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‘SOCIAAL WERKERS
ZIJN MEER GEVERS
DAN VRAGERS’

juli 2018

Carla Overduin

Satcha Maduro (40) is lifecoach
en trainer

I

n de flatwoning in Amsterdam-Noord wordt geleefd. De koffie pruttelt,
de kunstwerken van echtgenoot Francis zijn verspreid door de woonkamer, de keukentafel is overduidelijk Satcha Maduro’s werkplek. De van origine
bedrijfsmaatschappelijk werker is nu zelfstandig lifecoach en trainer in het
sociaal domein, maar ook ervaringsdeskundige. ‘Ik ben in Suriname geboren.
Mijn vader was daar rechercheur, een man van aanzien, die mij leerde: je moet
uitblinken, hogerop in het leven. Zo zag ik mezelf ook. Ik zou een geweldige
carrière hebben. Het veranderde toen mijn dochter Sienna werd geboren met een
meervoudige verstandelijke beperking. Haar vader verliet al snel het gezin en ik
bleef ontredderd als alleenstaande moeder achter. Ik kon door de zorg voor mijn
dochter niet meer werken. Ik probeerde wel via uitzendbureaus maatschappelijk
werk te doen, maar moest te vaak afhaken vanwege Sienna. Ik probeerde een
zangcarrière. Dat liep goed, maar was niet te combineren met de zorg thuis. Ik
raakte het overzicht over mijn leven kwijt en raakte steeds dieper in de schulden.
Ik werd overspannen, mijn zelfvertrouwen was totaal verdwenen. Het echte
dieptepunt? Toen ik besefte dat ik de zorg voor Sienna niet meer aankon en
besloot haar uit huis te plaatsen. Ik kwam thuis, het was benauwend stil, ik
zakte op de grond en heb geschreeuwd en gehuild. Ik was mijn kind kwijt. Ik
dacht dat ik maar beter niet meer kon leven. Ik ben gelovig en heb wanhopig
zitten bidden, tot ik op een moment nieuwe kracht voelde en dacht: je moet iets
met je leven. Vanaf dat moment zocht ik hulp. Ik ging praten met een psychotherapeut en parallel daaraan ben ik intensief gaan sporten. Ik had ook een eetprobleem ontwikkeld, vrat mijn emoties weg. Ik was destijds 22 kilo zwaarder
dan nu. Die holistische aanpak was perfect. Al die gelukshormonen die hersenen
aanmaken werken helend. Je slaapt beter, kunt weer nadenken.’ Het idee voor de
Somega-methode was geboren: therapeutische coachingsgesprekken, die Maduro
houdt met cliënten, in combinatie met persoonlijke beweegprogramma’s door de
sportcoaches binnen Somega.
Ze pakte haar leven weer op. ‘Mijn zelfvertrouwen was terug. Ik begon met vrijwilligerswerk bij welzijnsorganisatie Doras en kreeg daar vervolgens betaald
werk aangeboden als maatschappelijk werker binnen de schuldhulpverlening.
Als ik cliënten vertel dat ik zelf de laatste maanden afbetaal van drie jaar
schuldsanering, geeft dat vertrouwen. Ze snappen dat ik weet hoe dat voelt.’
Ze traint ook sociaal werkers en herkent waar het misgaat. ‘Hulpverleners zijn
over het algemeen meer gevers dan vragers. Ze hebben te maken met hoge werkdruk en vragen niet snel om hulp. Ze redderen eerder. Daardoor is het risico
groot dat ze uitvallen. Het ziekteverzuim in het sociaal werk neemt toe.
Ik doe individuele coaching, maar ook bewustwordingstraining voor groepen
hulpverleners. Zodat organisaties en medewerkers eerder signaleren dat ze over
hun grenzen heengaan.’ Ze heeft de bodem gevoeld in het leven, maar is daar
sterk uitgekomen. ‘Wat mij hielp, is dat ik weer perspectief zag. Ik was opgevoed
om sterk te zijn. Daarom vond ik mezelf mislukt als moeder, in mijn werk, als
mens. Dat zelfbeeld moet je veranderen. Bied je cliënt perspectief, vraag hem of
haar: hoe zie je je leven, wat wil jij? Geef mensen de regie terug in hun leven en
blijf in hen geloven.’
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