Ambassadeurs
programma

Waarom het ambassadeursprogramma?
Al voor de coronacrisis stond de mentale gezondheid van jongeren onder druk: maar liefst 4 op de 10
jongeren gaf in 2017 aan klachten te ervaren zoals een laag zelfbeeld, piekeren of somberheid (MIND,
2017). Sinds de coronacrisis zijn deze klachten alleen maar toegenomen en rapporteerde het CBS
verleden jaar dat het aantal psychische ongezonde jongeren nog nooit zo hoog is geweest sinds de
eerste meting in 2001 (CBS, 2021). Mentale klachten maken jongeren kwetsbaar voor de ontwikkeling
van o.a. een depressie, verslaving of eetstoornis. Tevens vormt de adolescentie de belangrijkste periode
van kwetsbaarheid: 80 procent van de mentale aandoeningen begint tussen de 15 en 25 jaar (Prescott,
2017). Het belang van een preventieve, laagdrempelige aanpak is dan ook extra urgent bij deze
doelgroep.

Belangrijkste factoren van een preventieve aanpak:

Creëren van herkenning
en erkenning tussen
leeftijdsgenoten.

Vergroten van algemene
kennis over mentale
gezondheid.

Creëren van netwerken
van sociaal-emotionele
steun.

De stichting Transformers Community voorziet in deze preventieve en laagdrempelige aanpak door het
organiseren van het allereerste Nederlandse online platform waar jongeren met mentale klachten
elkaar kunnen ontmoeten, en ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Onderzoek naar soortgelijke
initiatieven in het buitenland toont aan dat een online communicatie platform mentale klachten onder
jongeren kan verminderen en voorkomen: het delen van ervaringen vermindert gevoelens als stress,
eenzaamheid, en emotionele klachten (Horgan, 2013), alsook het taboe rondom mentale gezondheid
(Turner, 2007). Daarnaast heeft een online platform een drempelverlagende werking: jongeren zijn
sneller geneigd om online hulp te zoeken dan offline (Prescott, 2017) en stellen zich online eerder
kwetsbaar op dan in de offline wereld (Naslund, 2016). Ook wijzen verschillende studies aan dat de
ervaringsuitwisseling tussen jongeren met soortgelijke klachten even effectief (en in sommige gevallen
effectiever) is dan professionele hulpverlening (Repper & Carter, 2011; Solomon, 2004).
Om het eigenaarschap van jongeren en de impact van het platform te vergroten is, mede dankzij het
Fonds voor Communicatie Innovatie, het Ambassadeursprogramma opgezet. Binnen het
Ambassadeursprogramma zijn tien jongeren aangesteld die zich ieder op hun eigen manier binnen de
Transformers Community hebben ingezet voor de mentale gezondheid van hun leeftijdsgenoten.

Wie zijn de ambassadeurs?
De ambassadeurs zijn jongeren (18-29 jaar) die ieder hebben geworsteld met hun mentale
gezondheid. Deze ervaringen kunnen uiteenlopen van een burn-out tot suïcidaliteit. Alle jongeren zijn
inmiddels hersteld van hun mentale aandoeningen en willen zich graag inzetten voor andere jongeren
met mentale klachten, om zo te voorkomen dat zij soortgelijke ervaringen moeten doorstaan.
Bij de selectie is waar mogelijk rekening gehouden met diversiteit in de breedste zin van het woord.
Hierbij kan gedacht worden aan factoren als gender, culturele achtergrond, opleidingsniveau en
uiteraard de ervaring met mentale gezondheid zelf. Het selecteren van een diverse groep
ambassadeurs is relevant om twee redenen. Allereerst beïnvloeden eerder genoemde factoren de
beleving van de mentale gezondheid. Zo kan het voor mannen moeilijker zijn om over emoties te praten
vanwege de normen die heersen rondom masculiniteit. Of kan het taboe rondom mentale gezondheid
hoger zijn vanwege de culturele achtergrond van de jongere. Ten tweede is het aannemelijk dat een
diverse groep ambassadeurs vanuit hun unieke ervaringen een bredere groep jongeren aanspreekt en
zo gezamenlijk meer openheid creëert rondom dit thema.

Wat hebben we gecreëerd?
In de afgelopen maanden zijn de ambassadeurs, met ondersteuning vanuit het team van de
Transformers Community, aan de slag gegaan met de ontwikkeling en uitvoering van concepten die
bijdragen aan meer openheid en dialoog rondom mentale gezondheid onder jongeren.
Oorspronkelijk was het idee dat iedere ambassadeur een eigen concept zou ontwikkelen en uitvoeren,
wat zou resulteren in een totaal van tien concepten. Tijdens de uitvoering van het Ambassadeursprogramma bleek dat het voor de ambassadeurs beter werkte om samen te werken aan diverse
concepten. Dit betekent dat voor ieder concept wat hieronder gepresenteerd wordt, meerdere
ambassadeurs verantwoordelijk waren. Waar mogelijk hebben de ambassadeurs de jongeren die
aangesloten zijn bij de Transformers Community actief betrokken.

Het creëren van herkenning en erkenning
Zowel de ambassadeurs, alsook de jongeren die zijn aangesloten zijn bij de Transformers Community,
gaven aan behoefte te hebben aan ervaringsverhalen van andere jongeren in audiovisuele vorm. Op
basis van deze feedback zijn diverse concepten opgezet die op deze behoefte inspelen.
Mini-documentaires over mentale gezondheid
De ambassadeurs hebben aan de jongeren in de community gevraagd rondom welke onderwerpen zij
graag meer ervaringsverhalen zouden willen zien. Hieruit kwam naar voren dat er het meeste behoefte
was aan verhalen over 1) eenzaamheid, 2) angst en paniek, 3) onzekerheid over jezelf en 4)
onzekerheid over de toekomst. Vervolgens hebben de betrokken ambassadeurs jongeren geworven
binnen hun eigen netwerk en het netwerk van de Transformers Community die op beeld hun ervaringen
met deze thema's wilden delen. Hier kwamen tientallen reacties op - een mooi signaal dat jongeren
zich graag willen inzetten voor meer openheid rondom mentale gezondheid en het taboe afneemt.
Uit deze aanmeldingen zijn uiteindelijk tien jongeren geselecteerd, waarmee kennismakingsgesprekken
zijn gevoerd vanuit de betrokken projectleider en ambassadeurs. Bij de selectie van de jongeren is
rekening gehouden met diversiteit in de breedste zin, zodat de complexiteit en verscheidenheid van de
ervaringen met deze thema’s centraal zouden komen te staan binnen de mini-documentaires. Wegens
privéomstandigheden hebben drie jongeren uiteindelijk niet mee kunnen doen. Samen met de
ambassadeurs is een instructie en vragenlijst opgesteld voor de deelnemende jongeren, waarmee zij
zelfstandig hun video konden opnemen. Er is bewust gekozen om de jongeren zelf de video op te laten
nemen, zodat zij dit konden doen op een locatie waar zij zich veilig voelden. De deelnemende jongeren
gaven expliciet aan dit te waarderen.

Preview van de mini documentaires:

De mini-documentaires zijn gemonteerd door ambassadeurs die een opleiding Audiovisueel volgen of
hebben gevolgd. De uiteindelijke mini-documentaires zijn eerst gedeeld binnen een besloten groep
binnen de online community, waar alleen de betrokken jongeren toegang tot hadden. Dit bood hen de
gelegenheid om binnen een kleinere, besloten omgeving met elkaar in contact te komen en te spreken
over wat deze ervaring voor hen persoonlijk heeft betekent. Vervolgens zijn de mini-documentaires
gedeeld in de algemene community met alle andere jongeren die zijn aangesloten bij de Transformers
Community.

Put a finger down...
Tiktok is een medium wat erg populair is onder de doelgroep van de Transformers Community. Op
Tiktok nemen jongeren deel aan diverse challenges, waaronder de ‘Put a finger down’ challenge. Bij
deze challenge wordt een persoon gefilmd (of filmt zichzelf) en worden er diverse stellingen benoemd.
Zodra de stelling van toepassing is op de persoon voor de camera, doet deze diens vinger omlaag.
Geïnspireerd door deze challenge, ontwikkelden ambassadeurs een eigen ‘Put a finger down’ video,
waarin verschillende ervaringen met mentale gezondheid centraal staan. In totaal deden tien jongeren
mee aan de video (zowel ambassadeurs als niet-ambassadeurs) en kregen zij ieder de vrijheid om
een eigen stelling te formuleren. Dit gaf de deelnemende jongeren de ruimte om op hun eigen manier
uiting te geven aan mentale gezondheid en wat dit voor hen betekent.
De uiteindelijke compilatie laat in korte tijd zien hoe divers de ervaringen rondom mentale gezondheid
kunnen zijn en spreken een grote groep jongeren aan. De video is zowel binnen als buiten het online
platform van de Transformers Community gedeeld, om het gesprek over mentale gezondheid open te
breken en meer herkenning en erkenning te creëren rondom dit onderwerp. De compilatie kan middels
deze link worden bekeken.

Individuele portretten
De ambassadeurs hebben samen met de jongeren die deelnamen aan de ‘Put a finger down’ challenge
ook individuele portretten gemaakt, om zo dieper in te kunnen gaan op hun stelling en ervaring
hiermee. De individuele portretten vormen zo een verdieping op de ‘Put a finger down’ video en stellen
jongeren in staat om meer te leren over specifieke stellingen die hen persoonlijk aanspreken.
Met toestemming van de deelnemende jongeren, zijn enkele video's openbaar gepubliceerd. Deze
video's zijn middels onderstaande links te bekijken:
Beau: “We hebben allemaal het idee dat het meteen perfect moet. Ik ook."
Jairzinho: “Van jongs af aan leerde ik dat ik niet mocht vertellen wat er écht gebeurde thuis."
Elwin: "Ik wil continu de ander pleasen, zodat zij tevreden zijn over mij."
Nick: "Ik heb de neiging om mensen weg te duwen zodra ze emotioneel dichtbij komen."
Sophie: “Ik stop mijn problemen weg, omdat ik bang ben om stom over te komen, of me aanstel.”
Andrea: “Ik denk dat die bewijsdrang heel erg komt vanuit de relatie met mijn vader.”
Lisa: “Het was makkelijker om vrolijk te doen, dan te vertellen hoe ik me écht voelde."
Anne: "Ik heb diep van binnen de overtuiging dat ik alles alleen moet doen."

Andrea Asks
Naast de ervaringsverhalen, creëerde ambassadeur Andrea ook herkenning en erkenning op een
manier die laagdrempeliger en toegankelijker is voor vele jongeren. Iedere dinsdag deelt zij een vraag
die betrekking heeft op mentale gezondheid op zowel de Instagram als het online platform van de
Transformers Community. Jongeren kunnen hier anoniem op reageren. Vervolgens deelt Andrea
(uiteraard met toestemming van de jongeren) deze anonieme antwoorden, om zo meer herkenning en
erkenning te creëren.

Voorbeelden van Andrea Asks:

Het creëren van kennis en praktische tools
Naast de behoefte aan ervaringen, gaven zowel de ambassadeurs als de jongeren uit de community
aan behoefte te hebben aan praktische tools als gespreksstarters over mentale gezondheid. Op basis
van deze behoefte zijn de ambassadeurs in samenwerking met psychologen die zijn aangesloten bij de
Transformers Community aan de slag gegaan met de ontwikkeling van materialen die de kennis en
handelingsopties van jongeren uitbreiden, opdat zij makkelijker met elkaar kunnen communiceren over
mentale gezondheid.
Tijdens het ontwikkelingsproces bleken deze
diverse materialen goed op elkaar aan te
sluiten en is besloten om de materialen te
bundelen in de zogenaamde Brain Boost Box
- een ehbo kit, maar dan voor de mentale
gezondheid.
De inhoudelijke ontwikkeling is tot stand
gekomen middels een co-creatie proces
tussen de jongerenambassadeurs en
psychologen. De vormgeving is grotendeels
uitgevoerd door de ambassadeurs met een
design-achtergrond, met ondersteuning
vanuit een vormgevingsprofessional.
De Brain Boost Box wordt momenteel getest
door tientallen jongeren die zijn aangesloten
bij de Transformers Community. Op basis van
hun feedback zal de box verbetert worden en
aangeboden worden voor verkoop.

De Brain Boost Box bestaat uit:
De Brain Basics, een informatieboekje die alle essentiële informatie bevat over de vier dimensies
van mentale gezondheid, namelijk: de fysieke dimensie, de geestelijke dimensie, de sociaalemotionele dimensie en de spirituele dimensie. Middels dit boekje leren jongeren onder andere
welke voeding bijdraagt aan een positieve mindset, wat emotionele intelligentie is en hoe je
zingeving creëert.
Brain Basics Sheet, een praktische toepassing van de Brain Basics. Middels dit werkvel kunnen
jongeren voor zichzelf per dimensie invullen wat hen helpt om deze in balans te houden. Ze kunnen
vervolgens hun sheet delen in de community met andere jongeren en zo van elkaar leren en elkaar
inspireren.
Emotie Management Plan, wat jongeren helpt om emoties beter te herkennen en te benoemen. Dit
is essentieel om over emoties te kunnen communiceren - iets wat voor vele jongeren nog een
uitdaging is.
Dankkaart, een ansichtkaart die jongeren kunnen invullen en toesturen naar een
vertrouwenspersoon. Zo kunnen ze laten weten wat deze persoon voor hen betekent en hoe diegene
de jongere het beste kan steunen op het moment dat dit nodig is.
Via een visitekaartje worden jongeren doorverwezen naar het online platform van de Transformers
Community. Zo kunnen zij in contact komen met andere jongeren (gebruikers en niet-gebruikers
van de toolkit), wat hun netwerk van sociaal-emotionele steun vergroot en ruimte biedt om op een
laagdrempelige manier ervaringen m.b.t. mentale gezondheid te kunnen delen.
Informerende flyer over professionele hulp indien een jongere dit wenst en de toolkit ontoereikend
is. De flyer informeert over de jongeren over de te nemen stappen indien psychologische hulp
passender is dan de toolkit, als ook een lijst met informele organisaties waar de jongere terecht kan
(indien een psycholoog nog niet gewenst is, of de jongere op de wachtlijst staat). We willen zo
voorkomen dat jongere met ernstigere klachten te lang zelf blijven aanmodderen.
Besloten groep in de online community waar jongeren toegang hebben tot aanvullende digitale
materialen en met andere gebruikers in contact kunnen komen, om zo ervaringen en tips uit te
wisselen.

Wat hebben we bereikt?
Het Ambassadeursprogramma heeft een positieve invloed gehad op de ambassadeurs, de jongeren
die deelnamen aan de concepten van de ambassadeurs en de jongeren die zijn aangesloten bij de
Transformers Community.
De ambassadeurs
De ambassadeurs hebben aangegeven dat het Ambassadeursprogramma hen op verschillende
manieren positief heeft beïnvloedt. Allereerst creëerde het programma en de daarbij horende
bijeenkomsten een veilige ruimte om over mentale gezondheid te praten. De ambassadeurs deelden al
snel persoonlijke ervaringen en haalden hier veel herkenning, erkenning en sociale steun uit. Het gaf
hen vervolgens ontzettend veel voldoening om deze ervaringen om te kunnen zetten naar concepten
die andere jongeren met soortgelijke ervaringen helpen. Daarnaast gaven de ambassadeurs die
hebben meegewerkt aan de Brain Boost Box expliciet aan veel kennis te hebben opgedaan over
mentale gezondheid, welke zij direct in hun dagelijks leven zijn gaan toepassen.
Deelnemende jongeren
De concepten van de ambassadeurs inspireerden en activeerden tientallen jongeren om zich ook in te
zetten voor mentale gezondheid. Zo zijn deze jongeren op hun beurt ook een rolmodel geworden voor
andere jongeren en creëren zijn gezamenlijk een sneeuwbal effect om het taboe rondom mentale
gezondheid open te breken.
Tevens bracht de deelname aan de concepten de jongeren een gevoel van zingeving, meer zelfinzicht
en gaf de meerderheid aan dat het hen hielp om uit hun comfortzone te komen. Zoals één van de
deelnemers zei: "De docu heeft me dichter bij me zelf gebracht. En meer zelf vertrouwen [gegeven].
Door het beestje bij de naam te pakken kunnen we al veel oplossen."

Jongeren aangesloten bij de Transformers Community
De concepten die zijn ontwikkeld middels het ambassadeursprogramma, creëerden nieuwe
mogelijkheden voor de jongeren binnen het digitale platform van de Transformers Community om met
elkaar te interacteren over mentale gezondheid.
Allereerst werden zij meerdere malen uitgenodigd om mee te denken met de concepten en hadden zij
inspraak op de ontwikkeling hiervan, bijvoorbeeld door aan te geven welke onderwerpen zij graag terug
wilden zien in de mini-documentaires.
Ook vormden de concepten, met name de video's, goede gespreksstarters voor jongeren. Doordat de
jongeren in de video zich kwetsbaar opstelden en ervaringen delen, werd de drempel verlaagd voor
jongeren binnen het platform om ook hun ervaringen te delen en elkaar hierin te steunen. Tevens
brachten de video's veel herkenning en erkenning. Zo reageerde één van de jongeren: "Deze video laat
maar weer zien hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan verschillende vormen van
tegenslagen en dat je eigenlijk beseft dat je niet de enige bent met 'problemen.' Echt een onwijs
indrukwekkende video!"
Tevens werken de praktische tools uit de Brain Boost Box als een goede gespreksstarter, omdat het
jongeren een concreet onderwerp geeft om over te praten. Momenteel wordt de box nog getest door
tientallen jongeren en zijn de eerste verbindingen al gelegd tussen jongeren n.a.v. inzichten en kennis
die zij hebben opgedaan door de box. Ook zijn er al eerste reacties binnen nadat wij hadden gevraagd
wat de eerste ervaringen met de box zijn. Dit is een greep uit de antwoorden:
"Een leuke en nieuwe manier waarop je moeilijk tijden makkelijker kunt maken en persoonlijk kunt
groeien."
"Inzichten, zelfliefde, kennis, wijsheid en de openheid en moed om de opgedane ervaring te delen
met anderen."
"Een steuntje om verder te komen in mijn zelfontwikkeling."

Hoe beïnvloedde corona het
ambassadeursprogramma?
Corona heeft gelukkig weinig invloed gehad op de uitvoering van het ambassadeursprogramma.
Bijeenkomsten konden alsnog online doorgaan en de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de
ambassadeurs maakten dat de ontwikkeling en uitvoering van de concepten moeiteloos werd
voortgezet.
Wel merkten wij dat de corona crisis een negatieve invloed had op de mentale gezondheid van de
ambassadeurs. Waar het veelal fijn was voor hen om met de concepten bezig te zijn, kon het op
momenten ook confronterend zijn. De Transformers Community heeft waar mogelijk de ambassadeurs
ondersteund en in sommige situaties samen met de ambassadeurs concepten aangepast, zodat het
proces alsnog bevorderlijk was voor (de mentale gezondheid van de) ambassadeur.

Wat hebben we geleerd en willen we graag
meegeven aan andere organisaties?
Laat jongeren samenwerken en bundel hun krachten
Initieel was het idee dat iedere ambassadeur een eigen concept zou ontwikkelen en uitvoeren. Echter
bleek in de praktijk al snel dat hierdoor de potentie van de ambassadeurs niet volledig benut zouden
worden. Daarnaast maakte dit de succesvolle ontwikkeling en uitvoering van de concepten ook
kwetsbaarder, omdat de verantwoordelijkheid bij slechts één ambassadeur zou liggen. Er is daarom
vroeg in het proces besloten om de jongeren te laten samenwerken aan diverse concepten.
De samenwerking bracht diverse voordelen. Allereerst konden de ambassadeurs zo hun krachten
bundelen. Zo hadden meerdere ambassadeurs een Audiovisuele opleidingsachtergrond en waren
anderen juist al ervaren met het vertellen van hun verhaal met betrekking tot mentale gezondheid.
Ten tweede bood de samenwerking meer tijd en ruimte om aan de concepten te werken. De
ambassadeurs hebben ieder een ander schema; waar de een in de eerste maanden meer tijd had om
aan de concepten te werken, was dit voor de ander juist aan het einde van het project. We hebben dit
optimaal kunnen benutten door de schema's van de ambassadeurs op elkaar af te stemmen, zodat
iedereen een bijdrage kon leveren om een manier die passend was, zonder dat dit extra druk opleverde
in het privéleven van de persoon.
Tot slot versterkte de samenwerking ook de herkenning, erkenning en wederzijdse steun. De
ambassadeurs deelden natuurlijkerwijs ervaringen uit over mentale gezondheid door te werken aan de
concepten en gaven aan hier veel steun uit te halen.
We willen andere organisaties dan ook graag meegeven samenwerking te stimuleren wanneer
jongerenparticipatie wordt ingezet. Wel is het belangrijk dat hierbij onderstaande punten ook in acht
worden genomen om het project te laten slagen.
Zorg ervoor de je de juiste (psychologische) ondersteuning kan bieden
Mentale gezondheid is een gevoelig thema en een onderwerp waar onze ambassadeurs persoonlijk
ervaring mee hebben. Zoals eerder werd genoemd vonden de ambassadeurs het prettig en helend om
zich samen met andere 'ervaringsdeskundigen' in te zetten voor de mentale gezondheid van andere
jongeren. Echter kon het ambassadeursschap soms ook oude herinneringen of gevoelens losmaken en
is het van essentieel belang dat er op dat moment vanuit de organisatie de juiste (psychologische)
ondersteuning geboden kan worden.
We willen daarom ook aan andere organisaties meegeven om goed voorbereidt te zijn voordat zij aan
de slag gaan met de inzet van ervaringsdeskundigen en/of jongerenparticipatie. Het is belangrijk dat er
niet alleen professionele ondersteuning wordt geboden met betrekking tot de ontwikkeling en
uitvoering van de concepten, maar ook ondersteuning wordt geboden met betrekking tot de inhoud
van de concepten en wat dit betekent voor de ambassadeurs.
Wees flexibel en creatief
Het kan voor jongeren nog lastig zijn om in te schatten welke werkdruk zij aankunnen. Daarnaast is hun
leven erg dynamisch en veranderlijk, wat maakt dat concepten later in het proces gewijzigd worden,
bijvoorbeeld vanwege tijdsgebrek, of een veranderde gemoedstoestand. Het is belangrijk dat de
betrokken professionals flexibel en creatief zijn, om zo de jongeren goed te kunnen ondersteunen en
blijvend te kunnen aansluiten bij het proces en de belevingswereld waarin de jongerenambassadeur
zich bevindt.

Hoe zetten we in de toekomst het
ambassadeursprogramma voort?
De huidige ambassadeurs blijven graag betrokken bij de Transformers Community. We zullen
maandelijks blijven samenkomen, waarbij zij actief meedenken met de ontwikkelingen van de
organisatie.
Tevens heeft het Ambassadeursprogramma ons geïnspireerd om meerdere vrijwilligersfuncties te
creëren zodat jongeren zich op diverse manieren kunnen inzetten voor de Transformers Community, en
daarmee voor de mentale gezondheid van zichzelf en hun leeftijdsgenoten. Zo zullen we in juni 2022
jongerenbestuurders aanstellen om jongeren daadwerkelijk een stem te geven in de organisatie. Ook is
de ambitie ontstaan om meer producten (zoals de Brain Boost Box) te co-creëren met jongeren en
professionals.

En tot slot...
Willen wij namens de organisatie, de ambassadeurs en alle jongeren die zijn aangesloten bij de
Transformers Community het Fonds voor Communicatie Innovatie bedanken voor het mogelijk maken
van de creatie van deze concepten. We zijn ontzettend dankbaar dat wij met jullie ondersteuning op
diverse manieren meer herkenning en erkenning hebben kunnen creëren rondom mentale gezondheid,
jongeren meer kennis en tools hebben kunnen meegeven om mentaal gezond te zijn, en zo op diverse
manieren de sociale steun tussen jongeren hebben kunnen faciliteren.
Zoals één van de ambassadeurs het samenvatte: "Het is mijn droom dat mentale gezondheid even
normaal wordt als je fysieke gezondheid. En ik voor mijn gevoel zijn we middels het
Ambassadeursprogramma hier weer een stukje dichterbij gekomen."

