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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 van Jongeren
Als Stake-holder, een project van StroomOP!
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 jonge
ervaringsdeskundigen, maar 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. Deze
sprekers 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 werkt als je
dicht op het vuur zit, kiezen we tijdens de
Impact Tour voor locaties die in het echte
leven staan. Geen chique conferentiezalen
dus, maar scholen, jongerencenta,
jeugdhulporganisaties, gevangenissen,
sportclubs en gemeentehuizen.

de kracht van de impact tour
Bevordert jongerenparticipatie

1. door in dialoog te gaan
ervaringsdeskundigen
2. Boeiende
als sprekers
op echte,
3. Bijeenkomsten
aansprekende locaties
lessen, tips en best
practices als resultaat
4. Praktische
op deelnemende
5. Toegespitst
organisaties
tot elkaar komen in een
6. Dichter
dagdeel!
In de praktijk: Impact Tour op Mijn
School
Voor jongeren is de 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 of 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 ons vraagstuk: hoe kun je
het gedachtegoed van Mijn School
doorontwikkelen binnen een meer reguliere
setting en hoe kunnen jongeren daarin een
sleutelrol vervullen? Ik vond het een
geweldige middag!”

'Van
jongeren tot
bestuurders:
iedereen
boog zich over
ons vraagstuk'

-Hanno Ambaum, Participant Impact Tour

mooie toekomstplannen
Jongeren Als Stakeholder heeft de ambitie
om in 2022 zes nieuwe edities van een van
de Impact Tourte organiseren, waarbij we op
verschillende locaties relevante sprekers aan
het woord laten en daarna samen met het
publiek, van jongeren tot beleidsbepalers, in
dialoog gaan. Iedere editie duurt een
dagdeel en krijgt zijn eigen invalshoek. Zo
bevorderen we participatie, leggen we
nieuwe kennis bloot, brengen we de
discussie op gang en dagen we mensen uit
om over het vraagstuk na te denken!

Contact
Meer informatie over de tour of het project
Jongeren Als Stakeholder? Neem dan
contact op met:
Mohini Awadhpersad en Hellen Houterman
Projectleiders Jongeren als stakeholder in
jeugdhulp
mawadhpersad@gmail.com en
hellenhouterman@gmail.com

