
Een online coaching tool voor jongeren die in de opvang verblijven.

Room of my Own bestaat uit drie onderdelen:
» Online tool voor jongeren;
» Handleiding voor begeleiders die met deze jongeren werken;
» Theoretische onderbouwing. 

Waarom werken met Room of my Own?
Begeleiders over Room of my Own:
‘Wij zijn er heel blij mee en willen door. Jongeren hebben er zeker baat bij om 
met Room of my Own te werken. Het biedt hele leuke manieren om pittige 
onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarnaast verlopen de gesprekken 
anders. Doordat de jongeren eerst zelf aan de slag zijn gegaan, hebben zij zelf 
meer de regie. Wat ze zelf hebben ingevuld, bepaalt voor een groot deel het 
gesprek. Dat maakt het makkelijker om erover te praten.’

‘De jongeren gaan ook uit zichzelf met elkaar in gesprek over onderwerpen 
die ze in Room of my Own behandeld hebben. Ze vragen aan elkaar wat de 
ander heeft ingevuld bij vragen/testjes. Zo bleek bijvoorbeeld dat twee zussen 
dezelfde situatie van huiselijk geweld allebei anders hebben beleefd. Het biedt 
echt ondersteuning in de hulpverlening.’

Jongeren over Room of my Own:
‘De filmpjes zijn leuk!’
‘Het biedt nuttige informatie.’

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Meta Flikweert
Projectleider Room of my Own (jongeren)
Stichting Back on Track
06-81891448
m.flikweert@gmail.com
www.backontrack.online

Info voor instellingen



Achtergrond

Jaarlijks komen duizenden kinderen in de opvang terecht. Velen van hen zijn 
getuige en/of slachtoffer van huiselijk geweld. Er zijn ook andere redenen 
waardoor jongeren naar de opvang moeten. Bijvoorbeeld omdat zijzelf of 
hun ouder(s)/verzorger(s) psychische problemen hebben of verslaafd zijn. 
Of omdat ze door geldproblemen of door scheiding van de ouders hun huis 
uit zijn gezet. Ook tienermoeders en slachtoffers van loverboys die extra 
begeleiding of bescherming nodig hebben, zijn in de opvang te vinden. In alle 
gevallen gaat het om kwetsbare jongeren, die ingrijpende gebeurtenissen 
hebben meegemaakt en extra steun kunnen gebruiken. 

Voor de ondersteuning van deze groep jongeren is de online coaching tool 
Room of my Own ontwikkeld. De tool is tot stand gekomen in samenwerking 
met jongeren uit de VO/MO, een ontwikkelgroep met daarin medewerkers 
van de VO/MO, en medewerkers van kennisinstellingen.

Project Room of my Own 

(jongeren)
In de online tool Room of my Own kunnen 
jongeren (12-20 jaar) binnen de opvang 
in een beveiligde, individuele webbased 
omgeving zelf aan de slag met relevante 
thema’s. Naast de online omgeving – 
waarin de jongere zelfstandig werkt – zijn 
er terugkoppelingsgesprekken met de 
begeleider. In Room of my Own komen de 
volgende thema’s aan bod:

Room of my Own (jongeren) is gebaseerd op de volgende pijlers:

1.  Krachtenbenadering. Door (meer) inzicht te krijgen in de eigen krachten en 
het leren benutten van informele en formele hulp, wordt de eigen grip op 
het leven vergroot. 

2.  Toekomstgericht. Vanuit de eigen krachten is het mogelijk om de toekomst 
op een positieve manier vorm te geven.

3.  Systeemgericht. De tool zet de jongere aan tot interactie met gezins- en 
familieleden en belangrijke anderen. 

Doelstelling

Door het werken met Room of my Own 
(jongeren):
•  voelen jongeren zich meer gesteund;
•  krijgen ze meer inzicht in de eigen 

(familie)problematiek;
•  worden jongeren zich bewust van hun 

mogelijkheden om hun toekomst op een 
positieve manier te beïnvloeden.

Met het bereiken van bovenstaande doelen hopen we een bijdrage te 
kunnen leveren aan het tegengaan van intergenerationele overdracht van 
geweld , opdat minder jongeren later zelf slachtoffer en/of dader worden van 
huiselijk geweld. 

Functionaliteiten online tool

De online tool biedt de volgende 
functionaliteiten:
»  Psycho-educatie in tekst en beeld;
»  Peer education via bijvoorbeeld filmpjes, 

citaten, strips, en tips van jongeren;
»  Verwerkingsgerichte opdrachten 

(reflectie/prospectie). Daarin wordt onder 
andere gebruikgemaakt van checklists, 
testjes, life lines en open vragen.

»  Links/verwijzingen naar verdiepende 
informatie;

»  Overzicht van relevante hulporganisaties.


