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een database om jongerenparticipatie
en ervaringsdeskundigheid te promoten

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, een
project van StroomOP, 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
jongerenparticipatie aan zou moeten
voldoen. Dat onderzochten 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.

de belangrijkse lessen uit het
onderzoek van ivo
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.
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highlights
Voorverkenning database voor

1. ervaringsdeskundigheid
moet organisaties en
2. Database
ervaringsdeskundigen verbinden
wijst uit: database kan
3. Onderzoek
organisaties inspireren!
aanbevelingen voor
inrichting en werking database
4. Duidelijke
voor database nu
5. Fundament
stevig gelegd
partner gezocht voor
6. Duurzame
verdere ontwikkeling
plannen voor 2022
We hebben de ambitie om in 2022 verder
onderzoek te doen naar de gebruikers van
een database of digitale kaart. Daarbij willen
we de informatie die in de database
beschikbaar wordt verzamelen en up-todate-houden. We zoeken een partner die
aan dit project kan bijdragen en helpen de
database te kunnen realiseren. Heeft uw
organisatie interesse? Neem dan contact op
met een van de projectleiders!

Contact
Meer weten over de Stakeholderdatabase of
participeren in de ontwikkeling ervan?
Neem dan contact op met:Neem dan
contact op met Mohini Awadhpersad en
Hellen Houterman, projectleiders Jongeren
als stakeholder in jeugdhulp.
mawadhpersad@gmail.com en
hellenhouterman@gmail.com

'goede
voorbeelden
laten zien kan
Helpen andere
organisaties te
inspireren!'

-Onderzoeksrapport IVO

