jongeren als
stakeholder

meerjarenagenda

luister naar
jongeren!
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 beste 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. “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?”
Aan het woord is Mohini Awadhpersad. Als
ervaringsdeskundige weet zij 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. Haar lukte het om haar
eigen route te bewandelen, maar daar was
heel veel doorzettingsvermogen en de hulp
van een paar welwillende, out-of-the-box
denkende hulpverleners voor nodig. Dat kan
en moet anders, weet ze. En daarom is ze
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 samenwerkingpartner zijn.
Want alleen op die manier kunnen jongeren
ook echt geholpen worden!

Het afgelopen jaar is Jongeren Als
Stakeholder gestart met een aantal
succesvolle projecten. Er is begonnen met
een podcastserie, een interactieve tour
georganiseerd, onderzoek naar het borgen
van de ambitie en het doel van het project
gedaan en de weg geplaveid voor een
database waar organisaties en jongeren
elkaar kunnen vinden. Daarbij wordt dit jaar
een flink uitroepteken achter het project
gezet met De Dag Van Het Meepraten. 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 waar nu op verder kan
worden gebouwd, want om jongeren
duurzaam als stakeholder op de kaart te
zetten is veel meer nodig. Daarom is er nu
deze meerjarenagenda, waarin uiteen wordt
gezet welke stappen er nodig zijn om de
lessen die zijn geleerd vast te leggen en
blijvend de jeugdzorg (en andere plaatsen
waar jongeren inspraak nodig hebben) te
veranderen.
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 probleem, 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.

2.

Participatie
bevorderen

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, jongerencenta,
jeugdhulporganisaties, gevangenissen,
sportclubs en gemeentehuizen.
Tijdens de Impact Tour bleek dat deze
participatie ontzettend nuttig was om
nieuwe zienswijzen op onderwerpen 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.

4.

Toegankelijkheid vergroten

Participatie-database

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-de-trainer-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 starten we met de trainde-trainer-tour, een netwerkcursus die
professionals en beleidsmakers laat zien
hoe de samenwerking met jongeren eruit
kan zien, welke handvatten ze ter
beschikking hebben, hoe ze draagvlak
binnen de organisatie kunnen vergroten,
welke kansen er zijn en hoe ze met
dilemma’s moeten omgaan. De cursus heeft
de lengte van in totaal een dag en wordt
betaald door de organisatie die de train-detrainer-tour boekt.

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 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.
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 een
kennisinstituut. Het verzamelen van de
informatie en deze up-to-date houden heeft
in 2022 prioriteit.

5.

Blijvend
agenderen

Dag Van Het Meepraten
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.
De Dag Van De Jongeren als Stakeholder
staat in het teken van jongerenparticipatie
in de zorg, het 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.
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.

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

jongeren als
stakeholder
Een project van StroomOP

