
gegeven. Het is verder niks dat het euuhh ja nouja vroeger schaamde ik mij voor mijn problemen en 
stopte ik dat weg, en nu weet ik dat het niet nodig is. Je kunt er veel kracht uit halen en dat hebben ze 
mij daar wel laten zien. 
 
Fragment 49: 
Ik eeuuhh ja ben er veel openen door geworden want ja je gaat er over praten en dat word steeds 
makkelijker. Dat zijn wel 2 heel belangrijke dingen daarin. 
 
Fragment 50: 
En ja ik voel me veel minder alleen want soms krijg je van leerlingen het uit de klas te horen dat ze het 
herkennen, en ook van de andere die gastlessen geven. Ja iedereen heeft wel een totaal ander 
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verhaal maar je herkent ook dingen van elkaar. [Oke dus dat zijn mooie dingen die je daar uit mee 
genomen hebt.] Ja 
 
Fragment 51: 
[En je benoemt zo een paar dingen, als je daar over na denkt zijn er dan dingen die je gemist hebt bij 
Tha Bus? Eehhh (….) kan ik eigenlijk niet zo bedenken (….) nee [Eigenlijk dus heel positief.] (lacht) ja 
eigen wel 
 
Fragment 52: 
[En wat kan Tha Bus On Tour nog bijdragen aan jouw toekomst?] Eeeuuhh nou ja gewoon het is 
natuurlijk niet zo dat eeuuhh bijvoorbeeld de onzekerheid nu helemaal weg is. Maar ik merk wel 
eeuuuhh dat het steeds minder wordt met de keer dat ik mee ga en eeuuhh dat daar dus nog 
veranderen in kunnen zijn en ook de openheid ook wel. [Zou je die kunnen opschrijven wat Tha bus 
nog voor jou kan beteken in de toekomst?] Oke (schrijft ….) [ja?] Ja [mag ik die hier tussen hangen?] 
Ja [(leest …)Dus wat Tha bus nog voor jou kan beteken, dat wanneer je weer mee mag het je meer 
zelfvertrouwen kan geven en dat wanneer je weer een gastles geeft je beter over je problemen praat 
klopt dat?] Ja dat klopt 
 
Fragment 53: 
[Waarom denk je dat wanneer je een gastles hebt gegeven je makkelijker over je probleem praat?] 
EEhh het is bijvoorbeeld zo de eerste les die ik gaf ja was ik nog niet heel erg open. Toen had ik nog 
bij veel dingen ja laat maar zitten die ga ik nog niet vertellen, maar dan zie je dat de klas veel respect 
terug geeft en dat ze het alleen maar knap vinden van wat je doet. En de les daarna denk ik dan vertel 
ik meer en dan krijg je weer respect en zo gaat dat steeds zo door. En ze hebben mij nog nooit iets ja 
eeuuh vervelende reactie gegeven en daarom lukt het om steeds meer te vertellen, en dat lukt ook 
naar anderen mensen toe zonder de gastlessen. [Dus ook daarbij als ik het goed samenvat krijg je 
gewoon een zelfverzekerder gevoel en kun je je verhaal daardoor gemakkelijker delen?] Ja [Oke 
duidelijk. 
 
Fragment 54: 
Is er nog iets wat je wil toevoegen aan dit gesprek. Wil je nog graag iets vertellen dat je zegt dit moet 
ik echt nog weten over jezelf of over Tha bus?] Nee niet echt ik heb alles kunnen vertellen. [Oke 
dankjewel, dan ga ik de opnamen af zetten] 
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BIJLAGE 13 GEFRAGMENTEERD TRANSCRIPT GROEPSINTERVIEW 

 
Fragment 1 

[Goed wat voor ons de opzet een beetje is voor vandaag. Wij hebben ook met de jongeren interviews 

gedaan en met de jongeren hebben wij een waslijn gemaakt uhh voor het interview. Het begin van de 

waslijn was het verleden. Tijdens de lopende waslijn was het heden en uhh eind van de waslijn was 

toekomst. Hebben we eerst aan de jongeren gevraagd he, hoe waren jullie vroeger zeg maar in de 

jeugd, voordat je bij Tha Bus kwam. Vertelde ze hele mooie verhalen over hun zelf ook over de 

problemen enn uhmm naja stapje voor stapje gingen we aan de hand van ons interview gingen wij 

naar wat voor invloed heeft Tha Bus op jou gehad. Uhmm hoe ben jij gekomen bij Tha Bus, wat heb jij 

geleerd bij Tha Bus en hoe ben jij nu als persoon nu Tha Bus is gestopt. En waarom vind jij dat Tha 

Bus door moet gaan en ook nog gevraagd van wat ze in de toekomst willen bereiken, wat voor rol kan 

Tha Bus on Tour daarbij spelen. Aan de hand daarvan hebben wij hele mooie verhalen kregen ook 

zoals zij heeft opgeschreven, die verhalen hebben wij ook gekregen. Van de jongeren zelf hebben wij 

ook terug gekregen dat het voor hun zelf fijn uhmm methode was dat ze hun verhaal konden vertellen. 

Wat wij vandaag met jullie willen gaan doen is om eerst over het verleden te praten dus voordat ze bij 

Tha Bus on tour kwamen en uhm dan het heden en misschien nog toekomst vanwege de tijd. Mijn 

eerste vraag aan jullie is uhmm om even een beeld te krijgen. Hoeveel jongeren kennen jullie die mee 

hebben gedaan met Tha Bus on Tour?] Respondent 3: 40/50. Respondent 1: hmm ja. Respondent 2: 

hmm ja zoiets zal het wel zijn. Je zult er niet ver vanaf zitten. Respondent 3: Ik heb vanaf begin af mee 

gedaan en dat zijn ieder jaar anderen en je hebt ja dat zijn er misschien ook wel 70, ik weet het niet. 

Respondent 1: ja. Respondent 2: ja. Er zijn bij ons jongens die altijd mee gaan. Respondent 1: Ja, 

maar er is ook eentje die is ook uhh 18+ en die is al jaren mee gegaan. Respondent 3: afgelopen jaar 

had ik er al 10 die mee gingen.  

 

Fragment 2 

[Hebben jullie een goed beeld van de jongeren voordat ze met de bus zijn mee gegaan en toen tijdens 

Tha Bus?] Respondent 3: Nee, nee, ja nouja bij een enkeling heb ik dat weer wel. Maar uh niet bij 

iedereen heeft het even veel impact. En uhmm ik kan in grote lijnen praten, maar over een enkeling 

kan ik die uh uh langer uh betrokken is geweest kan ik wel het effect aangeven wat zij zelf aangeven. 

Maar ik kan niet van veel jongeren zeggen wat het effect is geweest bij ze. Respondent 1: die 

jongeren die naast ons staan zeg maar, daar kun je het verhaal van lezen zeg maar. Respondent 3: 

Ja jullie hebben de jongeren voor een langere periode. Respondent 1: Ja. Respondent 3: ja soms heb 

ik jongeren die uhh in november mee gaan met Tha Bus en dan vraag ik wie heeft er zin om 

voorlichting te geven en dan geven zich er een aantal op en hebben dan de grootste lol. Dat komt 

mede doordat het een hele dag is hoor, maar ook het lesgeven en het onderlinge bij elkaar zijn.  

Respondent 1: en herkenning. Herkenning onder elkaar. Je kunt heel veel verhalen horen, maar toch 

heb je veel herkenningspunten die die jongeren ervaren. Wat wij heel erg zien is dat er heel veel 

respect is binnen die hele groep die mee gaat. Die hele bus zit stampend vol, maar ze hebben 

allemaal respect voor elkaar. Er vallen geen onvertogen woorden. Respondent 2: Het zijn allemaal 

jeugdzorg jongeren he, dus ze voelen zich ook niet anders. Respondent 1: ja dat kun je heel goed 

zien en dat ze gehoord worden, dat ze gezien worden. Wat ze hebben mee gemaakt is dat het ook 

nog een positieve uitwerking kan hebben. Wat ze eigenlijk nooit hadden gedacht, maar dat zie je heel 

erg terug en en maar ook al ze elkaar treffen zeg maar. Het is allemaal een knuffel een hug en 

iedereen is blij dat ze elkaar weer zien. Dat begrip onder elkaar en. Respondent 2: er is wel een 

traantje gevallen toen ze hoorden dat de bus niet meer door ging. Respondent 1: ja ja dat was echt 

wel lastig voor ze.  

 

Fragment 3 
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[Wat zien jullie dat het doet met de jongeren als je ziet dat ze zoveel lol er in hebben?] Respondent 3: 

ja kijk dat vind ik gewoon altijd belangrijk, maar wat ik gewoon zie bij sommige jongeren en uhm, ik 

kan niet zeggen wat er in die brief staat ‘door tha bus’ ‘1x tha bus is meer waard dan 4 jaar therapie’ 

dat is natuurlijk, dat mag zo opgeschreven, prima. Respondent 1: zij ervaart dat zo he. Respondent 3: 

ja prima, maar wat je wel ziet bij meerdere jongeren dat je ziet bij Tha Bus, door Tha Bus. Wat ze zelf 

aangeven is een stukje verwerking van het vervelende verleden door het te vertellen aan andere 

jongeren. En ondanks dat het in de klas toch nog wel beschermd, want er zijn natuurlijk ook nog weer 

andere mensen bij. Jullie zijn er bij en ze vertrouwen jullie, ik ben er bij ze vertrouwen mij. Dus dat is 

belangrijk.  

 

Fragment 4 

En soms zie je een jongere veranderen van een grijs muisje in een olifant, qua verbale uitdrukking. En 

dat komt echt niet alleen door Tha Bus helemaal niet, dat is iets dat mee speelt en misschien wel een 

groot effect heeft. Iets van ik heb één iemand die is al twee jaar mee geweest denk ik. Dat meisje dat 

is echt die is uh die is uh. Ze vond het ook heel leuk om te doen en die heeft nadien dat is het 

voordeel die heeft ook zelfvertrouwen gekregen. Wat ook nog in het provinciehuis tegen over allemaal 

bobo’s haar verhaal ging vertellen. Respondent 2: dat zien wij ook wel terug hoor bij de kinderen. 

Respondent 1: absoluut, zelf bij de tweede kamer. Ze stapten gewoon zo de tweede kamer in en ze 

ging gewoon in gesprek met. Dat had je je niet voor kunnen stellen toen je ze zeg maar met een tasje 

voor op de deurmat had staan, zo beschadig en gebroken. Maar dan zie je weer en ja het zal niet 

alleen te maken hebben met Tha Bus, maar het heeft wel een ondersteunende rol gegeven en dat ze 

serieus genomen werden, dat ze met kinderen van hun eigen leeftijd kunnen communiceren. Dat 

kunnen de meeste jongeren uit jeugdzorg land wel goed communiceren, maar goed toch niet tegen 

leidinggevende of tegen groepsleiders of tegen volwassenen. Maar toch gewoon ook op 

leeftijdsgenoten op die lijn zeg maar, dat ze ook gezien worden. Respondent 3: En ook dat je iets te 

vertellen hebt. Respondent 1: je hebt een verhaal.  

 

Fragment 5 

Respondent 3: ik had een keer mee gemaakt. Een jongen van Marokkaanse afkomst. Voor ons 

binnen de zorg een heel erg lastig en druk jong, moeilijk voor de begeleiders. Die ging mee in de klas 

een les geven met een andere jongen. En dat was op die school een hele lastige klas volgens mij was 

dat in Tiel. In die klas stonden twee leraren en die maakte een paar tekens en dat wilde zeggen dat 

die jongeren stil moesten zijn. Nou dat werkte niet en hup daar werd er één uit gestuurd. Toen zei ik 

tegen die jongeren die ik bij me had: begin maar gewoon je verhaal te vertellen en hij begon iets 

harder te praten en het werd stil en het is 50 minuten, niet overdrijven respondent 3, maar het is lang 

gewoon heel rustig gebleven door het verhaal wat die jongen had. In je had in de klas ook heel veel 

Marokkaanse jongeren. En die docent in de klas stond helemaal verbaasd dat het zo ging. 

Respondent 2: ja hebben wij ook gehad hoor. Respondent 1: wij hebben een klas gehad en dat was 

dus de moeilijke klas. We hadden al de waarschuwing gekregen ga het gesprek aan. Er waren drie 

extra leerkrachten aanwezig in die klas. Enne nou ja de kinderen van ons beginnen te vertellen wat 

hun is overkomen en hoe ze er nu bij staan. En op een gegeven moment was het zo muis stil in die 

klas en op het einde van het gesprek zeg maar, hadden jullie nog vragen werd dat rondje zo gesteld. 

Ging er één iemand opstaan en die begon te klappen en dat waren de grootste onruststokers van de 

klas. Dus nouja wat je dan ziet dan groeien onze kinderen maar die anderen hebben ook dat gevoel.  

 

Fragment 6 

Er is zo’n chemie in die klas dan. Wij zijn nu drie jaar mee geweest en meerdere dagen achter elkaar. 

En in al die tijd heb ik één keer een klas ervaren waarvan ik dacht nouja, hmm er is hier iets aparts 

weetje wel. Die niet mee deden wil ik niet zeggen maar die minder geactiveerd werden gepakt werden 

door het verhaal. Respondent 2: was niet alleen naar de jongeren, maar ook naar de dansgroep toe. 

Respondent 1: ja, de hele sfeer op die school was niet zo prettig, maar dan krijg je dus deze verhalen 

wat respondent 3 en wij ervaren. Iedereen wordt gepakt door het verhaal van de ander.  
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Fragment 7 

[Wat zien jullie dan als ze thuis komen, wat vertellen ze dan?] Respondent 1: ja nou dat wordt altijd 

nabesproken. Zij worden dan hier afgezet bij het provinciehuis op het plein en wij rijden dan met de 

kinderen naar huis. Dan is er ontlading en dan zijn ze dol enthousiast, leeg, opgeruimd en ze kunnen 

er weer tegen aan. Ze voelen zich prettig hierbij. En net wat M. dan zegt die ene keer bus levert meer 

op dan vier jaar therapie. Nou dat is.. je hebt haar echt zien veranderen in een kind dat niet voor 

zichzelf durfde op te komen dat niet uhm in de openbaarheid ging. Altijd een grijs muisje dat aan de 

kant stond en deed wat van haar verwacht werd en nu ging ze haar eigen koers inzetten met veilige 

mensen op de achtergrond en wat respondent 3 ook zegt. Wij zijn er altijd bij, maar bemoeien ons er 

niet mee of nouja zo min mogelijk. Als het voor haar lastig of moeilijk wordt dan kijkt ze mij aan dat 

hebben we zo afgesproken en dan mag ik haar ondersteunen, maar de rest doet ze allemaal zelf. Dus 

wat dat gedaan heeft, die heeft een enorme groei laten zien en dat is mede door Tha Bus. En kijk als 

daar een succesverhaal uit voor komt of een succesgevoel, dan kan ze dat op meerdere plaatsen in 

zetten. Op school, tijdens presentaties op school of nu loopt ze stage dus allemaal dat soort dingen. 

Eerst was ze heel erg nerveus als ze ergens heen ging, maar nu durft ze gewoon voluit te spreken 

voor allemaal belangrijke mensen in de tweede kamer en hebben ze er lol in.  

 

Fragment 8  

[Jullie hebben al een beetje verteld hoe de jongeren zich ontwikkelen. Zouden jullie nu in 

steekwoorden willen opschrijven hoe ze binnen komen op het moment dat ze mee gaan met Tha Bus. 

Dus het verleden voordat ze mee gingen met Tha Bus? En dan het liefst onafhankelijk van elkaar 

zodat we verschillende inzichten krijgen] Respondent 3: ja dat kan ik niet. Ik kan niet uhh van een 

enkeling weet ik nog maar ik kan niet van 50 of 60 jongeren vertellen hoe ze erbij liepen. Respondent 

1: maar van je eigen jongeren misschien? [Je hoeft ook niet van 50 of 60 jongeren te weten] 

Respondent 2: bij ons worden kinderen geplaatst en die zijn aantal jaren bij ons. Respondent 3: er zijn 

wel jongeren die ik beter ken, daar gaat het niet om maar in deze vergadering werd net verteld één 

was een grijs muisje en die deed de mond niet open en daar speelt Tha Bus mee. Zo zijn er kan ik er 

misschien wel wat over vertellen, maar ik kan niet namens alle jongeren een verhaal opschrijven, dat 

kan absoluut niet. [Zouden jullie dan wat willen en opschrijven en dat respondent 3 daar misschien op 

in kan haken in wat jij ziet? Is dat dan een oplossing?] Respondent 3: dat kan. Respondent 1: dus uh 

in steekwoorden uh wat zei jou nou precies? [In steekwoorden opschrijven, hoe de jongeren zijn 

binnen gekomen toen ze voor het eerst mee gingen met Tha Bus hoe ze toen waren] Respondent 1: 

dus voor dat het hele traject begon? [Ja] (schrijven…)  

 

Fragment 9 

Respondent 3: ik ken ook jongeren die één keer zijn mee geweest en die daarna niet meer wilde. [Die 

jongeren hebben we ook graag in beeld] Respondent 3: dan is angst wat mee speelt of voor die onzin 

wil ik geen tijd maken. Dat zijn verschillende verhalen, maar ik heb ze niet allemaal paraat, maar nu ik 

er zo over nadenk dat komt ook voor.  

 

Fragment 10 

Respondent 1: wij hebben één jongeren thuis en die ervaart wat wij allemaal mee maken en wat de 

kids allemaal mee maken als ze dus terug komen van Tha Bus. En hij gaat wel eens een avond mee 

georganiseerd door Zorgbelang en hij vindt dat wel oke en de gesprekken hoort hij dan. Maar hij zegt 

zelf ik wil dan niet mee, ik wil niet voor die klas staan. Ik wil mij, ik vertaal het dan, ik wil mij niet 

kwetsbaar maken nog. Ik ben daar nog niet aan toe. Dus ja dat kan ook en die jongen zit al 3,5 jaar bij 

ons en dat is ook oke en dat mag ook. [ja, ze hebben daarin hun eigen keus en regie net zoals ze dat 

hebben in de klas zelf. Die keus moet je hun ook laten want dan staan ze zelfverzekerder voor de 

klas]. Respondent 1: precies en het is hun verhaal niet die van ons. Nou ik heb er al een paar 

opgeschreven.  
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Fragment 11 

[Laat maar horen] Respondent 1: dat grijze muisje dan. Echt heel typerend voor één van de jongeren 

dan hoe zij was voor dat ze mee ging met Tha Bus. Wil je het kaartje hebben? [Ja dan plak ik hem op]  

 

Fragment 12 

Respondent 1: In afwachting. Wat je heel erg ziet bij deze kinderen of wat onze ervaringen zijn is dat 

je ziet dat ze heel erg afwachtend zijn. Daar hoort deze dan eigenlijk bij: kijken, veel kijken. Ze nemen 

heel erg veel op.  

 

Fragment 13  

Respondent 3: ah geef mij ook maar een pen dan zal ik ook een paar dingen opschrijven. Het maakt 

eigenlijk niet uit, want het is heel algemeen. Maar zo is het niet bij iedereen. Respondent 1: nee nee 

inderdaad dat van mij is ook niet bij iedereen.  

 

Fragment 14 

Maar wat je dan ziet is dat ze het heel erg opnemen zoals een spons. [Ja] Respondent 1: voel je wat 

ik bedoel? Ze kijken en ze ze is dit veilig? Ze tasten af uhm gewoon hoe ver kan ik gaan, wat gebeurt 

er met mij, kan ik ook dingen zeggen van wat mij heel diep van binnen bij mij zit. [Eigenlijk heel 

berekenend?] Respondent 1: ja ja eigenlijk wel en eigenlijk heel onzeker. Respondent 2: ik heb ook 

onzeker, voordat ze er heen gaan. Soms lastig om over dingen te praten en daar zijn ze vaak ook nog 

angstig over, om dingen lost te laten. [Oke]  

 

Fragment 15 

Respondent 2: Dusja, ik heb er niet zoveel als haar maarja. Respondent 1: het gaat ook niet om de 

hoeveelheid. Respondent 3: Ik heb ook nog stoer en verlegen. Ze zijn helemaal tegenstrijdig. Je hebt 

een verhaal van een meisje die een hechtingsstoornis heeft en zegt ik ga het gewoon doen. Dat was 

dat meisje wat ik je net op de gang vertelde, dat meisje brak op een gegeven moment in één keer 

terwijl ze haar verhaal voor de 10
e
 keer had gedaan. Op zich was dat voor dat meisje heel goed dat 

het toen gebeurde, maargoed dat was later.  

 

Fragment 16 

Uhmm er zijn er mensen bij die eigenlijk niet precies weten wat ze gaan doen. [Ondanks die training?] 

Respondent 3: ondanks die training dan nog, tuurlijk wel maar dan nog uhmm die hebben het van 

verhalen van anderen of of minder informatie en die gaan gewoon mee enne die zien wel. Die hebben 

denk ik wel lef ofzo hoor haha. Respondent 1: hmhm, maar dat vind ik van allemaal. Ik vind het wel 

heel knap dat dat dan daar uitkomt. Respondent 3: ongelooflijk. Respondent 1: ik kan mij in die leeftijd 

voorstellen toedeledoki als ik mn kont kont drukken dan deed ik dat. Ja toch? Vooral met je hele ziel 

en zaligheid en met je hele hebben en houde om daar voor de klas te gaan staan bij allemaal 

leeftijdsgenoten of ouder.  

 

Fragment 17 

[Weten jullie misschien wat dat dan is, dat ze ondanks die angst toch nog telkens mee willen en voor 

die klas gaan staan?] Respondent 2: Ik den dat ze zich niet alleen voelen, die hele groep gaat daar 

naar toe met jeugdzorg kinderen. Ze staan er niet alleen voor. Respondent 1: ja, ja. Respondent 2: kijk 

als ze alleen naar school gaan dan ben jij dat ene kind dat binnen jeugdzorg zit in een instelling of 

gezinshuis woont. Nu komen ze met die hele bus poooh met dat zelfde soort kinderen voor hun idee. 

Dat maakt het wel makkelijker voor hun. Respondent 3: Ik denk dat het vooral komt door mond op 

mond reclame. Soort van twee mensen in de groep die zeggen van hey ga ook mee les geven het is 

hartstikke leuk en dat ze dan mee gaan en toch niet weten wat ze te wachten staat en het toch wel als 

heel erg leuk ervaren.  
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Fragment 18 

Uhm ik weet niet of veel jongeren het als leerzaam ervaren? Dat weten jullie denk beter dan ik of dat 

ook uit de enquêtes is gekomen. Dat zullen ze denk ik niet hebben aangegeven na één keer lesgeven 

dan zal plezier en spanning de boventoon drijven. Maar na een poosje kunnen ze dat misschien wel 

aangeven. Respondent 1: dan is het leerzaam denk ik ook nog niet, maar meer verwerking. Dat is 

absoluut en je moet ook denken met zo’n gele bus kom je het schoolterrein op en de dansers zijn er 

bij en dat zijn ook allemaal van die leuke stoere mensen en muziek erbij. De hele entourage maakt het 

wel dat je je speciaal voelt. Ik kan mij nog een moment herinneren, dat wij met een dansgroep waren 

en liepen we een school binnen en dat was voor die kinderen echt een heel mooi moment, al die 

kinderen in de gang en de bel was net geweest iedereen ging zo aan de kant en lieten zo die dansers 

en de kids van de bus er allemaal door. Dat was een heel moment van [Soort erehaag?] Respondent 

1: Ja ja dat gevoel had je dat je je speciaal voelde dat we daar waren. Dat zijn van die momenten 

waar ze naar uitkijken en zich speciaal voelen. Er is hippe muziek bij er wordt dan happening gemaakt 

met vraag en antwoord  gebeuren van te voren en met afsluiting enzo. Het is niet alleen het zware je 

verhaal vertellen enzo, maar ook de hele happening erom heen. Respondent 3: wat ook op meerdere 

manieren wordt ervaren positief en negatief. Respondent 1: ja, ja. Ik vertel mijn verhaal wat wij en 

waar wij uit komen. Respondent 2: Wij gaan wel telkens met het zelfde groepje mee he en wij zien wel 

dat ze daar in groeien om over te praten en minder onzeker worden.  

 

Fragment 19 

Respondent 3: ik hoor ook van jongeren die vaker mee gaan dat ze dat wel gezien hebben, dat het ze 

wel veel tijd kost. Dat is niet van iedereen, maar dat hoor ik ook nog wel eens. Respondent 1: dan heb 

je het misschien wel over de leeftijdscategorie want wij hebben de jongeren leeftijd 14 – 16 jaar weetje 

wel die ervaren het echt helemaal als spannend en zijn opgetogen als ze Tha Bus horen.  

 

Fragment 20 

[We willen nu graag naar het heden dus de tijd dat ze met Tha Bus mee gingen. We hebben het daar 

al wel beetje over gehad en jullie zeiden al dat verwerking daarin een belangrijk stukje was. Zouden 

jullie nu ook weer in steekwoorden willen opschrijven wat jullie zien bij de jongeren? Dus wat de 

invloed Tha Bus on Tour op de jongeren heeft? Dat hoeft niet een specifiek beeld te zijn, maar wat 

respondent 3 ook zei het kan ook algemeen zijn] (Schrijven…) Respondent 3: ook nu zijn er weer 

tegenstrijdige, maarja het is niet anders. (Schrijven…)  

 

Fragment 21 

[Respondent 3 kun je misschien toelichten wat je hebt opgeschreven?] Uhm uhm dit heb ik net al 

benoemd: leuk voor een keer maar en bedankt dat ik het heb mogen doen en bedankt dat ik die 

cadeaubon heb gehad. Respondent 1: haha. Respondent 3: ja, nee dat speelt ook mee he. Uhmm 

sommige die krijgen gewoon meer lef dat is de verandering van grijs muisje richting een olifant. 

Nogmaals dit is een stukje ervan van het hele proces.  

 

Fragment 22 

Uhm, wat ik ook van sommige jongeren hoor. Ik heb helend opgeschreven, misschien dat het wat 

ouderwets is. Maar vond het wel leuk om zo op te schrijven. Maar dat het bijna een therapeutische 

werking heeft door telkens je verhaal te vertellen. Uhm behalve niet tegen een therapeut of 

groepsleider die ook weer vragen stelt en kritisch is. Maar gewoon, jongeren kunnen dan wel vragen 

stellen maar daar mag je antwoord op geven maar je hoeft niks. Kun je het blad even optillen ik zie 

mijn antwoorden niet helemaal. Respondent 2: Dat zeggen we ook altijd bij kinderen he.. sommige 

kinderen willen geen antwoord geven en dat geven ze dan aan hier wil ik liever geen antwoord op 

geven.  Respondent 1: maar dat ze dat kunnen zeggen en durven zeggen, nee hier wil ik geen 
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antwoord op geven. [Stukje zelfvertrouwen?] Respondent 1: jaa absoluut. Respondent 2: ja, ja. 

Respondent 3: dat is van hun zelf en van de omgeving. Dat wordt van te voren ook gezegd, heb 

respect als iets niet kan. Of uhhh dat wordt van te voren ook wel gezegd door die gene die voor de 

klas staat of ik zeg het ook vaak. Respondent 1: Ja wij ook.  

 

Fragment 23 

[Doordat voelen ze niet die druk om toch wat te moeten vertellen] Respondent 3: nee inderdaad. En 

dat wordt bewaakt, door hun zelf maar ook door volwassenen of een professional die in de klas staan 

echt om ze te ondersteunen want het is nogal wat he. Respondent 2: Ik sta altijd achter in de klas ik 

zeg verder niks en zij staat altijd voor in de klas en de kinderen staan voor in de klas en kunnen ons 

altijd bereiken. [Toen wij mee waren was dat ook zo en toen zat er een meisje volgens mij met haar 

mobiel en greep volgens mij jullie dochter in. Mooi om te zien dat niet één van jullie dan ingrijpt maar 

zij zelf en heel duidelijk verhaal. Je zit hier met je mobiel en als het je niet interesseert dan mag je ook 

buiten de klas verder gaan met je mobiel of doe anders gewoon mee] Respondent 3: dat heeft twee 

kanten wat jij nu zegt. Prima als het zo op zo’n manier gebeurt, maar er zijn ook jongeren die daar in 

doorslaan. Die dan de leerkracht zijn en alles en die balans moet wel goed zijn. Als het zo gaat, 

hartstikke mooi en maargoed. Andere heb ik ook mee gemaakt.  

 

Fragment 24  

Respondent 2: toen jullie mee waren met de Tha Bus dat was de minst mooi dag van Tha Bus, 

klassen raar ingedeeld en geen gezamenlijk afsluiting. Je had eigenlijk die keer daarna mee moeten 

gaan. Zo anders in Bemmel. Dat was me een feest. Respondent 1: ze werden helemaal bedankt met 

bloemetjes. Dat is goed voor de jongeren dat dat ook kan gebeuren ook al kom je met je eigen verhaal 

en je ziel en zaligheid dat mensen ook anders kunnen reageren. Welkom in de grote mensenwereld. 

[En ervaren jullie dat ze dan alsnog een volgende keer hun verhaal willen doen?] Ja ja ze ervaren het 

dan als lastig en uhm uhm als dat het laatste bezoek zou zijn geweest dan zouden ze het heel 

negatief hebben afgesloten zeg maar. Dus dan zou dat blijven hangen. Maar ze stappen daar dan wel 

over heen, maar zou dit vier keer in de week gebeuren dan wordt het een ander verhaal denk ik. 

Respondent 2: ook in de pauze in de hele school was het in Bemmel helemaal leuk en de dansers 

gaven een mooie show en ze kregen allemaal bloemen van leerlingen. Respondent 3: maar des 

ondanks dat zoiets gebeurd een slechte ervaring is toch dat ze plezier ervaren en dat vind ik zelf iets 

heel belangrijks maar wat de jongeren ook aangeven als dat het een dag met lol is ondanks het 

moeilijke wat ze gaan doen, plezier is wel een heel belangrijk iets en voor hun een belangrijke 

motivatie om het te doen. Respondent 1: nou vind ik ook wel dat ze heel goed kunnen schakelen maar 

dat zijn ze ook gewend in hun leven. Dus dat dat ze wel van serieus naar fun en lol kunnen maken 

dus ook hele erge diepgang kunnen laten zien maar dat is ook wel typerend voor jeugdzorg maar dat 

is ook wel wat je ervaart in Tha Bus allemaal gezelligheid en muziek en wij gaan bewust niet mee Tha 

Bus is hun ding. Wij als volwassenen rijden er achteraan. Dat is ook echt dat zij het gevoel kunnen 

krijgen van wij horen hierbij en dit is ons clubje. Respondent 3: er zitten overigens wel een heleboel 

wel volwassenen in die bus hoor.  

 

Fragment 25 

[Welke rol spelen die dansers bij Tha Bus en dan welke rol bij de gastdocenten?] Respondent 1: ligt 

eraan welke groep er mee gaan zij kunnen dan zeggen super gaaf of zoals zij dat zeggen super vet. 

Maar er is ook een dansgroep geweest dat onderling niet zo goed ging en dat de sfeer wat minder 

was. Respondent 3: het zijn niet altijd dansers geweest, jeugdzorg jongeren hebben ook wel eens een 

liedje gezongen. En sommige jongeren de stoere, ik weet niet of dat de juiste term is. Die uhh zoeken 

dat op die willen uh geen danser zijn, maar wel met hun zijn want die hebben toch een bepaalde 

status. En de meiden die willen vaak toch, want het zijn mooie jongeren haha. Respondent 1: ja en 

kijk muziek verbind ook he. En er wordt muziek gedraaid die de jongeren gewoon pakt en dan ja de 

hele sfeer maakt het dan wat ontspannender, losser en toegankelijker. Ik weet nog wel dat er muziek 

toen werd gedraaid en de jongeren gingen dat thuis toen meteen downloaden. Dat heeft bij die 
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meiden wel effect. Respondent 2: ja ze willen er dan gewoon bij horen. Respondent 1: ja het brengt 

wel entourage en sfeer. Respondent 2: ja het brengt wel sfeer.  

 

Fragment 26 

[Kunnen jullie wat meer vertellen over de succeservaringen?] Respondent 3: Dat ze het ervaren als 

uhh een les lekker gelopen heeft als succeservaring. En wat ik zeg wat is nou belangrijker dan dat. 

Van jongeren die al heel veel negatieve ervaringen hebben. Hey ik kan dat goed of hey samen 

kunnen we dat goed. En wat ik ook heb mee gemaakt. Is dat jongeren het vaak samen graag willen 

doen. En uhm ik zeg altijd van te voren dat dat niet altijd kan, want is het wel een beetje van wie heb 

je allemaal bij. Maar dat bijvoorbeeld ook twee een presentatie hebben gemaakt en uh wat wat ze dan 

complimenten over krijgen van jongeren in een klas al dan niet van volwassenen. Daardoor loopt het 

gesprek heel goed en gestructureerd. Dat is belangrijk voor de jongeren voor de ontwikkeling van de 

jongeren is succeservaring belangrijk. Je staat in de klas voor 25 jongeren waarbij je je verhaal vertelt 

en er wordt naar geluisterd en er worden vragen gesteld. Dat is een heel groot succes en daarom vind 

ik dat zo belangrijk. Respondent 2: wij hebben ook wel eens thuis gezeten een avond van te voren en 

gevraagd wat ga jij zeggen en wat ga jij doen met een clubje samen daar mee bezig bent.  

 

Fragment 27 

[Wat doet die succeservaring met die jongeren voor de ontwikkeling, wat zien jullie dat dat doet met 

die jongeren?] Respondent 1: ja je ziet groei en je ziet ontwikkeling en je ziet vrijheid. Respondent 2: 

ze worden minder onzeker. [Minder onzeker?] Respondent 1: ja zeker weten. Respondent 2: zoals de 

oudste ook die durfde nergens alleen naar toe en nu gaat die naar de winkel en gaat die dingen 

vragen, ze worden wel wat vrijer in dingen om bepaalde dingen te regelen. Respondent 1: en het is 

niet alleen de bus maar het zijn meerdere omstandigheden, maar het is wel een gemis geweest als 

Tha Bus daar niet was geweest en had dan misschien wat langer geduurd, maar daar kunnen we 

geen antwoord op geven. Maar dat het een aanvullend iets is geweest daar ben ik heilig van 

overtuigd. Respondent 3: ja dat denk ik ook bij heel veel jongeren. En uhm uhm  sommige jongeren ik 

heb het mee gemaakt die een stageplek moesten vinden bij hun CV vermelde dat ze met Tha Bus zijn 

mee geweest en les hebben moeten geven bij jongeren. Weetje dat zet je er niet in als je het niet 

positief hebt gevonden en succes hebt ervaren. En het zal zeker niet voor alle jongeren gelden maar 

het geldt wel voor veel jongeren.  

 

Fragment 28 

[Jullie zeggen nu dat ze er zelfverzekerder door worden, zit er ook een stukje verwerking bij?] 

Respondent 2: ja absoluut. Ik denk dat ze zich opgeruimder voelen. Respondent 3: ja daarom heb ik 

helend opgeschreven. Respondent 1: ja wij gebruiken die term ook het werkt absoluut helend en dat 

je kunt zien dat toen ze bij ons binnen kwamen vonden ze het lastig om er over te praten en wij zijn 

heel erg voor de familie sfeer. En dan moet je ook kijken of de kinderen dat aankunnen natuurlijk. De 

één wil dat wel en de ander wil dat niet maar wij bespreken problemen ook gewoon aan tafel. Waar 

heb jij last van of waar zit jij mee en dan zie je gewoon dat ze dat ook meenemen in Tha Bus en ook 

nog na die tijd. [Ze kunnen het vervolgens makkelijker aan de keukentafel vertellen] Respondent 1: ja 

precies het wordt makkelijker, ja het wordt niet makkelijker, maar het wordt voor hun anders om er 

over te praten en het is niet zo beladen. Je mag er over praten dat meer. Het hoeft niet perse in een 

kamer van 2 bij 2 bij alleen een hulpverlener of volwassenen en als er wat besproken moet worden 

hup mee in kantoortje want de rest hoeft het niet te horen. Er zijn altijd dingen die je niet hoeft te 

bespreken dat bewaak jezelf, en dat leren ze ook. Respondent 3: en ook van als ze iets goeds hebben 

gedaan ze worden gevraagd voor iets anders. Wat ik bij een jongere bij ons heb mee gemaakt. Die 

uhh hij heeft iets goeds gedaan en is begonnen met lesgeven. Hij heeft zn eigen ontzettend 

ontwikkeld uhm niet alleen daardoor maar uhm hij is op een gegeven moment gevraagd om in bestuur 

van landelijk jeugd welzijn beraad. Hij is verschillende keren mee geweest naar de provincie om daar 

verhaaltje te doen. Weetje dat is ook ze worden gezien daar, te vertellen iets en krijgen meer lef, ze 

worden gevraagd dat gebeurt dan wel in de praktijk door de mensen die het organiseren en zijn 
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volwassenen, maar het is wel heel positief en wordt als succes ervaren. Als je uitgenodigd wordt om 

iets wat je goed kunt om dat op een hoger level te laten zien. Respondent 1: heel waardevol.  

 

Fragment 29 

[Komen ze daar achter waar ze goed in zijn door Tha Bus?] Respondent 3: ja er zijn er beslist ja er 

zijn er bij die daardoor ik ken het verhaal van een jongen. Ik kan mij voorstellen dat hij zit nu op een 

school voor theater opleiding en dat komt omdat hij dit allemaal gedaan heeft, maar dat dit allemaal in 

positieve zin mee speelt ben ik van overtuigd. Hij heeft dingen mogen zien en heeft met uhm door 

jeugd welzijn beraad heeft moeten presenteren ervaren dat hij het kan. En uhm op de ene meer ik kan 

niet bij iedereen zeggen dat het evenveel, nee natuurlijk bij sommige niet maar. Respondent 1: ik weet 

nog bij onze dochter die gaat ook mee en vertellen hoe het bij haar gaat. En ze had laatst een 

presentatie op school en vertelde oh ik vind het best wel eng om presentatie te doen over bepaald 

onderwerp. Zei ik: waar heb jij het nou over, moet je kijken hoe je presentatie doet als je voor Tha Bus 

doet. Zei mn dochter: oja ja daar heb je wel gelijk in. Ik weet zeker dat spreken in het openbaar heel 

waardevol is. Respondent 2: ze worden er wat vrijer door ja.  

 

Fragment 30 

[Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd naar jullie mooiste herinnering van Tha Bus bij een jongeren dat er 

uit sprong] Respondent 3: Ja dat kan ik je wel vertellen. Dat was een meisje en die was les aan het 

geven en dat meisje vertelde van ik uh val op vrouwen. En dat wist helemaal niet haha. Dat was een 

fantastisch iets en zoals daarna over gesproken werd dat was iets wat me heel erg bij is gebleven dat 

leuk en wat knap van haar. Ook op de groep wisten ze dat niet. [Op dat moment had zij de neiging om 

dat te vertellen en uh..] Respondent 3: het hoorde bij haar verhaal schijnbaar, haar levensverhaal. Dat 

heeft ook veel impact gehad op haar en haar ontwikkeling. Ze kwam uit een plek en daar was dat not 

done he natuurlijk. En daar kwam het ineens een hele hoop dingen die samen speelde het lef om het 

te vertellen en de veilige plek om het te vertellen. [Was het voor haar achteraf een succeservaring?] 

Respondent 3: ja, ja ook heel vaak mee geweest ik kan haar nu zo weer bellen om mee te gaan en 

dan komt ze met een keurige presentatie inmiddels met een vriendin waar ze mee samenwoont. Enne 

ja, dat was voor mij een heel opzienbarend iets dat dat daar gebeurde.  

 

Fragment 31 

Respondent 1: jaaa succesverhalen  ik weet nog wel dat we in de klas zaten en een jongen het heel 

erg moeilijk had en gezien werd als vervelend. En gaandeweg toen de les vorderde deed dat echt wat 

met hem en hij ging ook de klas uit. En dan ja staat er iemand van de volwassenen die jongen op te 

wachten als het bijvoorbeeld te gek wordt en dan wordt degene opgevangen. En toen kwam er een 

heel verhaal dat hij zich onveilig voelde thuis en is dus toen gelijk doorgekoppeld naar hoe noem je 

zo’n persoon.. vertrouwenspersoon dus als je het dan hebt over het doel van Tha Bus en dan niet 

hebt over onze kinderen van jeugdzorg, maar ook die andere kinderen die daar zitten is dat je echt 

wel regelmatig kinderen eruit pikt die hulp nodig hebben. Respondent 2: dat hebben we al paar keer 

gehad hoor [Hoe reageren die jongeren daarop die op dat moment de les gaven?] Dat is oke en dan 

weten ze ook toen die jongen naar buiten ging dat is oke en wordt opgevangen [Maar wat deed het 

met hun dat zij die les gaven en die jongen weten te raken?] Respondent 2: ik denk dat het wel 

positief is want dan denken ze weer daar hebben we iemand kunnen helpen. Respondent 1: oooh ja 

dat bedoel je, ja zeker weten. En daarna praat je daar ook overna. Respondent 2: en daarna is die 

jongen uit de klas ook mee geweest met Tha Bus en kon toen zijn verhaal vertellen. Zeker twee of drie 

die we eruit hebben gehaald en daarna ook mee zijn geweest met Tha Bus. Respondent 1: ja dan 

wordt het ze te heet onder de kont laat ik het maar zo zeggen en dan zie je een reactie en knapt er 

wat. Of een meisje had ook een keer een nare ervaring en durfde erop school niet over te praten en 

dit was het moment om daar wel over te beginnen.  

 

Fragment 32  
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En wat wij ook altijd benadrukken en het doel is om kinderen te laten weten bij wie ze terecht kunnen 

mochten ze hulp nodig hebben. En dit soort dingen, we hebben ook aanbevelingen gedaan bij de 

gemeentes en al die dingen meer. We zijn met 12 gemeentes op pad geweest i.v.m. die transitie en 

hele mikmak om dingen aan te bevelen. Jeugdzorg staat onder een heel negatief beeld als je 

jeugdzorg hoort worden je kinderen weggehaald en ga je naar een instelling of weet ik veel wat 

allemaal he. Heel dramatisch gebeuren allemaal. Als je nou positiviteit wil hebben dan moet je deze 

dingen gaan inzetten en het laagdrempelig maken en scholen inzetten. Laten weten waar hun 

vertrouwensperoon zit. We hebben ook scholen gehad die helemaal niet wisten of er een 

vertrouwenspersoon in school aanwezig waren. Respondent 2: toen werden er drie verschillende 

aangewezen, of die of die of die. Respondent 1: ja, dat bedoel ik. Dat moet heel duidelijk zijn dat dat 

het doel is van Tha Bus dat je de kinderen of jongeren die hulp nodig hebben een hulpvraag of wat 

dan ook. Respondent 3: er gaat bij mij zelfs nog wat vooraf. Dat ook een hulpvraag, maar de jongeren 

bewust worden bewust maken dat ze geen hulpvraag zouden moeten hebben, dat het niet normaal is 

dat een kind dagelijks tikken krijgt van papa of mama of papa kan niet van de tietjes afblijven, want dat 

wordt eigenlijk zo gewend dat hoort erbij of weetje dat is ook stukje bewustwording. En daarin heb ik 

mee gemaakt haha die ik mee ging.. dat was een meisje die huilend naar mij toen kwam in de pauze.. 

want er was les pauze en weer les. Enne kort verhaal maar ik moest weer door naar de volgende les 

dus ik zei tegen haar ik ga zo naar je mentor toe en dan zoek ik je straks op. Onvoorstelbaar maar dat 

meisje woonde binnen de kortste keren bij ons bij Entréa. Zo erg was de situatie, dat ze met een 

machtiging uithuis werd geplaatst. En dat wist helemaal niemand. Respondent 2: ze weten soms 

helemaal niet waar ze naar toe moeten. Respondent 3: nee dat is juist het punt. Het kwam puur door 

het verhaal van de jongeren een stukje herkenning. Ze was niet happy en daar ging ze open en dan 

kan het niet meer met jongeren he. Dan is het belangrijk dat er volwassenen of hulpverleners zijn die 

haar opvangen. De jongeren weten niet dat ze bij Entrea komen vervolgens want dat is een stukje 

privacy. Dat is het meest extreme wat ik heb mee gemaakt.  

 

Fragment 33 

[Dat is het mooie want wij hebben de online enquête gedaan en de interviews en daarin geven de 

jongeren ook aan dat een stuk zingeving wat speelt bij hun heel erg. Wij vertellen iets en door mijn 

verhaal laat ik andere jongeren helpen en laat ik zien dat jeugdzorg normaal is als je hulp nodig hebt] 

Respondent 2: sommige jongeren durven niet daar niet naar toe gegaan omdat ze bang zijn om 

uithuis gehaald te worden, maar als ze deze jongeren zien en het verhaal vertellen kun je ook zien dat 

het positief kan zijn. Respondent 1: Wij hebben ook wel eens kinderen in de klas gehad. Waarbij ze 

les gaven en de kinderen in de klas zeiden: maar goh jullie zijn best wel heel normaal. Respondent 2: 

ja heb ik ook wel eens gehad. [ja,ja] Respondent 1: jullie zien er eigenlijk best normaal uit net zoals als 

mij. Dat pakken die jongeren die les geven dat op, van hoe had je het gedacht en dacht je dat het eruit 

zag. De kinderen in de klas merken dat het verschillende redenen kan hebben waarom je niet meer 

thuis woont. [Precies dat het niet alleen aan de jongeren zelf ligt] Inderdaad dat je niet perse een boef 

hoeft te zijn als je met jeugdzorg te maken hebt.  

 

Fragment 34 

Respondent 3: hou je de tijd in de gaten? Moet zo nog mijn trein pakken. [We kunnen wat mij betreft 

wel naar het afronden toe en ik denk dat we wel mooie antwoorden hebben gekregen. Volgens mij 

zeggen jullie vooral dat de invloed van Tha Bus is dat ze hun verhaal kunnen verwerken doordat ze 

hun verhaal telkens kunnen vertellen. Daarnaast het stukje zingeving dat ze andere jongeren helpen. 

En het stukje zelfvertrouwen doordat ze zelfverzekerder worden doordat ze hun verhaal vertellen. 

Zoals het voorbeeld ze komen als grijze muis binnen en worden een olifant bij wijze van spreken.] 

Respondent 2: stukje verwerking van hun eigen problemen. [Ja en stukje didactisch dat ze leren voor 

de klas te staan. Dat is wel mooi want uit de online enquête is gekomen zingeving, verwerking kwam 

heel erg naar voren, empowerment dus er achter komen dat ik goed ben in mijn verhaal vertellen. 

Sociale emotionele ontwikkeling kwam ook naar voren. Dat ze steun vinden aan elkaar en met elkaar 

Wat jullie ook zeiden, met ze allen in één bus naar die school toe en het zelfvertrouwen. Dat zijn 
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eigenlijk de begrippen die uit de enquête naar voren zijn gekomen en daarmee zij wij nu de literatuur 

in gegaan. En uhmm in het interview komen sommige dingen ook weer naar voren en dan vooral weer 

de verwerking en zingeving. Respondent 2: ja, ja. Respondent 3: mooi. Respondent 1: positief 

allemaal he.  

 

Fragment 35 

[Maar ook die jongeren die een enkele keer niet meer mee gaan die zijn er ook, maar het merendeel is 

positief vooral die jongeren die vaker mee gaan. En ze zeggen alemaal Tha Bus moet door gaan]. 

Respondent 1: ja, ja, maar het is gewoon heel jammer net als ik zeg  als de gemeente een andere 

koers wil varen en en jeugdzorg in een positief beeld wil gaan zetten dan moet je zulke dingen gaan 

doen. Dan bereik je heel veel jongeren, je maakt het laagdrempelig. Respondent 2: Je pakt in één dag 

een hele school, kijk hoeveel leerlingen daar zitten. Respondent 1: Jaa daar zit de toekomst. [Mooie 

antwoorden, hebben jullie nog iets wat jullie graag willen vertellen of wat nog niet aanbod is 

gekomen?] Respondent 2: nee alles is wel naar voren gekomen. Respondent 1 en 3: Hm nee. [Dan 

willen wij jullie bedanken voor de deelname aan het interview].  
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BIJLAGE 14 CODEERINSTRUMENT INTERVIEWS 

 

  
De categorieën geven aan binnen welk domein van de kwaliteit van leven het onderwerp 

van het narratief valt. In feite geeft deze categorie weer waarover de respondent spreekt.  

Alledaagse zingeving “Een Psychologisch proces waarmee mensen in interactie met de sociaal- culturele omgeving 

betekenis en richtingen geven aan hun leven. De zin in verwijs hier naar het verlangen iets te 

doen” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 138). 

  
Existentiële zingeving  “Het levensbeschouwelijke proces waarmee mensen hun levensvragen beantwoorden en op 

deze wijze betekenis geven aan hun leven. Vaak vind spiritualiteit en levensbeschouwing hier 

zijn plaats” (Westerhof & Bohlmeijer, 2010, p. 138). 

Emotionele 

verwerking 

“Het terugdenken aan de gebeurtenissen wat samen gaat met negatieve gevoelens van 

boosheid, angst en verdriet wat afgewisseld wordt met periodes waarin een herbeleving van 

de situatie vermeden wordt tot een ervaring een plek krijgt in het levensverhaal” (Mittendorff & 

Muller, 2012, pp. 18-19). 

Integratie verwerking “Een verklaring proberen te zoeken door vragen te beantwoorden. Opzoek gaan naar 

betekenis en de reden waarom het is gebeurd” (Mittendorff & Muller, 2012, pp. 18-19). 

Sociaal 

zelfvertrouwen 

Sociaal zelfvertrouwen is jezelf als persoon belangrijk inschatten voor je directe omgeving en 

grenzen aangeven waarin mensen positief en liefdevol met je omgaan (Monstrey, 2011). 

Taakgericht 

zelfvertrouwen 

De verwachtingen die je van jezelf hebt komen overeen met het resultaat dat je kunt leveren in 

de praktijk en dit zorgt ervoor dat je steeds beter wordt in wat je doet (Monstrey, 2011).    

Empowerment Het opnieuw grip krijgen op situaties door gebruik te maken van je vaardigheden en krachten. 

Jezelf een onderdeel maken van de oplossing (Regenmortel, 2009). 

Sociale ontwikkeling Het vormen van betekenisvolle relaties met anderen waarin ruimte is voor het uitten van 

emoties en het aangeven van grenzen (Pont, 2013). 

Emotionele 

ontwikkeling 

Het vormen van een betekenisvolle relatie met jezelf  waarin je je bewust bent van je eigen 

emoties en hoe je hiermee om kan gaan (Pont, 2013). 

Overige persoonlijke 

ontwikkelingen 

Alles wat door de geïnterviewde gezegd wordt, wat niet geplaatst kan worden in de hierboven 

genoemde persoonlijke ontwikkelingen maar die wel een persoonlijke ontwikkeling 

beschrijven.  

Overig Alles wat door de geïnterviewde gezegd wordt, wat niet geplaatst kan worden in de hierboven 

genoemde categorieën.  
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Hierbij wordt onderscheiden vanuit welk perspectief het WAT moet worden 

geïnterpreteerd. De eerste drie rijen gaan over het tijdsperspectief. ‘verleden’, ‘heden’ 

en ‘toekomst’ dit geeft aan op welk moment er wel of niet sprake was van een 

ontwikkeling. . De laatste drie rijen gaan over de verteller en het vertelniveau. Door de 

inbedding van taaluitingen in narratieve teksten ontstaan verschillende vertelniveaus. 

De verteller haalt immers anderen aan, die op hun beurt weer een ander kunnen citeren. 

Daarnaast is de identiteit van degene die spreekt van belang. Er zijn vertellers die niet 

alleen als verteller optreden, maar tevens zelf deel uitmaken van het verhaal; dat is 

zeker bij narratieve interviews het geval. Dit onderscheid wordt aangegeven met de 

categorieën ‘eigen’,‘naasten’ en ‘veraf’. 

  

De auteur van de tekst is altijd de respondent zelf, deze vertelt immers. De respondent 

kan echter fungeren als verteller van zijn eigen of andermans verhaal. De wijze waarop 

deze dat doet wordt de focalisatie genoemd. Ten aanzien van de categorieën 1, 2 en 3: 

het gaat hier om het zogeheten perspectief in de focalisatie, waar richt de verteller zich 

op. Ten aanzien van de categorieën 4, 5 en 6: het gaat hier om de positie van de 

focalisatie, presenteert de verteller zichzelf als de centrale figuur (primaire verteller), of 

een naaste of een derde (secundaire verteller). Ten aanzien van de categorieën 7 t/m 12: 

deze labels geven de rolinvulling van de focalisatie weer, welke negatieve of positieve 

kenmerken worden het centrale personage toegedicht. 

Verleden De geïnterviewde haalt een situatie aan die voor de deelnamen aan Tha Bus on Tour heeft 

plaatsgevonden. 

Heden De geïnterviewde haalt een situatie aan over de periode waarin hij/zij deel neemt aan Tha Bus 

on Tour. 

Toekomst De geïnterviewde geeft een beeld over de toekomstige periode waarin Tha Bus on Tour geen 

onderdeel meer is van hun leven.  

Eigen De geïnterviewde spreekt over/namens zichzelf 

Naasten De geïnterviewde spreekt over/namens directe familie en buren, goede vrienden 

Derden De geïnterviewde spreekt over/namens een abstracte ander, zoals ‘jongeren’, ‘ouderen’ of 

‘allochtonen’, niet-bewoners, of een concrete ander zoals een professional, een buurtbewoner, 

vrijwilliger 

Machthebber De persoon van waaruit gesproken wordt heeft invloed op (zaken in) de eigen situatie 

Onderdaan De persoon van waaruit gesproken wordt heeft geen of weinig invloed op (zaken in) de eigen 

situatie  

Helper De persoon van waaruit gesproken wordt helpt of ondersteunt een ander 

Tegenstander De persoon van waaruit gesproken wordt werkt een ander tegen 

Actief De persoon van waaruit gesproken wordt neemt initiatief, komt in beweging of handelt 

Passief De persoon van waaruit gesproken wordt laat het initiatief bij anderen, staat stil of staat buiten 

de handeling 
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Voor de analyse van het HOE is van belang op welke wijze iemand een uitspraak doet. 

Dit kan zowel gaan over de mening van de respondent over het WAT, maar ook over de 

wijze waarop de taal vorm gegeven wordt in termen van stijlfiguren en idioom. Bij de 

eerste twee categorieën gaat het om positieve dan wel negatieve geladenheid of 

emoties, opgevat als positieve dan wel negatieve kwalificaties van het ‘wat’. Bij de 

categorieën vraag vs aanbod, probleem vs oplossing, betrokken vs neutraal en conflict 

vs harmonie is bepalend hoe iemand het ‘wat’ ziet. Dit zijn zogeheten dichotome paren, 

maar dit sluit evenwel niet uit dat beide termen van een paar tegelijk van toepassing zijn 

op een narratief. De laatste vijf categorieën gaan in op de diverse stijlfiguren die 

mensen hanteren om hun verhaal kracht bij te zetten, en geven inzicht in het gebruik 

van de taal (dit is met name van belang omdat hier letterlijk iets anders wordt gezegd 

dan eigenlijk wordt bedoeld, zoals bij spot, bijv. “nou dat is lekker!”). 

Positief De geïnterviewde geeft een positieve kwalificatie over het ‘wat’, of is tevreden over de kwaliteit 

van het ‘wat’, vindt het ‘wat’ waardevol, is trots op het ‘wat’, heeft sympathie voor het ‘wat’ 

Negatief De geïnterviewde geeft een negatieve kwalificatie over het ‘wat’, of is niet tevreden over de 

kwaliteit van het ‘wat’, hecht geen waarde aan het ‘wat’, schaamt zich voor het ‘wat’, heeft een 

afkeer voor het ‘wat’ 

Aanbod De geïnterviewde biedt zelf het ‘wat’ aan, heeft iets bij te dragen 

Vraag De geïnterviewde heeft behoefte aan het ‘wat’ vraagt ernaar of ervaart het ‘wat’ als een gemis 

Probleem De geïnterviewde beschouwt het ‘wat’ als een probleem, of problematiseert een situatie 

Oplossing De geïnterviewde ziet het ‘wat’ als een oplossing, of oppert een oplossingsrichting 

Betrokken De geïnterviewde geeft blijk van persoonlijke of emotionele binding met het ‘wat’ (zowel 

positief als negatief) 

Neutraal De geïnterviewde geeft geen blijk van betrokkenheid dan wel emotionele binding met het ‘wat’, 

spreekt op zakelijke wijze over het ‘wat’ 

Conflict De geïnterviewde spreekt over sterk tegengestelde standpunten of frictie tussen betrokken 

personen of gebeurtenissen 

Harmonie De geïnterviewde spreekt over met elkaar overeenstemmende standpunten of kwalificaties 

van personen of gebeurtenissen of is het met anderen eens 

Beeldspraak De geïnterviewde probeert zijn verhaal te verduidelijken door een vergelijking te maken met 

iets anders 

Overdrijving Om het verhaal kracht bij te zetten maakt de geïnterviewde gebruik van overdrijving 

Cliché De geïnterviewde gebruikt afgezaagde uitdrukkingen 

Cynisme De geïnterviewde gebruikt een verbitterde vorm van spot om wat duidelijk te maken 

Ironie De geïnterviewde gebruikt een milde vorm van spot, niet kwetsend bedoeld 
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BIJLAGE 15 ANALYSESCHEMA CODEERINSTRUMENT INDIVIDUELE INTERVIEWS 

 
 

Analysetabel interviews 

Het bovenste getal geeft het spreken over 
een persoonlijke ontwikkeling in negatieve zin 
weer. Het onderste getal geeft het spreken 
over een persoonlijke ontwikkeling in 
positieve zin weer. Het cijfer ‘nul’ betekent dat 
er in het interview niet gesproken is over deze 
persoonlijke ontwikkeling. 
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Empowerment: 52    7/8 
Alledaagse zingeving: 51    8/8 
Sociaal zelfvertrouwen: 46   8/8 
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Emotionele verwerking: 39    8/8 
Sociale ontwikkeling: 35      8/8 
Emotionele ontwikkeling: 23    7/8 
Integratie verwerking: 18     5/8 
Taakgericht zelfvertrouwen: 18     5/8 
Overige persoonlijke ontwikkeling: 16   7/8 
Existentiële zingeving: 5     4/8 
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BIJLAGE 16 INZET MUZSCH LUDISCHE MEDIA IN INDIVIDUELE INTERVIEWS 
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BIJLAGE 17 BRAINSTORMSESSIE INNOVATIEF PRODUCT 

 
Maart 2015 met 3 onafhankelijke onderzoeksteams 
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Post-it’s vertaald: 
- Filmpjes maken met de jongeren met het effect op hun 
- App ontwikkelen 
- Loverboysprogramma (eventueel andere onderwerpen verzinnen) 
- Jongeren onderdeel maken van de oplossing 
- Eigen TV programma ‘Tha Bus on Tour’ of op de radio 
- Op scholen kijken wat er al is 
- Middelbare scholen laten pleiten bij gemeente/overheid over het belang van Tha Bus on Tour 
- Manier aandragen waardoor medewerkers hun succes kunnen overbrengen 
- Effectenmeter digitaal 
- Groepsinterview over welke effecten het heeft met elkaar in gesprek gaan 
- Succesverhalen naar boven laten komen: in een boek of bundel, magazine, strip 
- Gastenboek waar scholieren iets kwijt kunnen over de presentaties 
- De jongeren hun verhaal ook aan ouders laten vertellen 
- Fotoreeks maken met succesen van de Tour, een herinnering met succeservaringen. 
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Mei 2015 door de onderzoeksgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven tekst vertaald: 

- Magazine 

- Spel om opbrengsten Tha Bus te meten 

- Staande reclameflap 

- Promotiefilmpje 

- Effectenthermometer 

- App met evaluatie in spelvorm 

- Computerspel 

- Website maken met blog/Facebook 

- Effectenboekje/logboek die ingevuld wordt bij de 1
e
, 5

e
 en 10

e
 keer meegaan. Smileys en schrijven 

van ervaringen ondersteund met foto’s. Resultaten (ervaringen) interview beschrijven in het boekje. 
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BIJLAGE 18 TEKST VIDEO ‘WAT IS DE INVLOED VAN THA BUS ON TOUR?’  

 
Video: Wat is de invloed van Tha Bus on Tour? 
 
- 29 steden 
- 45 tourdagen 
- Meer dan 15:000 bereikte leerlingen 
- Meer dan 530 gastlessen 
- 85 gastdocenten 
- 42 betrokken organisaties 
 
- De afgelopen 6 jaar hebben jongeren met ‘jeugdzorgervaring’, gastlessen gegeven op diversie 
middelbare scholen in Gelderland. 
- In de lessen vertellen de gastdocenten aan scholieren hoe ze met Jeugdzorg in aanraking zijn 
gekomen en wat dat voor hen betekent. 
- De redenen waarom ze dit doen verschillen per persoon 
 
Quotes die voorbij komen: 
- “het geeft mij een goed gevoel dat ik anderen kan helpen met mijn verhaal” Eline 
- “Ik wil jongeren over de drempel trekken zodat als ze problemen hebben ze niet bang hoeven te zijn 
om hulp te vragen” Wendy 
- “Tha Bus werd een soort van verslaving. Ik wil altijd mee want een gastles geven vind ik zo prettig en 
leuk om te doen” Soraya 
- “Ik kan gewoon mijzelf zijn bij Tha Bus” Marije 
 
- Tha Bus on Tour draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten. 
- Welke persoonlijke ontwikkelingen associëren de gastdocenten en de professionals met Tha Bus on 
Tour? 
 
- Top 3 meest voorkomende persoonlijke ontwikkelingen die professionals terug zien bij de 
gastdocenten: 1. Sociaal zelfvertrouwen 2. Taakgericht zelfvertrouwen 3. Sociale ontwikkeling 
 
- “De hele bus zit stampvol maar ze hebben allemaal respect voor elkaar” Suzan Aalten; Gezinshuis 
Gentle. 
- “Soms zie je de jongeren veranderen van een grijs muisje in een olifant” Henk van Tilburg; Entrea 
- “Met Tha Bus on Tour durven de gastdocenten voluit te spreken voor allemaal belangrijke mensen in 
de Tweede Kamer” Suzan Aalten; Gezinshuis Gentle 
 
Top 5 Persoonlijke ontwikkeling positief geassocieerd met Tha Bus on Tour door de gastdocenten. 
1. Empowerment 2. Alledaagse zingeving 3. Sociaal zelfvertrouwen 4. Emotionele verwerking 5. 
Sociale ontwikkeling. 
 
Nr. 5 Sociale ontwikkeling 
- “Door Tha Bus had ik voor het eerst echt gemeende vriendschappen” Joy 
- “Wauw, dat is zo’n moment dat je beseft dat je eigenlijk niet alleen bent. Het was ook een soort van 
lotgenoten gevoel” Mohini 
- “Ik heb veel mensen mogen leren kennen en mensen hebben mij goed leren kennen” Soraya 
- “Ik ging mensen mijn verhaal toevertrouwen door Tha Bus” Joy 
 
Nr. 4 Emotionele verwerking 
- “Aan het begin twijfelde ik soms wat ik moest zeggen, nu vertel ik mijn hele verhaal aan iedereen” 
Wendy 
- “Hoe vaker ik mijn verhaal vertel, hoe beter ik het kan verwerken” Marije 
- “Het hielp mij bij het verwerken van mijn verleden” Soraya 
- “Feedback van gastdocenten en scholieren hebben mij geholpen bij het verwerken van mijn 
verleden’ Wendy 
 
Nr. 3 Sociaal zelfvertrouwen 
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- “Als je weggaat voel je je net een ‘celebrity’ dan krijg je het gevoel van kijk zo hoort het, we hebben 
wat bereikt” Laura 
- “Ik kan gewoon mijzelf zijn bij Tha Bus” Marije 
- “Voor Tha Bus was ik een heel stil verlegen meisje, als ik nu ergens binnen kom, valt mijn 
aanwezigheid op een positieve manier op” Wendy 
- “Ik ben veel zelfverzekerder geworden door Tha Bus” Soraya 
 
Nr. 2 Alledaagse zingeving 
- “Ik heb veel meer aan Tha Bus on Tour gehad dan aan mijn therapie” Mohini 
- “Door Tha Bus heb ik een doel gevonden in het leven” Wendy 
- “Er zijn voor mij een aantal punten die niet met therapie en leiding opgelost kunnen worden, maar 
met Tha Bus wel” Laura 
- “Naja.. toen ik hoorde dat Tha Bus on Tour stopte, wauw mijn hart brak” Mohini 
 
Nr. 1 Emopwerment 
- “Het heeft jaren geduurd voor ik weer naar de tandarts durfde. Ik was ook super bang voor het 
openbaar vervoer en nu doe ik alles gewoon alleen” Laura 
- “Ik word nu niet meer gepest omdat ik sterker in mijn schoenen sta door Tha Bus en ik heb een 
vriendengroep” Eline 
- “Ik ben door Tha Bus volwassener en zelfstandiger geworden” Marije 
- “Nu heb ik wel een grote droom, daar ben ik hard mee aan het werk. De wereld op die manier wat 
verbeteren zoals we met Tha Bus doen” Laura 
 
- “1 keer Tha Bus heeft mij meer geholpen dan 4 jaar therapie” Mylene 
 
- Stap je mee Tha Bus in? 
 
- www.thabus.nl  
 

 
 
Ondertitel op Youtube: 

Gepubliceerd op 1 jun. 2015 

Deze video is een samenvatting van het project Tha Bus on Tour. Het Gelderse project heeft op 

verschillende vlakken impact op de samenleving en de jongeren die direct bereikt worden tijdens de 

tourdagen.  

De benoemde resultaten zijn onderdeel van een door Zorgbelang Gelderland geïnitieerd onderzoek, 

i.s.m. De HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deborah Wilbrink, Wouter Stronks, Nonja 

Brukx, Rinze Navis en Lise Derks zijn vijf studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening die onderzoek hebben gedaan naar de persoonlijke ontwikkelingen van de jongeren die 

gastlessen geven door Tha Bus on Tour.  

 

Meer info over Tha Bus? Kijk op www.thabus.nl 

 

Muziek: Assi Malsi, Friso van Doesburg en Maarten van den Thillart 

Film: La Fam Productions 2015 
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BIJLAGE 19 BRIEF MYLÈNE MEIJNEN GEZINSHUIS GENTLE  

 



 
172 

 

 

BIJLAGE 20 UITNODIGING, FLYER EN HERINNERING 

 

Uitnodiging 

 
 

Beste genodigde, 

 

 

Wij, studenten van de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening, organiseren een presentatie over 

de invloed van Tha Bus on Tour op jongeren die gastlessen geven. Wij hebben een praktijkonderzoek 

verricht en daarbij hebben we gekeken naar de persoonlijke ontwikkelingen die optreden tijdens Tha 

Bus on Tour. Wij hopen hiermee Tha Bus on Tour opnieuw op de kaart te zetten. 

 

De presentatie zal plaatsvinden op 2 juni 2015. Graag willen wij u hiervoor uitnodigingen. 

 

Binnenkomst vanaf: 15:30 

Start presentatie: 16:00 

Eindtijd presentatie: 17:00 

Locatie:   In de Weerd - Weerdjesstraat 168, 6811 JH,  Arnhem. 

Entree:   Geen kosten 

 

 

Wij zien u graag op 2 juni en ontvangen graag een bevestiging of afmelding via: 

thabusontour2015@gmail.com, hopelijk tot dan! 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Deborah, Lise, Nonja, Wouter en Rinze. 

 

 

 
  

mailto:thabusontour2015@gmail.com


 
173 

 

Flyer 

Beste genodigde, 

 

In de bijlage vindt u een flyer met aanvullende informatie over de presentatie van volgende week. 

 

Graag tot dan! 

 

Hartelijke groet, 

Deborah, Lise, Nonja, Wouter en Rinze. 

 

 

Herinnering 

Beste genodigde, 
 
Morgen is de dag van de presentatie. Wij verwelkomen u graag voor 16:00, zodat we dan ook echt 
kunnen starten met onze presentatie. Voor als u met de auto komt, dan hebben wij eventueel 
parkeermunten voor parkeergarage 'De Rozet' in de Langestraat. 
 
Graag zien we u morgen! 
 
Hartelijke groet, 
Deborah, Nonja, Lise, Wouter en Rinze.
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BIJLAGE 21 FOTO’S VOORBEREIDING  CREATIEVE MIDDELEN PRESENTATIE  

Amerikaanse schoolbus creatieve activiteit 1: 

 

 

Voor aan de tijdlijn ter ondersteuning van inhoud van het onderzoek: 
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Silhouet creatieve activiteit 3: 

 

 

Ideeënbus: 
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BIJLAGE 22 INGEVULD SILHOUET EVALUATIE PRESENTATIE  

 

 

 

 
Kwaliteiten 
- Prettige film 
- Quotes in de film (uitpspraken van gastdocenten en professionals) 
- Creativiteit is een leuke manier 
- Pakkende presentatie 
- Professionele houding 
- Compliment aan alle 5 
 
Verbetersuggesties/advies 
- Meer ervaringen van jongeren in de presentatie gebruiken 
- Alle resultaten na afloop versturen 
- Scherpe stellingen gebruiken 
- Resultaten enquête terugkoppelen 
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17%

17%

15%
13%

11%

8%

6%

6%
5%

2%

Persoonlijke ontwikkelingen positief geassocieerd met 
Tha Bus on Tour in de individuele interviews (in 

procenten*).

Empowerment

Alledaagse zingeving

Sociaal zelfvertrouwen

Emotionele verwerking

Sociale ontwikkeling

Emotionele ontwikkeling

Taakgericht zelfvertrouwen

Integratie verwerking

Overige personlijke ontwikkelingen

Existentiële zingeving

 

BIJLAGE 23 FLYER ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

 

 

 

 

 

“Met een oude Amerikaanse schoolbus bezoeken jongeren(gastdocenten) middelbare scholen in Gelderland. 

Deze jongeren maken zelf gebruik van jeugdzorg. In gastlessen vertellen zij hoe ze met jeugdzorg in aanraking 

zijn gekomen en wat jeugdzorg voor hen betekent. Hoe is het om thuis in het gezin hulp te krijgen? Of, als dat 

niet voldoende is, hoe is het om in een pleeggezin te wonen, of in een leefgroep? Het doel van Tha Bus on Tour 

is de drempel minder hoog maken voor jongeren om hulpverlening in te schakelen; de kloof overbruggen 

tussen jongeren die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg en hun leeftijdsgenoten; de gastdocenten een 

kans geven om hun eigen verhaal in te zetten en te delen; en een reëel beeld weergeven van wat jeugdzorg 

voor je kan betekenen. 

  

Van februari  tot juni 2015 is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Tha Bus on Tour voor de 

gastdocenten. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van narratieve interviews met de gastdocenten en 

professionals. De gastdocenten zijn individueel geïnterviewd en de professionals zijn als groep geïnterviewd. 

 Op deze wijze is er onderzocht welke persoonlijke ontwikkelingen optreden door het meedraaien met het 

gehele concept van Tha Bus on Tour. Door de narratieve interviews is het leven van de jongeren geordend in 

verleden, heden en toekomst. Hierin staat het heden voor de periode waarin de jongeren mee is gaan draaien 

met Tha Bus on Tour. Op deze wijze zijn diverse persoonlijke ontwikkelingen die door Tha Bus on Tour zijn 

ontstaan inzichtelijk geworden. 

  

Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten die naar voren is gekomen uit zowel de individuele 

interviews als het groepsinterview. Hierin worden de percentages nader verklaard door literatuur en 

persoonlijke ervaringen.  
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19%

19%

16%
11%

11%

8%

8%

5%
3%

Persoonlijke ontwikkelingen positief geassocieerd met Tha Bus on 
Tour in het groepsinterview

(in procenten*).
Sociaal zelfvertrouwen

Taakgericht zelfvertrouwen

Sociale ontwikkeling

Emotionele ontwikkeling

Emotionele verwerking

Empowerment

Overige persoonlijke 
ontwikkeling
Integratie verwerking

Existentiële zingeving

* Het aantal procenten geeft weer hoe vaak een persoonlijke ontwikkeling is benoemd ten  
  opzichte van de andere persoonlijke ontwikkelingen in de individuele interviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Het aantal procenten geeft weer hoe vaak een persoonlijke ontwikkeling is benoemd ten  
    opzichte van de andere persoonlijke ontwikkelingen in de individuele interviews. 

 
 

Top 3 van de individuele interviews verklaard met uitspraken van de jongeren en de literatuur. 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Uitspraak jongeren Literatuur 

Empowerment Respondent 4: “Door Tha Bus on Tour kan 
ik wat betekenen met mijn levensverhaal 
en sta ik daardoor sterker in mijn 
schoenen.” 

De persoon moet vertrouwen op eigen 
vaardigheden en leren om de mogelijkheden 
en krachten te benutten (Rigter, 2010).  

Alledaagse 
zingeving 

Respondent 7: “Dankzij Tha Bus ben ik erg 
gemotiveerd geworden. Ik heb een doel 
gevonden en ik weet, hier doe ik het voor.” 

Gebeurtenissen in het leven zorgen voor 
zingeving (Bohlmeijer & Westerhof, 2010). 
Zin en zingeving zijn de basis van onze 
motivatie om ons in leven en werk te 
ontwikkelen (Banning, 2001).  

Sociaal 
zelfvertrouwen 

Respondent 8: “Mijn gastles zelf was heel 
bijzonder omdat je veel respect kreeg uit 
de klas en dat deed mij heel erg goed.” 

Bij dit ontwikkelingsproces is de mening van 
anderen erg belangrijk. De mening van 
andere personen beoordeelt de denkwijze 
over jezelf (Boender, 2006). Door positieve 
feedback wordt het zelfvertrouwen vergroot 
(LeVive, 2003).  

Top 3 van het groepsinterview verklaard met uitspraken van de professionals en de literatuur.  

Persoonlijke ontwikkeling Uitspraak professionals Literatuur 

Sociaal zelfvertrouwen Respondent 1: “Ze stapten gewoon zo de 
tweede kamer in en ze ging gewoon in 
gesprek met ministers. Dat had je je niet 
voor kunnen stellen toen je ze voor de deur 
had staan, zo beschadigd en gebroken.” 

De mening van andere personen 
beoordeelt je denkwijze over hoe 
je over jezelf denkt  (Boender, 
2006).  

Taakgericht 
zelfvertrouwen 

Respondent 2: “Zoals de oudste ook hij 
durfde nergens alleen naar toe en nu gaat 
hij naar de winkel en gaat hij dingen vragen, 
ze worden wel wat vrijer om bepaalde 
dingen te regelen.” 

Je kunt zelfvertrouwen 
ontwikkelen wanneer je goed weet 
waar je goed in bent en niet aan 
jezelf twijfelt (Wouw, 2008). 

Sociale ontwikkeling Respondent 1: “Wat wij heel erg zien is dat 
er heel veel respect is binnen die hele groep 
die mee gaat. Die hele bus zit stampend vol, 
en ze hebben allemaal respect voor elkaar. 
Er vallen geen onvertogen woorden.” 

Intimiteit, loyaliteit, wederzijdse 
openheid, psychische nabijheid en 
exclusiviteit spelen een grote rol in 
het ontwikkelen en aangaan van 
sociale relaties  (Feldman, 2012).  
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BIJLAGE 24 FOTO’S EINDPRESENTAT IE 

 
Prezi 
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Welkomstekst op scherm bij binnekomst van het gebouw 

 

 
 
Foto voordat de aanwezigen er waren 
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Foto creatieve activiteit 1 

 

 
Tijdslijn ter ondersteuning van de inhoud van het onderzoek 
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Presentje voor aanwezigen 

       

Bedankje voor de opdrachtgevers, projectbegeleider en M. van Callias 
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