Jaarverslag Visie-Bestuur 2016
Puberclub en Smarties
Waar 2015 een jaar was van zoeken hoe de Puberclub verder te zetten en voldoende
begeleiding te vinden, was 2016 een jaar van verandering met hernieuwde energie, meer
activiteiten en een nieuw ontstane structuur en stabiliteit. Hier kunnen we in het volgende
jaar op voortbouwen en activiteiten diversifiëren, begeleiders beter ondersteunen en vooral
de pubers meer eigen ruimte voor plezier en ontwikkeling bieden.
Afgelopen zomer hebben we helaas afscheid genomen van een groepje oudere Smarties
(18+) en hun ouders. Achtergrond betrof een verschil van inzicht over de samenhang tussen
de programma’s voor jongere en oudere puberclubleden.
In het najaar hebben we een overnachting gerealiseerd, de strakke groepsindeling losgelaten
en geëxperimenteerd met vrijheid en structuur. Hieruit ontstond langzaam een nieuwe
aanpak, een gezamenlijk begin en afsluiting, met daartussen ruimte voor vrijheid, wisselende
groepen en vooral voor initiatieven en ideeën vanuit de pubers.
We merken dat steeds meer pubers elkaar vinden op sociale media en in contacten en
activiteiten buiten de Puberclub. Opvallend is ook dat leden vaker HB-vrienden meebrengen
en onze activiteiten op een groeiend aantal van 20 à 26 pubers per avond kunnen rekenen.
Ons groepje ouders/begeleiders bestaat nu uit vijf leden en tijdens de overnachting vonden
we extra versterking. Achter de schermen kunnen we rekenen op extern advies en
ondersteuning van o.a. Marion Knops (Vacare) en het bestuur. We plannen momenteel een
avond met Marion zodat we als begeleiders meer inzicht krijgen in de behoeften van HB
Pubers.
Justin, student toegepaste psychologie is een waardevolle aanwinst van ons team, maar
vooral een welkome schakel tussen begeleiding en pubers. Hij kan als enige niet-ouder een
belangrijke rol vervullen, dicht bij de Pubers. Ook hij groeit in zijn rol als begeleider, net zoals
wij als ouders steeds beter afstand nemen van het ouder zijn en begeleiders worden.
Er is echter een toenemende zorg, we krijgen meer signalen van pubers met problemen op
school en toenemende zorg binnen de gezinnen. Helaas beperkt het onbegrip over HB zich
niet meer enkel tot de school maar verplaatst het naar de nieuwe zorgstructuren.
Gemeenten, aan de gemeente gerelateerde instanties en gecontracteerde zorgaanbieders
begrijpen vaak weinig van HB. Hierdoor is de puberclub misschien wel harder nodig dan we
nu beseffen. Wij zullen hier het komende jaar op blijven letten.

Visie
Afgelopen jaar hebben wij nog geen helder uitgeschreven visie en ook geen flitsende
website ontwikkeld. Dat zullen we in het komende jaar realiseren. Alle veranderingen en
moeilijkheden van 2015 en 2016 hebben een basis gelegd en ons geholpen om onze
belangrijkste uitgangspunten en doelen te vinden. We zijn als bestuur en activiteiten
begeleiders steeds meer in onze taak gegroeid en nu kunnen we vooruit kijken richting de
toekomst. In 2017 zullen we zichtbaarder naar buiten treden als vereniging. We gaan op
zoek naar meer vrijwilligers en samenwerkingen. We hebben een nieuw logo, zijn aanwezig
op het Festival van Talent en gaan meer lezingen en activiteiten organiseren.
Binnen Hint Nederland zijn wij een actieve afdeling maar ook elders en in het bestuur van
Hint Nederland ontstaat een hernieuwde oriëntatie en energie. Bob is onze officiële
vertegenwoordiging en de nieuwe initiatieven krijgen steeds meer vorm. We kijken uit naar
een samenwerking met Hint Nederland en de Koepel HB, want we hebben elkaar nodig.
De basis voor onze visie gaat in ieder geval voortkomen uit onze ervaringen van de
afgelopen 2 jaar. Wat wij hebben begrepen is dat HB’ers lijden als ze niet begrepen worden
en niet mogen en kunnen zijn wie ze zijn, met alle HB en persoonlijke kenmerken. Vooral het
aanpassen op school, omgeving en werksfeer kan leiden tot problemen en belemmering van
de eigen ontwikkeling en het realiseren van het eigen potentieel en levensgeluk. Omdat er
nog altijd een taboe heerst rond het HB-zijn is deze problematiek moeilijk hanteerbaar. Hier
ligt een opdracht voor Hint.
Momenteel merken we dat er maatschappelijk meer aandacht is voor HB, dat is een eerste
stap naar bewustwording maar legt vooral de problemen bloot.
Passend onderwijs heeft voor een deel van onze kids een positieve invloed en met een
bewuste acceptabele aanpassing in combinatie met een goed aanbod kan veel bereikt
worden. Helaas zien we een groep Hb’ers sterker dan voorheen uitvallen omdat voor hen
passend onderwijs niet passend genoeg is, met psychische, psychosomatische en fysieke
klachten als gevolg.
Door de nieuwe zorgstructuren beperkt een probleem op school zich niet langer tot schoolse
oplossingen maar komen gezinnen in de nieuwe zorgstructuren terecht. In de zorg is vaak
nog onvoldoende kennis over HB en de problemen en behoeften van HB’ers en hun
gezinnen. Ook hier ligt een opdracht voor Hint.
Zo zal Hint in ieder geval naast info over HB en ontmoetingsmomenten om ervaringen uit te
wisselen leden moeten informeren over deze nieuwe zorgstructuren en steun bieden.
Wij hebben elkaar dus nog steeds nodig en misschien nog meer dan ooit ter voren.

