
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, een project van StroomOP,
Listen To Us! in het leven geroepen.

In deze podcastserie 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 Ondersteunings-
team Zorg voor de Jeugd (OZJ) en het
JeugdWelzijnsBeraad (JWB) vraagt, geeft
hij gepassioneerd antwoord. Natúúrlijk is
jongerenparticipatie en ervaringsdeskun-
digheid van essentieel belang! “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
excellente 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
afleveringen 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!

jongeren als stakeholder presenteert

Listen 
to us!
podcast over jongerenparticipatie en
ervaringsdeskundigheid

Listen to us gaat door in 2022

Listen To Us wil blijven bijdragen aan meer
jongerensamenwerking en wil de beweging
die is gestart in gang houden door nieuwe
organisaties te voorzien van tips en trucs als
het gaat om het inpassen van jongeren-
participatie en ervaringsdeskundigheid.
Daarom wil de projectgroep jaarlijks zes
nieuwe afleveringen verzorgen, waarin
jongeren, ervaringsdeskundigen en
professionals met elkaar praten over de
positieve bijdragen van jongeren als
stakeholder.



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.
Hij 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 zij hoe
samenwerken en naar elkaar luisteren van
essentieel belang is voor een goede
leefomgeving en toekomst.

Aflevering 4: Preventie

Bas Rodijk van o.a. OZJ en JWB ziet dat de zorg
steeds meer verandert en verder hulpvraag-
gestuurd wordt. Hij vertelt hoe we jongeren steun
kunnen bieden door met ze samen te werken en
naar ze te luisteren. Zo kunnen we hulp
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. 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.

Contact

Meer informatie over Listen To Us! 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

Compacte podcastafleveringen
met aansprekende gasten

Excellente voorbeelden van
jongerenparticipatie uitgelicht

Best practices van organisaties en
ervaringsdeskundigen 

Zes afleveringen met telkens
een andere onderwerp

Gepresenteerd door ervarings-
deskundige Suroesh Jazayeri

Inspirerend voor zowel
professionals als jongeren!
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de kracht van listen to us

Luister hier deposcasts terug!
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