
Introductie
Dit pamflet, gebaseerd op onze ge meen-

schappe lijke ervaringen, beantwoordt 
en kele van de meest gestelde vragen over 
sponsorschap. Hoewel dit pamflet de meest 
essentiële informatie over sponsorschap 
biedt, heeft het niet de bedoeling al om-
vattend te zijn. Het geeft echter een basisbe-
grip van een belangrijk gereedschap in ons 
herstelprogramma.

Sponsorschap is de kern van de NA-ma-
nier van herstel van verslaving: de ene ver-
slaafde die de andere helpt. Sponsorschap 
is ook tweerichtingsverkeer, het helpt zo wel 
de nieuwkomer als degene die langer in het 
programma zit.

Mijn dankbaarheid spreekt
wanneer ik om anderen geef

en met ze deel hoe ik leef
op de NA-manier

Sponsorschap 

Wat is een sponsor?
Een sponsor is een herstellende ver-

slaafde in het programma van NA-Ano nieme 
Verslaafden, iemand met wie we in ver trou-
wen onze levenservaringen kunnen delen, 
zowel goede als slechte, een per soon bij 
wie we terecht kunnen met problemen die 
misschien te persoonlijk zijn om met de 
groep te delen. Er wordt voorgesteld dat een 
spon sor iemand is die ervaring heeft met de 
Twaalf Stappen en betrokken is bij het pro-
gramma. Vóór alles is een sponsor een gids 
die je door de Twaalf Stappen van herstel 
heen leidt.

Wie heeft een sponsor nodig?
Het is onze ervaring dat de meeste ver-

slaaf den een sponsor nodig hebben. Bij 
tij den voelen we ons allemaal wel eens on-
ze ker, wankel en verward, hebben we emo-
tio nele pijn en hebben we een helpende 
hand nodig. Aangezien we zelden anderen 
ver trouw den, probeerden we alleen door 
het leven te gaan. Dit werd een van onze 
pro ble men. Wij zijn mensen die nooit ge-
leerd hebben hoe we moeten leven. Hierbij 
komt onze sponsor van pas. Onze sponsor 
helpt ons door zijn of haar ervaring, kracht 
en hoop met ons te delen. Kortom, iedereen 
die het verlangen heeft clean te blijven en 
een begin wil maken met herstel, zou een 
sponsor moeten hebben.

Hoe kom je aan een sponsor?
Luisteren is de sleutel tot het vinden van 

een sponsor. De meest voor de hand lig-
gende plaats om een sponsor te zoeken, is 
op een NA-bijeenkomst. Deel je er va rin gen, 
praat met en luister naar leden van het pro-
gramma, verzamel telefoonnummers en 
ge bruik ze. Wanneer je iemand vindt met 
wie je openlijk kunt praten en aan wie je je 
ver want voelt, vraag dan gewoon die per-
soon je sponsor te zijn. De kans is groot dat 
het antwoord “ja” zal zijn. Soms is het voor 
die gene niet mogelijk om je sponsor te wor-
den. Blijf doorzoeken! Bedenk dat wanneer 
één deur sluit, er een andere open zal gaan. 
Blijf naar bijeenkomsten gaan, luister, en je 
zult snel een sponsor vinden.

Hoe lang zou een sponsor
clean moeten zijn?

Het antwoord op deze vraag verschilt per 
persoon. De sponsor kan een NA-lid zijn 
dat al jaren clean is of nog maar een paar 
maan den in het programma zit. De tijd die 
de spon sor clean is en de ervaring die die 

spon sor heeft, kan afhangen van de be schik-
baarheid van sponsors in jouw om ge ving. 
De kwaliteit van de tijd die iemand clean 
is, is belangrijker dan de kwantiteit. Kies 
iemand die stevig vat heeft op de twaalf 
door NA voor ge stelde stappen van herstel, 
redelijk gelukkig lijkt en bereid is andere her-
stellende verslaafden te helpen. Wij noemen 
deze mensen “winnaars” en het is een goed 
idee om je sponsor bij deze herstellende ver-
slaaf den te zoeken.

Zou een sponsor een
vriend moeten zijn?

Onze ervaring heeft aangetoond dat een 
goede relatie met een sponsor niet ge ba-
seerd hoeft te zijn op vriendschap, maar 
dat vertrouwen van levensbelang is. Bij het 
zoe ken naar een sponsor letten we op hun 
le vens er va ring, de kwaliteit van de tijd die 
ze clean zijn, hun beschikbaarheid voor ons 
en hun bereidheid om te helpen. Als het ver-
trou wen groeit, volgt vaak een vriendschap 
op basis van wederzijds respect.

Zou mijn sponsor een man
of vrouw moeten zijn?

Het wordt sterk aangeraden dat we een 
sponsor proberen te vinden van hetzelfde 
geslacht. De ervaring heeft aangetoond dat 
leden van hetzelfde geslacht beter be paalde 
zaken zoals sexualiteit, familie-, identiteits- 
of relatieproblemen enz. begrijpen. Wij zijn 
emotioneel instabiel en we raken ge makke-
lijk emotioneel verbonden met leden van het 
andere geslacht. Dit doet afbreuk aan ons 
programma en dat kan rampzalig zijn, zeker 
voor de nieuwkomer.

Zouden we meer dan één
sponsor moeten hebben?

Wij denken van niet! Onze ervaring heeft 
aangetoond dat het gemakkelijker is om 

aan wij zin gen van één persoon te krijgen. 
We vinden het makkelijker één persoon te 
vertrouwen dan meerdere. 

Met één sponsor kunnen we leren een 
re la tie op te bouwen die gebaseerd is op 
ver trou wen en eerlijkheid. Door gedeelde 
er va rin gen is een sponsor in staat tot het 
weer ge ven van persoonlijke groei. 

Naarmate we groeien in het programma 
leren we opener en eerlijker te zijn te gen-
over anderen. 

Bedenk: “Alleen voor vandaag zal ik ver-
trou wen hebben in iemand in NA die in mij 
gelooft en mij wil helpen in mijn herstel.”

Hoe maken we gebruik
van een sponsor?

Communicatie is de sleutel tot deze re la-
tie. Wanneer we vragen hebben over welk 
deel van ons programma dan ook, weten we 
dat we ons tot onze sponsor kunnen wen-
den, maar het is onze ver ant woor de lijkheid 
om dan contact op te nemen. Of dat nu 
telefonisch is of persoonlijk, we delen onze 
problemen met onze sponsor. We pro be ren 
onze ervaringen, goede of slechte, da ge lijks 
met hem of haar te delen. Overdag of ‘s 
nachts, wanneer we daar behoefte toe voe-
len, nemen we contact op met onze spon-
sor. Het is belangrijk dat we eerlijk te gen over 
onze sponsor zijn, dat we open staan voor 
suggesties en dat we bereid zijn een andere 
dan onze eigen manier te pro be ren. 

Bedenk, we hoeven nooit alleen te zijn. 

Hoe ben je een sponsor?
Het is onze ervaring dat de beslissing spon-

sor te worden een belangrijke stap is in ons 
herstel en niet licht opgevat dient te worden. 
We vinden het raadzaam om, in dien moge-
lijk, onze eigen sponsor te raad ple gen voor 
we erin toestemmen zelf ie mands spon sor 
te worden. Om tot dit be sluit te ko men, kun-
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Sponsorschap

nen we wellicht onze mo tie ven onderzoe-
ken. Overwegen we het sponsorschap om 
goed over te komen binnen NA, of om de 
verslaafde die nog lijdt te helpen?

Denk eraan dat we alleen kunnen be hou-
den wat we hebben door het weg te ge ven. 
Daarom overwegen we wellicht de vol gende 
vragen: Ben ik eraan toe sponsor te worden? 
Ben ik bereid mijn ervaring, kracht en hoop 
met iemand te delen? Ben ik be reid een ver-
bintenis aan te gaan? 

Hoe gaan we verder nadat we besloten 
hebben sponsor te worden? We zijn van 
mening dat het belangrijk is ons te rea li se-
ren dat ons eigen herstel op de eerste plaats 
komt. Wij geloven dat het door de Twaalf 
Stappen van herstel heen leiden van de ver-
slaafde het hoofddoel van het sponsorschap 
is. Het wordt ons steeds duidelijker dat de 
beste manier om dit te doen, het geven 
van het voorbeeld is. Sponsorschap is een 
ver leng stuk van ons eigen programma van 
her stel. Een van de moeilijkste aspecten van 
het sponsorschap is de grens trekken tussen 
“ge ven om” en “de hand boven het hoofd 
houden”. Wij zijn van mening dat we an de-
ren de hand boven het hoofd houden wan-
neer wij het programma voor hen doen. Het 
helpt de verslaafde niet als de sponsor te be-
schermend is. Soms is liefdevolle hardheid 
van wezenlijk belang voor de groei van een 
verslaafde. We raden je aan in ge dach ten te 
houden dat het onze ver ant woor de lijkheid 
is de boodschap uit te dragen en niet om de 
verslaafde op onze nek te ne men. Wij zijn 
geen hervormers, predikers van het evange-
lie, welzijnswerkers, part-time maatschappe-
lijk werkers, relatietherapeuten, geldschie-
ters, ar beidsad vi seurs of reclasseringsambte-
naren. Het is be lang rijk te onthouden dat wij 
evengoed lij dende verslaafden zijn. 

Er kan een tijd komen dat het je niet lukt 
je verwant te voelen aan de persoon van wie 

je de sponsor bent. Dan kun je hen doorver-
wijzen naar iemand anders die kan helpen. 
We hoeven ons niet schuldig te voe len als 
iemand van wie we de sponsor zijn, terug-
valt. We zijn allemaal ver ant woor de lijk voor 
ons eigen herstel. Er zullen mo men ten zijn 
dat we de antwoorden niet hebben. Het is 
onze verantwoordelijkheid die ant woor den 
te zoeken, samen met de ge nen van wie we 
de sponsor zijn. Wij zijn God niet!!! 
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