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Inhoud
4. Voorwoord
Jongeren in de jeugdhulp en daarbuiten: wie luistert naar ze? Bijna
niemand en dát moet veranderen,
bepleit Mohini Awadhpersad,
projectleider van Jongeren Als
Stakeholder.
7. Waarom Jongeren Als
Stakeholder?
Door het inzetten van ervaringskennis en -deskundigheid van
jongeren, kunnen we de jeugdhulp
en het onderwijs een stuk passender
maken. Daarom startte StroomOP,
een netwerk van jeugdhulp- en
onderwijsprofessionals onder de vlag
van Jeugdzorg Nederland, het project Jongeren Als Stakeholder.

11. Jongerenparticipatie:
het onderzoek
Hoe doe je dat eigenlijk, jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid op een effectieve manier
inzetten in je bedrijf? Stichting
Alexander, een landelijke organisatie
voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek, zocht het uit!
17. Listen To Us!
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Daarom hebben we Listen To Us!
in het leven geroepen. In deze
podcast-serie vertellen jongeren en
professionals hoe je als bedrijf of
instantie het beste kunt samenwerken met jongeren en welke positieve
uitwerking dat heeft.

21. Impact Tour
Met de Impact tour trekken we
door het land en gaan we op zoek
naar vraagstukken over jongerenparticipatie, best practices, tips en
mogelijkheden. Geen lezingen of
voordrachten, maar echte dialogen
met jongeren, professionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.
27. Stakeholderdatabase
Om jongerenparticipatie goed in
te kunnen passen, moeten jonge
ervaringsdeskundigen ook goed gevonden kunnen worden. Daarom heeft
onderzoeksinstituut IVO onderzoek
gedaan naar de voorwaarden voor de
Stakeholderdatabase: een platform
waarop organisaties contact kunnen
leggen met jongeren en de belangrijkste informatie gepresenteerd wordt.

31. Meerjarenplan
Jongeren Als Stakeholder wil zich
vanaf volgend jaar richten op een
aantal essentiële speerpunten. In
onze meerjarenagenda lees je hoe
we het komende jaar de bewustwording rond het vraagstuk vergroten,
de participatie om tot oplossingen te
komen bevorderen, de juiste voorwaarden creëren, oplossingen meer
toegankelijk maken en het thema
blijvend agenderen.
36. Dankwoord
Om jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid op de kaart te
zetten, is een netwerk van bevlogen
professionals en organisaties nodig
dat de wil heeft om echt verandering
te bewerkstelligen. Maak kennis met
onze helden!
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Voorwoord
Meepraten en meebeslissen is in Nederland een groot
goed. Medezeggenschapsraden bepalen bijvoorbeeld
mede het beleid van grote bedrijven, wijkraden beslissen samen met de gemeente hoe hun buurt eruit komt
te zien, bij de dokter kies je in overleg de beste behandeling en heb je hulp van een zorginstantie nodig, dan
ga je samen kijken welke route het best past.
Tenzij je jong bent.
Vraag jongeren in de jeugdhulp welke invloed zij hebben
op hun traject en ze zullen zeggen: “er wordt heel veel over
ons gepraat, maar bijna nooit met ons.” Of zoals ik zelf heb
ervaren: achter bureaus worden plannen gemaakt door
mensen die geen idee hebben wat er in ons leven omgaat
en met welke problemen we te maken krijgen. Hoe kan de
hulp dan passend zijn?
Als ervaringsdeskundige weet ik alles van het gesloten
bastion dat de jeugdzorg zo vaak is. Waar hulpverleners en
ambtenaren elkaar gemakkelijk vinden, maar de jongeren
aan de zijlijn toekijken. Mij lukte het om m’n eigen route
te bewandelen, maar daar was heel veel doorzettingsvermogen en de hulp van een paar welwillende, out-of-thebox denkende hulpverleners voor nodig. Dat kan en moet
anders! En daarom ben ik het afgelopen jaar samen met
jeugd- en onderwijshulpnetwerk StroomOP het project
Jongeren Als Stakeholder gestart.
Het doel van Jongeren Als Stakeholder: zorg dat jongeren
in de jeugdhulp en daarbuiten een gelijkwaardige, vanzelfsprekende gespreks- en samenwerkingspartner zijn.
Want alleen op die manier kunnen jongeren ook echt geholpen worden!
Het afgelopen jaar zijn we gestart met een aantal succesvolle projecten. We begonnen met een podcastserie,
hebben een interactieve tour georganiseerd, deden onderzoek naar het borgen van de ambitie en het doel van
het project en hebben de weg geplaveid voor een database waar organisaties en jongeren elkaar kunnen vinden.
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Daarbij zetten we het project in 2022 extra op de kaart met
De Dag Van De Jongere Als Stakeholder. De basis voor een
toekomst waarin jongeren echt meepraten, hun behoeftes
en ideeën bespreekbaar kunnen maken en met ze wordt
samengewerkt, is nu gelegd. Het is het fundament waarop verder kan worden gebouwd, want om jongeren duurzaam als stakeholder op de kaart te zetten is veel meer
nodig.
Om jonge mensen daadwerkelijk als volwaardige samenwerkingspartner te zien, moet er in de jeugdzorg, maar
ook in heel veel andere domeinen, een andere manier
van denken en werken worden omarmd. Laat dit project
het startschot zijn van die beweging! Jongeren Als Stakeholder heeft, zoals je in ons meerjarenplan zult lezen, de
ambitie om ook in de toekomst door te gaan met bewustwording creëren. Maar bovenal willen we organisaties en
bedrijven uitdagen om zelf aan de slag te gaan met jongerenparticipatie en het inzetten van ervaringsdeskundigen.
Dit handboek kan daarbij mooi dienen als startpunt.
Liefdevolle zorg kan alleen bestaan door te luisteren naar
jongeren. Juist in hun stem zit de oplossing!
Mohini Awadhpersad
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'Laat mij je
vertellen
waar ik
voor sta'
-Ezgi
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Waarom Jongeren
Als Stakeholder?
Opgroeien is voor geen enkele jongere echt
gemakkelijk. Voor sommigen is de weg naar
ouder worden er echter een vol barricades.
Door moeilijkheden in het gezin bijvoorbeeld,
of als ze te maken hebben met psychische of
gedragsproblemen. In Nederland hebben we
een goed vangnet van jeugdhulp dat streeft
naar de beste zorg voor deze jongeren. Deze
zijn verenigd in de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.
Om jeugdhulp zo passend mogelijk te maken,
is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar
de jongeren die er gebruik van maken. Maar
ondanks dat de erkenning voor jongerenparticipatie en het inzetten van ervaringsdeskundigheid groeit, loopt het bij veel organisaties
nog spaak. Er zijn te veel belemmeringen op
de weg naar gelijke gesprekspartners tussen
jongeren en beleidsmakers/professionals.
Dat moet anders, vindt StroomOP. Dit netwerk
van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals
streeft naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. Dat
doet het door uitvoering te geven aan het
Actieplan Best Passende Zorg voor Kwetsbare Jongeren (BGZJ). Een van de projecten
die daaronder vallen, is Jongeren Als Stakeholder, waarmee het jongerenparticipatie en
het inzetten van ervaringsdeskundigheid nog
meer op de kaart wil zetten. Niet alleen in de
jeugdhulp, maar ook in het onderwijs en daarbuiten.
In dit handboek lees je alle resultaten die Jongeren Als Stakeholder tot nu toe heeft geboekt.
Wil je meer informatie? Kijk dan op de website:
www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop
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'Ik vind het b
dat er na
geluist
Dat je aan
je wilt,
daarv
vechten en
tot je he
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belangrijk
aar ons
terd wordt.
ngeeft wat
dat ze
rvoor willen
doorgaan
et hebt.'
-eva
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'Laat mij
je vertellen
wat ik wil'
-Aiba
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Jongerenparticipatie:

het onderzoek
Steeds meer professionals
doen hun best om de stem van
jongeren in de zorg te vergroten.
Het is namelijk gebleken dat het
inzetten van jongerenparticipatie
en ervaringsdeskundigheid in
sectoren als de jeugdhulp en
het onderwijs een positief
effect heeft. Maar hoe doe je dat
eigenlijk op een effectieve en
duurzame manier? Jongeren
Als Stakeholder liet onderzoek
doen en brengt een een aantal
essentiële tips in kaart!
“Transparantie is belangrijk om te
voorkomen dat jongeren teleurgesteld zijn: ‘we dachten dat we hier
iets op konden doen, we hebben
informatie gegeven en toen is er
niks mee gebeurd.’” Aan het woord
is een beleidsmedewerker van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Bij de overheidsinstantie staat jongerenparticipatie
en ervaringsdeskundigheid hoog
op de agenda en daarom klopte
Stichting Alexander er op de deur
om te horen hoe je dat volgens hen
het beste in kunt zetten.

Interviews met
belangrijke pioniers
Dat deed Stichting Alexander op
verzoek van Jongeren Als Stakeholder. De organisatie sprak met
een groep belangrijke pioniers op
het gebied van jongerenparticipatie en jongeren met ervaring in de
jeugdhulp over hoe jongeren meer
invloed kunnen uitoefenen. De
belangrijkste conclusie? Dat als je
het jongeren vraagt, participatie helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te
zijn. Als je als professional geïnteresseerd en oprecht bent, blijft vragen
wat de jongere nodig heeft en een
veilige omgeving creëert, ben je al
heel ver. Maar het allerbelangrijkste:
gewoon doen. “Als je niet weet waar
je moet beginnen, moet je gewoon
beginnen”, zegt de beleidsmedewerker van VWS. “Dus begin gewoon door te vragen aan de jongere
waar je moet beginnen.”
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Belangrijkste
aanbevelingen
uit het onderzoek
1. Neem jongeren serieus
Veel jongeren hebben in het verleden de boodschap meegekregen
dat ze minderwaardig zijn of dat er
toch niet naar hen geluisterd wordt.
Als je ze gelijkwaardig wilt laten
participeren, dan is het van belang
ze hun waarde terug te geven. Dat
doe je door ze serieus te nemen en
ze verantwoordelijkheid te geven.
2. Laat iets van jezelf zien
Als je aan jongeren vraagt wie het
verschil heeft gemaakt in hun traject, dan zijn dat vaak de professionals die iets persoonlijks delen. Het
is dus belangrijk dat je je kwetsbaar
opstelt en laat zien dat je ook maar
een mens bent, met je eigen onzekerheden en obstakels in het leven.

4. Faciliteer participatie
Te vaak wordt de verantwoordelijkheid van participatie naar jongeren
verschoven, maar het is juist de taak
van de organisaties om participatie
structureel te faciliteren en daar tijd
en geld voor vrij te maken.

3. Blijf vragen stellen
Betrek jongeren van begin tot eind
bij het traject en probeer ze uit te
dagen in het meedenken over redelijke oplossingen. Als je ze daarover
laat meepraten, krijg je een dialoog
waaruit meer begrip en inzicht
komt.

5. Sluit aan bij de context
van jongeren
Zoek naar vormen van contact die
bij de voorkeur van de jongere aansluiten, zoals een rondje wandelen
in plaats van zitten in de behandelkamer. Door op een passende
manier die aansluit bij de jongere
met ze om te gaan, kun je samen
meer bereiken.

'Als je niet
weet waar je
moet beginnen,
moet je
gewoon beginnen'

6. Match je taalgebruik
Let op je taalgebruik wanneer je
met jongeren in gesprek bent. Jongeren vinden het fijn als je suggesties geeft zoals ‘je kunt’ in plaats van
‘je moet’. Zeg verder niet dat je iets
snapt of herkent, wanneer je er zelf
geen ervaring mee hebt.

-Beleidsmedewerker van VWS
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7. Geef vertrouwen en wees
betrouwbaar
Professionals zien jongeren het
meest groeien als je ze vertrouwen
geeft. Geef ze dat dan ook. Pas als
het vertrouwen er is, voelen jongeren een veilige omgeving waarin ze
vrijuit kunnen spreken.

10. Transparantie
Participatie begint bij openheid en
transparantie. Zorg daarom voor
duidelijkheid door te laten weten
waarop jongeren invloed kunnen
uitoefenen en waarop niet, wat er
met hun input wordt gedaan en
waarom deze wel of niet wordt
gebruikt.

8. Werk samen en maak
jongeren mede-eigenaar
van hun proces
Als professional kun je jongeren
mede-eigenaar van hun proces
maken door samen een behandelplan op te stellen. Bespreek welke
doelen ze willen behalen en kijk wat
past bij de jongere en zijn of haar
kwaliteiten. Laat de ideeën vanuit
de jongere komen.
9. Zie ervaringskennis als
gelijkwaardige kennisbron
In de praktijk- en onderzoekskennis
ontbreekt het vaak nog aan
ervaringskennis. Neem daarom de
stem van de jongere net zo serieus
als de stem van de professional of
wetenschappelijk onderzoek.

Highlights
1.

Onderzoek naar voorwaarden
voor goede jongerenparticipatie

2.

Gebaseerd op interviews met
professionals en jongeren

3.

Uitgevoerd door Stichting
Alexander

4. Tien belangrijke aanbevelingen
als conclusie

5.

Basis voor toekomstige
netwerktraining voor
professionals

Lees het volledige
onderzoek via deze
QR-code!
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'Door na
jonge
luistere
je wederz
betrok
14

aar
eren te
en creeer
zijdse
kkenheid'
-hanno
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'Laat mij je
vertellen wat
voor mij
wel werkt'
-Suroesh
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Listen

To
Us!
Podcastserie
Dat jongerenparticipatie en het inzetten van ervaringsdeskundigen
wezenlijk bijdragen aan betere
jeugdhulp, bewijzen de tientallen
voorbeelden die er zijn. Toch krijgen jongeren bij veel organisaties
nog niet de ruimte om mee te praten of samen te werken. Daarom
heeft Jongeren Als Stakeholder
Listen To Us! in het leven geroepen. In deze podcast-serie vertellen jongeren en professionals hoe
je als bedrijf of instantie het best
kunt samenwerken met jongeren
en welke positieve uitwerking dat
heeft. Want goed voorbeeld doet
goed volgen!

Als je het Bas Rodijk van Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ)
en het JeugdWelzijnsBeraad (JWB)
vraagt, geeft hij gepassioneerd
antwoord. Natúúrlijk is jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid van essentieel belang voor
de jeugdzorg! “We komen er steeds
meer achter dat het antwoord op
de hulpvraag niet bij de professional
ligt, maar bij de hulpvrager zelf.”
Listen To Us: inspirerende
gesprekken met handige tips
Bas is een van de mensen die aan
het woord komt in de podcast-serie
Listen To Us! Hierin praat presentator Suroesh Jazayeri met prachtige
voorbeelden over jongerenparticipatie in de zorg, maar ook
daarbuiten. Want als er iets blijkt uit
deze serie, is dat iedere branche is
gebaat bij meer samenwerking met
jongeren. Vraag maar aan Hisham
El Doeri, die in een van de afleve17

ringen vertelt hoe een opleiding bij
onderwijsinstelling Mijn School hem
het zetje in de juiste richting gaf.
Of Nino Hensen, ervaringsdeskundige en professional in de gesloten
jeugdhulp.
In afleveringen van ongeveer een
half uur komt telkens een ander onderwerp aan bod, maar steeds vanuit de insteek: samenwerken met
jongeren, hoe doe je dat eigenlijk?
En hoe draagt dit bij aan een betere
samenleving? Het levert een reeks
ijzersterke, bij vlagen ontroerende
maar altijd inspirerende gesprekken
op die niet alleen perfect aanstippen waarom jongerenparticipatie
en ervaringsdeskundigheid zo
belangrijk zijn, maar die ook een
geweldige basis geven om hier zelf
als organisatie mee aan de slag te
gaan. Dat blijkt ook uit de vele reacties die we hebben gekregen!

In de praktijk:
zes onderwerpen,
zes podcasts
Aflevering 1: Onderwijs
Jongerenparticipatie in het
onderwijs in optima forma: op
Mijn School bepalen de studenten hun eigen route en leren de
docenten mee. Oprichter Hanno
Ambaum en voormalig leerling
Hisham el Doeri vertellen wat dit
voor studenten en leraren betekent
en wat het van ze vraagt.
Aflevering 2:
Gesloten jeugdhulp
Nino Hensen zat in een jeugdgevangenis. Later ging hij er zelf
werken. Als ervaringsdeskundige
weet hij hoe belangrijk het is dat
jongeren in de gesloten jeugdhulp
meepraten en samenwerken. Hensen vertelt over de effecten die het
op ze heeft en welke stappen een
organisatie moet zetten.
Aflevering 3:
Kleinschalige jeugdhulp
Gerty en Suzan Aalten runnen al elf
jaar een gezinshuis voor jongeren
die niet thuis kunnen wonen.
Samen met inwoner Eva vertellen
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zij hoe samenwerken en naar
elkaar luisteren van essentieel
belang is voor een goede leefomgeving en voedingsbodem voor de
toekomst.
Aflevering 4: Preventie
Bas Rodijk van o.a. OZJ en JWB ziet
dat de zorg steeds meer verandert
en meer hulpvraaggestuurd wordt.
Hij vertelt hoe we door samen te
werken met en te luisteren naar
jongeren, ze steun kunnen bieden
en zo de hulp kunnen normaliseren.
Aflevering 5:
Ervaringsdeskundigheid
Hoe zet je de kennis van ervaringsdeskundigen in om als professional
je werk nog beter te kunnen doen?
Op welke manieren werkt dit het
beste en hoe zet je als jongere zelf
je ervaring in? In deze podcast
praat Suroesh Jazayeri met Mannus
Boot en Mohini Awadhpersad.
Aflevering 6:
Jongerenparticipatie jongeren aan het woord
Organisaties moeten misschien
nog even wennen, maar jongeren staan al te trappelen om hun
stem te laten horen en samen te
werken. De Nationale Jeugdraad
ziet zichzelf als de springplank van
een nieuwe mondige generatie.
Suroesh spreekt met het NJR in
deze nog op te nemen aflevering.

'Het doet
me pijn als
jongeren
vast zitten
in het systeem.
Het kan
anders, beter.
Er gaat ook
echt heel
veel goed.'
-Bas Rodijk (OZJ)

Highlights
1.

Compacte podcast-afleveringen
met aansprekende gasten

2.

Prachtige voorbeelden van
jongerenparticipatie uitgelicht

3.

Organisaties en ervaringsdeskundigen geven best practices

4. Domeinoverstijgend: zes

afleveringen met telkens
een andere onderwerp

5.

Gepresenteerd door ervaringsdeskundige Suroesh Jazayeri

6. Inspirerend voor professionals

Luister alle podcasts
op Spotify via deze
QR-code!
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'Laat mij je
vertellen op
welke manier
ik geholpen
wil worden'
-Erien
20

IMPACT

TOUR
Hoe zorg je dat jeugdhulp beter aansluit op de behoeftes van
jongeren? Dat er beleid wordt gemaakt dat jongerenproblematiek
oplost? En dat er minder uitval
van jongeren in onderwijs en werk
is? Door naar ze te luisteren en
met ze te samenwerken! Maar hoe
doe je dat eigenlijk als organisatie:
ervoor zorgen dat jongeren een
gelijkwaardige en vanzelfsprekende samenwerkingspartner worden? Dat vinden we uit tijdens de
Impact Tour!
Met de Impact Tour trekken we
door het land en gaan we op zoek
naar vraagstukken over jongerenparticipatie, best practices, tips en
mogelijkheden. Dat doen we in een
interactieve setting. Geen lezingen
of voordrachten, maar echte dialogen met jongeren, professionals,
beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Want als we iets met
Jongeren Als Stakeholder hebben

geleerd, is dat samenwerken met
jonge mensen misschien heel
logisch klinkt, maar nog steeds een
onontgonnen terrein is. Daarom
gaan wij in gesprek met mensen
en organisaties met ervaring en
ideeën, maar ook kritische
kanttekeningen. Zo leren we samen
op welke manieren jongerenparticipatie het beste werkt – of het
nu jezelf betreft, bij een instantie is
of bij de overheid.
Impact Tour:
echte gesprekken
op authentieke locaties
Voor iedere editie van de Impact Tour
nodigt Jongeren Als Stakeholder een
aantal boeiende sprekers uit. Dat zijn
21

jonge ervaringsdeskundigen, maar
bijvoorbeeld ook professionals.
Gemene deler: het zijn stuk voor
stuk voorbeelden van hoe je kunt
samenwerken met jongeren en
welke positieve richting jongerenparticipatie aan het leven van
mensen kan geven. Zij geven het
startschot door te vertellen over hun
ervaringen, maar daarna gaan we
samen met het publiek in dialoog.
Welke vragen hebben zij, tegen welke
problemen lopen ze op en tot welke
oplossingen zijn zij gekomen? Dat
doen we ook door in groepen te werken aan concrete handvatten die na
de Impact Tour direct toepasbaar zijn.
Op die manier wisselen we kennis uit,
inspireren we elkaar en maken we de
weg vrij voor nog meer jongerenparticipatie.
Omdat onze ervaring is dat praten
over jongerenparticipatie het beste
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werkt als je dicht op het vuur zit,
kiezen we tijdens de Impact Tour
voor locaties die dicht bij het echte
leven staan. Geen chique conferentiezalen dus, maar scholen,
jongerencentra, jeugdhulporganisaties, gevangenissen, sportclubs en
gemeentehuizen.

'Van
jongeren tot
bestuurders:
iedereen
boog zich over
ons vraagstuk'
-Hanno Ambaum, participant impact Tour

Highlights

In de praktijk:
Impact Tour op Mijn School
Vreemd: voor jongeren is hun school
misschien wel het belangrijkste
onderdeel van hun leefwereld. Toch
hebben ze weinig te vertellen als
het gaat om hoe zij hun onderwijs
inrichten. Niet over de stof, de lesuren en het curriculum. Dat het ook
anders kan, bewijst Mijn School in
Doetinchem: hier bepalen de studenten zelf hun opleidingstraject.
Tijdens de Impact Tour die Jongeren
Als Stakeholder hier organiseerde,
vertelden Antonio Jaku Punda en
Hanno Ambaum over hun aanpak,
welke hobbels ze tegenkwamen
en welke lessen ze eruit leerden.
Ambaum: “Liefst zeventig deelnemers kwamen af op de middag.
Van jongeren tot bestuurders: alle
bezoekers bogen zich over het
vraagstuk hoe het gedachtegoed
van Mijn School zich kan doorontwikkelen binnen een meer reguliere
setting en hoe jongeren daarin een
sleutelrol kunnen vervullen. Ik vond
het een geweldige middag!”

1.

Bevordert jongerenparticipatie
door in dialoog te gaan

2.

Boeiende ervaringsdeskundigen
als sprekers

3.

Bijeenkomsten op echte,
aansprekende locaties

4. Praktische lessen, tips en best
practices als resultaat

5.

Toegespitst op deelnemende
organisaties

6. Dichter tot elkaar komen in
een dagdeel!

Kijk de trailer van de
Impact Tour via deze
qr-code!
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'Ik heb
mijn
Ik verdi
om geh
te w
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stem.
ien het
hoord
worden'
-Aiba
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'Laat mij
je vertellen
wie ik ben'
-Antonio
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Stakeholder

database
Steeds meer jeugdhulporganisaties, onderwijsinstellingen,
gemeenten en andere instanties
zien het belang van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. Maar om het ook
goed in te kunnen passen, moeten ze die jongeren wel kunnen
vinden. Daarom heeft Jongeren
Als Stakeholder het fundament
voor de Stakeholderdatabase
gelegd: een platform waarop
organisaties contact kunnen
leggen met jonge ervaringsdeskundigen en belangrijke
informatie wordt gebundeld.
Het is nogal een ambitieus project: een database of digitale kaart
ontwikkelen waar geïnteresseerde
partijen en jongeren met ervaring
op het gebied van bijvoorbeeld
zorg of het onderwijs elkaar kunnen
vinden. Toch zien we het als een
essentieel middel om ervaringskennis en jongerenparticipatie op een
structurele manier in Nederland
op de kaart te zetten. Want hoe
anders komt een organisatie op
het pad van iemand als Hamza, die
als ervaringsdeskundige de wereld
van de jeugddetentie eigenhandig

heeft meegemaakt en precies ziet
waar de verbeterpunten zitten? Of
Aiba, die uitstekend kan uitleggen
hoe jongeren als zij door hulpinstanties behandeld willen worden?
Daarom hebben we de basis gelegd
voor de Stakeholderdatabase: zodat
essentiële kennis van jonge mensen beschikbaar wordt voor iedere
organisatie.
Verkenning van
onderzoeksinstituut IVO
Om de Stakeholderdatabase een
rotsvast fundament te geven, hebben we de handen ineen geslagen
met Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving
(IVO). De organisatie staat bekend
om de manier waarop het wetenschap, beleid en praktijk verbindt en
maatschappelijk relevante ontwikkelingen op de voet volgt: een ijzersterke partner dus voor dit project.
De onderzoekers van IVO verkenden voor ons waar een database of
digitale kaart voor jongerenpartici27

patie aan zou moeten voldoen. Dat
dezen ze aan de hand van een paar
vragen. Allereerst deden ze onderzoek naar hoe ervaringskennis van
jongeren momenteel wordt ingezet en om welke kennis dat gaat.
Daarnaast vroegen ze jeugdhulpinstellingen aan welke voorwaarden
jongerenparticipatie in hun ogen
zou moeten voldoen en waar de
pijnpunten zitten. Ook onderzochten ze aan welke eisen een database
zou moeten voldoen.
Onderzoeksinstituut IVO sprak met
vele organisaties en initiatieven op
het gebied van geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg en jeugd- en
opvoedhulp. Daaruit kwamen
niet alleen een aantal belangrijke
inzichten, de kennis die we hebben
opgedaan vormt ook een geweldige
basis voor de Stakeholderdatabase.
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Belangrijkste
lessen uit het
onderzoek
Neem het serieus!
Om jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid goed in te
kunnen zetten, is het belangrijk
dat organisaties echt iets doen met
de input van jongeren en dat ook
terugkoppelen. Ook is het essentieel dat er draagvlak is binnen

de organisatie en dat er middelen
beschikbaar zijn: geld, tijd en training en begeleiding van jongeren.
Daarnaast moet de rol en positie
van de ervaringsdeskundigen in de
organisatie duidelijk zijn.
Een uniek perspectief
Jongeren met ervaringskennis
bieden een uniek perspectief aan
organisaties. Ook vormen ze een
brug tussen hulpverleners en jonge
cliënten. Een belemmering is nog
dat er te weinig tijd voor begeleiding is en te weinig kennis over de
mogelijkheden. Ook voelen jongeren zich nog te vaak niet gezien of
gehoord.
Waardevol voor organisaties
en jongeren
Een database of digitale kaart is
waardevol, omdat het overzicht
biedt, krachten bundelt en een
mogelijkheid geeft om te netwerken en door te verwijzen. Voor
jongeren geeft het inzicht waar ze
naartoe kunnen met hun kennis en
gemeenten en jeugdhulpinstellingen wordt verteld waar ze kunnen
aankloppen met hun vragen en
verzoeken over ervaringsdeskundigheid.

Inspirerende werking
In de ideale database moet informatie staan over de ervaringskennis
van jongeren, de leeftijdscategorieën en de rollen die jongeren
kunnen vervullen. Daarnaast is het
belangrijk om duidelijk te maken
wat verschillende organisaties en
initiatieven verstaan onder ervaringsdeskundigheid, of de jongeren
een opleiding hebben gevolgd en
welke begeleiding zij krijgen. Door
goede voorbeelden van jongerenparticipatie te laten zien, kunnen we
andere organisaties inspireren.

Highlights
1.

Voorverkenning database voor
ervaringsdeskundigheid

2.

Database moet organisaties
en ervaringsdeskundigen
verbinden

3.

Onderzoek wijst uit: goede
database kan organisaties
inspireren!

4. Duidelijke aanbevelingen

voor inrichting en werking
database

5.

Fundament voor database
nu stevig gelegd

6. Duurzame partner gezocht
voor verdere ontwikkeling

Lees het volledige
onderzoek van IVO via
deze QR-code!
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'Laat mij je
vertellen hoe
ik het best
geholpen ben'
-Eva
30

Meerjarenagenda

5 pijlers
Jongeren Als Stakeholder wil zich
vanaf volgend jaar richten op een
aantal essentiële speerpunten.
In deze meerjarenagenda lees je
hoe de projectgroep de bewustwording rond het vraagstuk wil
vergroten, de participatie om tot
oplossingen te komen wil bevorderen, de juiste voorwaarden wil
creëren, oplossingen meer toegankelijk wil maken en het thema
blijvend wil agenderen. Jongeren
verdienen het namelijk om gehoord te worden. Luister naar ze!

1.

Bewustwording
vergroten

Podcast: Listen To Us!
In 2021 zijn we gestart met de podcast Listen To Us!, waarin jongeren
en professionals uit de zorg vertellen waarom meepraten zo belangrijk is. Ook worden er tips gegeven
hoe je die samenwerking tot stand
kunt brengen.
Uit de reacties die we op de serie
hebben gekregen, blijkt dat de podcasts enorm hebben bijgedragen
aan bewustwording van het pro-

bleem, maar dat ook de best practices erg worden gewaardeerd. De
afleveringen werkten inspirerend!
De impact die de podcasts hebben,
willen we vasthouden en uitbreiden
naar verschillende sectoren waar
het probleem speelt, zoals het onderwijs. Zo borgen we goede lessen
voor de toekomst en blijven we
bijdragen aan de bewustwording en
de oplossing van het probleem.
Concreet: Jongeren Als Stakeholder
verzorgt jaarlijks zes afleveringen
van de podcast Listen To Us!, waarin
jongeren, ervaringsdeskundigen en
professionals met elkaar praten
over de positieve bijdragen van
jongeren als stakeholder. In elke aflevering staat een nieuw onderwerp
of andere sector centraal. Ze duren
ongeveer dertig minuten en zorgen
voor kennismaking met en bewustwording van het probleem, maar
bieden ook handvatten en tips.
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2.

Participatie
bevorderen

Live ontmoetingen tijdens de
Impact Tour
Tijdens de podcast-serie ontdekten
we dat er ook behoefte is om met
mensen die niet direct bij ons op de
radar staan te praten over het onderwerp, vragen te beantwoorden
en ideeën uit te wisselen. Daarom
zijn we begonnen met de Impact
Tour, waarbij sprekers op locatie in
gesprek gaan met een publiek dat
bestaat uit jongeren, professionals,
beleidsmakers en andere geïnteresseerden. De locaties zijn bijvoorbeeld scholen, jongerencentra,
jeugdhulporganisaties, gevangenissen, sportclubs en gemeentehuizen.
Tijdens de Impact Tour bleek dat
deze participatie ontzettend nuttig
was om nieuwe zienswijzen op on32

derwerpen te krijgen en nieuwe tips
te vergaren. Het samen denken over
actuele vraagstukken zorgde voor
nog meer ideeën over hoe je op alle
niveaus kunt samenwerken met
jongeren. Nieuwe kennis die ontzettend waardevol was en essentieel
bleek voor ons project! Daarom zien
we een duurzame serie van de Impact Tour als belangrijk ingrediënt
voor de voortzetting van het project
Jongeren Als Stakeholder.
Concreet: Tijdens de duur van het
project organiseert Jongeren Als
Stakeholder jaarlijks zes edities
van de Impact Tour, waarbij met
relevante sprekers over het onderwerp gesprekken plaatsvinden op
verschillende locaties met publiek,
zoals een school, een jongerencentrum of een jeugdgevangenis. Zo
bevorderen we participatie, leggen
we nieuwe kennis bloot, brengen
we de discussie op gang en dagen
we mensen uit om samen met
jongeren over het vraagstuk na te
denken.

3.

Juiste
voorwaarden
creEren

Netwerktraining:
train-de-trainer-tour
Dat participatie van jongeren bij
de besluitvorming over jongeren
essentieel is, daar zullen veel professionals in meegaan. Maar hoe bereik
je dat in je eigen organisatie? Hoe
zorg je voor een structurele samenwerking en borg je dat jongeren op
de juist plaats worden ingezet?
Daar sta je als professional binnenkort niet meer alleen voor. Jongeren
Als Stakeholder ontwikkelt namelijk
een netwerktraining: de train-detrainer-tour. hiermee maken we
organisaties (niet alleen zorginstellingen, maar ook gemeentes en de
rijksoverheid) klaar voor samenwerking met jongeren. De methode die
we hiervoor gebruiken is gebaseerd
op de conclusies en aanbevelingen
die we hebben opgedaan bij het
HOE-onderzoek (hoe borg je de samenwerking met jongeren binnen
je organisatie en overheidsorgaan).
Concreet: in 2022 breiden we het
onderzoek naar de database uit
en kijken we naar nieuwe potentiële gebruikers, zoals gemeenten.
We onderzoeken daarbij of we de
database zelf laten ontwikkelen of
onderbrengen bij (een database
van) een relevante organisatie, zoals
Kennisnet. Het verzamelen van de
informatie en deze up- to-date houden heeft in 2022 prioriteit.
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4.

Toegankelijkheid
vergroten

Participatie-database
Afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een database aan te leggen
waarmee organisaties, overheden
of andere geïnteresseerde partijen
in contact kunnen komen met ervaringsdeskundigen en jonge experts
op het gebied van participatie op
landelijk, regionaal, lokaal of organisatieniveau. Zo maken we drempel voor organisaties die jongeren
met jongeren willen samenwerken
lager en creëren we een platform
dat toekomstbestendig is. Dat zijn
voorwaarden om de impact van het
project blijvend te waarborgen en
jongeren op een duurzame manier
als stakeholder bij organisaties op
de kaart te zetten.
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Concreet: In 2022 ontwikkelen we
een database, waarmee we platforms voor jongerenparticipatie in
verbinding brengen met organisaties die willen samenwerken met
jongeren. We onderzoeken of we dit
zelf doen of onderbrengen bij (een
database van) een relevante organisatie, zoals een kennisinstituut.
Het verzamelen van de informatie
en deze up-to-date houden heeft in
2022 prioriteit.

onderwijs en bij de overheid. Hoogtepunt van de dag is een festival,
waarbij de successen van het project en de beweging die het heeft
veroorzaakt worden gevierd. Tijdens
dit evenement is de verkiezing
Participatie Van Het Jaar, waarmee
mooie voorbeelden van participatie
en inzet van ervaringsdeskundigheid in het zonnetje worden gezet
en beloond met een (geld)prijs. Zo
geven we een impuls aan duurzame, structurele samenwerking met
jongeren: de kerngedachte waar dit
project voor staat.

5.

Blijvend
agenderen

Dag Van de jongeren als
stakeholder en verkiezing
Participatie Van Het Jaar
Om ervoor te zorgen dat het project
Jongeren Als Stakeholder een blijvende impact heeft, zullen we het
ook in de komende jaren moeten
blijven agenderen. Dat doen we
niet alleen met een duidelijke pr- en
communicatiestrategie, maar ook
met een jaarlijks evenement: de Dag
van de Jongeren als Stakeholder.

Concreet: Elk jaar vindt in december de Dag van de Jongeren als
Stakeholder plaats, waaraan een
festival is gekoppeld waarbij de
successen van het project worden
gevierd. Er is een verkiezing van
de beste jongerenparticipatie bij
instanties, we laten een filmimpressie van de Impact Tours zien,
de podcasts worden uitgelicht en
de voortgang van de onderzoeken
wordt bekend gemaakt. Zo houden
we de beweging die met Jongeren
Als Stakeholder is ingezet gaande.

De Dag van de Jongeren als Stakeholder staat in het teken van
jongerenparticipatie in de zorg, het
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Een jaar lang
jongerenparticipatie en
ervaringsdeskundigheid
De Projectgroep van Jongeren Als Stakeholder is het afgelopen jaar bijgestaan door een groep van prachtige
mensen en organisaties die jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel hebben staan.
Mede dankzij hen hebben we goed in kaart kunnen brengen wat er nodig is om jongeren daadwerkelijk een stem
te geven in de jeugdzorg, het onderwijs en daarbuiten.
Allereerst willen we de leden van het kernteam en hun
organisaties danken voor het meedenken en -helpen
om dit project van de grond te krijgen: Aimy Ogaeri van
Stichting Alexander, Bas Rodijk en Sjoerd Wiersma van
OZJ, Eva de Vroome en Wouter van der Galiën van Jeugdzorg Nederland en Marjolein Wesselo en Monika Scholten
van StroomOP.
Daarnaast hebben we door de Impact Tour en de podcast-serie Listen To US! een geweldig kijkje in de keuken
gekregen van verschillende organisaties die jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid hoog in het vaandel
hebben staan. We danken hen voor het delen van hun
kennis en gastvrijheid.
Maar bovenal willen we alle jongeren bedanken die hun
ervaringen delen en pionieren met hun ervaringsdeskundigheid binnen organisaties. Zij vormen het fundament
voor dit project.
Aan alle organisaties die dit project een warm hart toedragen: Jongeren Als Stakeholder heeft de ambitie om ook in
2022 de weg vrij te maken voor meer jongerenparticipatie
en ervaringsdeskundigheid. In ons meerjarenplan (pagina
31) lees je alles over onze ambities. Meewerken om onze
plannen te realiseren? Neem contact op met de projectleiding van Jongeren Als Stakeholder: Mohini Awadhpersad
(mawadhpersad@gmail.com) en Hellen Houterman
(hellenhouterman@gmail.com).
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Colofon

Jongeren Als Stakeholder is een
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