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Het project Jongere als stakeholder in jeugdhulp 
Bij het project Jongere als stakeholder in jeugdhulp gaat het erom dat jongeren een vanzelfsprekende 

en gelijkwaardige gesprekspartner worden op alle niveaus van invloed. Of het nu gaat om het eigen 

hulptraject, het beleid van de (zorg-) instelling of het beleid van overheden. Ervaringsdeskundigheid 

en jongerenparticipatie vormen de krachtige elementen waarmee de positie van jongeren niet meer 

weg te denken is.  

 

Positionering van het project 
Het project Jongere als stakeholder in jeugdhulp maakt deel uit van het landelijke programma StroomOP. 

 

“StroomOP wil voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terecht komen, én tegelijkertijd de zorg voor jongeren 

die wel tijdelijke dwang nodig hebben, verbeteren. Door eerder in de keten beter passende hulp voor jongeren en hun 

ouders te ontwikkelen, komen jongeren steeds minder vaak en uiteindelijk niet meer in de gesloten jeugdzorg terecht. 

 

StroomOP is een netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals dat streeft naar de ‘best passende zorg voor kwetsbare 

jongeren’. Dit de titel van het gelijknamige actieplan dat uitvoerig beschrijft wat nodig is om de hulp en het onderwijs 

aan jongeren die tijdelijk worden opgenomen te verbeteren, en om te voorkomen dat jongeren opgenomen worden. Het 

is een gezamenlijk actieplan van de Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS voor de 

komende jaren.” 

(uit Programma StroomOP - Zorg voor de Jeugd · Zorg voor de Jeugd) 

 

De ambitie 
Ambitie van het project 

Met Jongere als stakeholder in jeugdhulp beogen we een samenleving te creëren waarbij ieders stem 

en mening wordt gehoord vanuit een gelijkwaardige positie.  

Te beginnen binnen de jeugdhulp en onderwijs met uitwerking op alle leefgebieden van jongeren 

(sport, kunst en cultuur, gezondheid, welzijn, sociale omgeving en netwerk). 

Jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid zijn hierbij sleutelbegrippen.  

 

Focus – 5 onderdelen 
Het project heeft een looptijd van 1 jaar, het hele jaar 2021. Dat betekent dat we focus aanbrengen 

om de grote ambitie te vertalen in haalbare, concrete doelen. En dus kiezen we 5 onderdelen. 

 

De 5 onderdelen van Jongere als stakeholder in jeugdhulp: 

1. Onderzoek 

2. Database 

3. Netwerktraining 

4. Communicatie – podcasts 

5. Meerjarenagenda 

 

1. Onderzoek 
Bij dit project onderzoeken we niet waarom jongerenparticipatie en samenwerking met 
ervaringsdeskundigen zo nuttig of nodig is. Wij borduren voort op eerdere onderzoeksresultaten die 
daar antwoord op geven. Bij Jongere als stakeholder in jeugdhulp onderzoeken we de HOE vraag:  
 
 

https://voordejeugd.nl/projecten/stroomop/
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Hoe borgen we dat jongeren de gelijkwaardige en vanzelfsprekende 
gesprekspartner worden op alle niveaus van invloed? Wat zijn daarin de goede voorbeelden? Hoe 
kunnen anderen daardoor geïnspireerd raken?  
 
We betrekken studenten Social Work, SPH, Communicatie bij dit onderzoek. Op die manier maken de 
professionals van de toekomst al kennis met jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. 
 

2. Database 
Een vindplek en profileringsplek voor jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. Met de 
database willen we informatie geven over de verschillende begrippen, de organisaties met een 
netwerk van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigen, voorbeelden van participatie en 
samenwerking met ervaringsdeskundigen en mensen met ervaringskennis. 
 
Voordat we een database ontwikkelen, onderzoeken we wat er al bestaat aan databases en waar we 
mogelijk op kunnen aansluiten. 
 

3. Netwerktraining 
De Netwerktraining dient als concreet hulpmiddel bij de implementatie en verduurzaming van 
Jongere als stakeholders in jeugdhulp. De training is in eerste instantie voor de partners van 
StroomOP om de beweging Samen naar steeds betere jeugdhulp te versterken. 
 

4. Communicatie – podcasts 
Met een podcasts reeks brengen we 6 thema’s onder het voetlicht die te maken hebben met: 
onderwijs, jeugdhulp gesloten setting, jeugdhulp een alternatief op residentiele opvang, 
jongereninitiatieven jongerenparticipatie, jongereninitiatieven ervaringsdeskundigheid en justitiële 
jeugdhulp. Bij de thema’s betrekken we jongeren en professionals die het net weer anders doen, dan 
we gewend zijn.  
 
Een jongere, met ervaring in de jeugdhulp, presenteert de podcasts.  
 

5. Meerjarenagenda 
Met de Meerjarenagenda doen we een voorstel voor een vervolg. Want een beweging in gang zetten 
en versterken, daarmee ben je er niet. Een beweging vergt continue inzet en dat willen we met de 
Meerjarenagenda tastbaar maken. 
 

Meer informatie? 
Neem contact op met Mohini Awadhpersad en Hellen Houterman, projectleiders Jongere als 

stakeholder in jeugdhulp 

 hellenhouterman@gmail.com & mawadhpersad@gmail.com  
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