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Programma voor jongeren
van 12 t/m 17 jaar met

sociale angst
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Missie & Visie

Het Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd is
onderdeel van het Leids Universitair Behandel-
en Expertise Centrum en helpt kinderen en
jongeren én hun omgeving om te gaan met
angst en stress. Door het SPIL programma
werken we samen met Gemeente Leiden en
onderwijspartners uit de regio om behoeften
van kinderen en scholen te inventariseren en ter
verbetering van vroegsignalering en toeleiding
naar hulp.

Signalen van Sociale Angst

Kinderen met sociale angst hebben vaak
moeite met:
- Voor de klas te spreken
- Nieuwe vrienden maken
- Met vrienden afspreken
- Het aanspreken van onbekende mensen
- Iemand opbellen
 

Sociale angst is ook herkenbaar door:
- Piekeren over sociale dingen
- Hoofdpijn, buikpijn voor school of feestjes
- Sociale situaties uit de weg gaan
- Gespannen, prikkelbaar, of lusteloos gevoel

VERLEGEN?

https://kasleiden.nl/
mailto:kas@fsw.leidenuniv.nl


Het In Je Sas! Programma

Het In Je Sas! programma is voor jongeren
van 12 t/m 17 jaar. Het bestaat uit 12
bijeenkomsten in een groep met
leeftijdsgenoten.

Tijdens deze bijeenkomsten doen we samen
oefeningen en gaan we uitdagingen aan.
Hierin oefenen we bijvoorbeeld:
- Voor een groep te spreken;
- Nieuwe vrienden te maken;
- Met onbekenden een gesprek aan te gaan;
- Om te gaan met verlegenheid.

Deelnemers maken ook gebruik van een app
om in contact te blijven met de behandelaar
en groepsgenoten.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zullen wij
een intakegesprek plannen met de leerling en
zijn/ haar ouder(s) of verzorger(s). Tijdens dit
gesprek zullen we kennismaken, uitleg geven en
kijken of deelname aan de bijeenkomsten goed
bij hem/ haar past.

Dit is een evidence-based programma. Het
programma wordt aangeboden in het kader van
wetenschappelijk onderzoek en daarom vragen
we alle deelnemers om mee te doen aan vier
meetmomenten.

Wat Houdt Meedoen In?

Ervaringen

“Ik vond het zelf heel eng om mee te doen,
maar ik ben achteraf zeker blij dat ik heb
meegedaan. De training heeft me enorm
geholpen met presenteren, gesprekken voeren
en ik ben hierdoor een stuk zekerder van
mezelf.”

16 jaar oud

“Ik heb enorm gegroeid en vind minder
dingen spannend.”

13 jaar oud

“In Je Sas heeft mij enorm geholpen en ik
was blij verrast door de veilige omgeving
die er meteen was. Ik ben nu een stuk
comfortabeler tijdens dingen die ik eerst
enorm eng vond.”

16 jaar oud

“In het begin was het wel spannend om hier
te komen praten over privé dingen, maar
uiteindelijk is dat niet meer eng want ze
hebben soort gelijke spanningen. Ik merk
wel verschil: ik ervaar veel minder angst en
spanning. Ik heb de gestelde doelen wel ver
bereikt. Het was zeker nuttig want ik heb er
veel van geleerd. Ik kijk naar de toekomst
met minder spanning. Het is ook nog wel
gezellig.”

14 jaar oud

Wie Zijn Wij?

Sara Jakobsson Mansson, MSc.
Projectleider en trainer In Je Sas!

Dayenne Meijer, MSc.
Trainer In Je Sas!


