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LEVI VAN DAM

Hulpbehoevende
hulpverlener

In zijn proefschrift schrijft Levi van Dam dat
niet alleen kwetsbare kinderen maar elk kind,
vooral tijdens de adolescentie, recht heeft op
een vertrouwelijke adviseur.
Van Dam had me in 2016 gemaild met de
vraag of ik interesse had in het mede door hem
ontwikkelde JIMaanpak, waarbij jongeren die
uit huis geplaatst dreigden te worden begeleid
werden door een door hen zelf uitgekozen
mentor, de JIM.
In het voorjaar van 2018 volgde ik een meisje
dat door een JIM werd begeleid, ook sprak
ik met een andere JIM, wat resulteerde in
een reportage voor NRC. Het mooiste was
een uitspraak van een jongen, Kamran, een
JIM, die zei: ‘Ik woon met mijn depressie
samen.’ Waaruit eens te meer bleek dat
hulpbehoevende en hulpverlener veel met
elkaar gemeen hebben. Misschien is dat
besef de basis van empathische, intieme en
daarom veelal geslaagde hulpverlening: de
hulpverlener zoekt op eigen wijze hulp.

Arnon Grunberg
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If one could possess, grasp, and know
the other, it would not be the other.
E m m a n u e l L e v i n a s (1 9 0 6 – 1 9 9 5)
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