
Toen ik naar Perspectief ging vond ik dat heel spannend. Een nieuwe omgeving en nieuwe mensen, 

kortom allemaal veranderingen. Daarom zal ik jou iets vertellen over mijn ervaring met Perspectief. 

 In het begin was het natuurlijk heel erg wennen maar al snel voelde het vertrouwd om op de groep 

te zijn. De begeleiding leerde mij steeds beter kennen en ik de begeleiding. Nu leer ik mezelf steeds 

beter kennen en lukt het vaker om hulp te vragen.  En als het niet lukt wil de begeleiding me vaak 

wel helpen, of ik nu een praktisch probleem heb of emotioneel vastloop. Doordat de regels niet heel 

streng zijn heb ik het gevoel dat ik samenwerk met de begeleiding, en niet dat de begeleiders boven 

mij staan. Natuurlijk zijn er regels en hebben we respect voor elkaar maar ik vind dat de omgang met 

elkaar redelijk laagdrempelig is waardoor het ook gezellig is.  

Af en toe is er een activiteit op donderdagavond. We zijn een keer naar een trampolinepark geweest 

of wezen poolen, soms is het gewoon iets op de groep. Meestal wordt dan gevraagd of je mee gaat. 

Door middel van groepsmomenten (maaltijden en koffiemomenten) wordt mij de structuur geboden 

die ik nodig heb, ook als ik vrij ben van school en in het weekend. We hebben tijdens het avondeten 

meestal een vaste plek, behalve in het weekend want dan zijn we vaak met minder jongeren. Ook 

hebben we allemaal 2 vaste taken per week. In het weekend is het meestal wel rustiger op de groep 

(maar niet minder gezellig:) omdat veel jongeren naar huis gaan.  

Kortom: door de goede samenwerking met de begeleiding, structuur en duidelijkheid kan ik me 

ontwikkelen. Zo leer ik praktische dingen zoals zelf de was doen en koken, maar bijvoorbeeld ook om 

een balans te vinden tussen activiteiten en rust pakken. Daardoor word ik steeds een beetje 

zelfstandiger en zit ik beter in mijn vel.  


