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Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op 
te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te 

onderzoeken, te dromen, talenten te ontwikkelen en 
het beste in zichzelf naar boven te halen. De ambitie is 

dat we denken vanuit de leefwereld van kinderen, 
jongeren en hun ouders. Niet vanuit regels en 
procedures. De vorm volgt de inhoud en niet 

andersom. Bij alles wat we doen stellen we ons de 
vraag ‘’Wordt het kind hier gelukkiger van?’’  

 

Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant, 2017 



 

 

Voorwoord 

 

Voor u ligt een verslag van het proces van de zevende editie van het Inspiratie Café. Dit maal over het thema 

ERVARINGSKENNIS. Dit Inspiratie Café is medio 2018 geïnitieerd en uitgevoerd op maandag 10 december 2018 

in samenwerking met RIBW Brabant en R-Newt.  

  

Sinds 2016 wordt jongerenparticipatie in de regio Hart van Brabant aangejaagd vanuit Jongerennetwerk-Samen 

met de Jeugd. Jongerenparticipatie gaat hierbij over inspraak (ik kan mijn mening geven), invloed (mijn mening 

wordt serieus genomen) en initiatief (ik kan een activiteit organiseren én uitvoeren) in het huidige en 

toekomstige beleid. Samen mét de Jeugd doet dit via drie instrument:  

 

1. Het Regionaal Jongeren Participatie Netwerk 

2. De Adviesvangers 

3. Het Inspiratie Café 

 

Inspiratie Cafés worden drie à vier maal per jaar samen mét jongeren georganiseerd. Uitgangspunt is dat 

jongeren, met ondersteuning van de aanjagers, zelf de regie hebben over alle onderdelen van de activiteit: van 

oriëntatie, ontwerp, uitvoering tot aan de evaluatie.  

Tijdens de pizza-brainstormsessie wordt sámen met jongeren gegeten (pizza), nagedacht en gesproken over 

actuele jeugdvraagstukken. Het bied jongeren hiermee een platform om zichtbaar te maken en verdieping te 

geven aan wat het betekent om in deze tijd jongere tijd zijn: Wat maakt hen gelukkig? Waar liggen de zorgen? 

En wat voor ideeën hebben zij tot verbeteringen en vernieuwingen? Iedere editie staat telkens een nieuw thema 

centraal, gekozen door de jongeren zelf. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, en dragen zo bij aan hun 

eigen leefomgeving.  

 

Inmiddels zijn er zeven Inspiratie Cafés georganiseerd met meer dan 170 betrokken jongeren over thema’s als 

Gamen, Depressie, Prestatiedruk, Diversiteit, Gezamenlijk talent, Geluk en de laatste dus Ervaringskennis.   

 
 



Aanleiding  

RIBW Brabant is een organisatie gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een 

psychische of psychiatrische aandoening. In de herstelvisie van het RIBW staat ervaringsdeskundigheid centraal. 

Ervaringsdeskundigen zijn geschoold om hun ervaringskennis in te zetten voor anderen binnen een professioneel 

kader. Begin 2018 startte Avans studente Melike Kilic bij RIBW Brabant met haar afstudeeronderzoek naar het 

empoweren van jongeren met ervaringskennis. Uit haar onderzoek bleek dat jongeren in de jeugdhulp graag een 

bijdrage zouden willen leveren aan de hand van het delen van hun eigen ervaringen. Ria van Son, 

stagebegeleidster van Melike, heeft toen contact gelegd met MIND: een landelijke organisatie voor cliënten in 

de geestelijke gezondheidszorg. Samen zijn zij de uitdaging aangegaan om te onderzoeken op wat voor wijze 

deze jongeren met ervaringskennis dan graag zouden willen bijdragen. Hiervoor zochten zij naar een 

samenwerkingspartner gespecialiseerd in jongerenparticipatie.  

 

Medio 2018 werd contact gelegd met aanjagers jongerenparticipatie Eva Saeboe en Cees Thomassen van 

Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd. Vanuit het jongerennetwerk werd de behoefte van jongeren in de 

jeugdhulp herkend. Zo gaven jongeren tijdens het zesde Inspiratie Café over GELUK in april 2018 aan dat het 

onderwijs momenteel de grootste bepaler is voor hun geluksgevoel. Zij spraken uit dat het onderwijs momenteel 

teveel resultaat gericht is en te weinig mensgerichtheid te ervaren. Op de vraag ''Op wat voor manier zou het 

gelukkig binnen het onderwijs vergroot kunnen worden?'' kwam het idee naar voren om meer in gesprek te gaan 

in de klas over Inspiratie Café thema's. ''Leer jongeren over de wereld door ervaringen en verhalen te delen'' 

werd er geadviseerd. ''Biedt hen nieuwe perspectieven in een vaste structuur waarin het contact centraal staat''. 

 

Vanuit een gezamenlijk belang om ervaringskennis een plek te geven is besloten om het zevende Inspiratie Café 

over ERVARINGSKENNIS te organiseren. Centraal in het Inspiratie Café over Ervaringskennis was de volgende 

centrale vraag: 

 

‘’Met welke ideeën, activiteiten of faciliteiten kunnen we ERVARINGSKENNIS een inspiratie 

voor anderen laten zijn?’’ 
 

 

 



Proces van het Inspiratie Café 

Het zevende Inspiratie Café over ERVARINGSKENNIS vond plaats op maandag 19 december 2018 van 17:30 tot 

21:00 uur in V39, Tilburg. Aan de pizza-brainstormsessie hebben tweeënveertig jongeren deelgenomen. Alle 

output is vastgelegd in schriftelijke notulen, een handgetekend canvas, foto’s en een aftermovie.  

  

Het beeld van jongeren over ervaringskennis 
In het eerste deel van het Inspiratie Café is het beeld van jongeren over ervaringskennis inzichtelijk gemaakt. 

Hieruit bleek het volgende: 

 

Ervaring bestaat uit de unieke en persoonlijke belevingen en ervaringen die iemand heeft opgedaan en 

waar iemand een persoonlijke betekenis aan geeft die niet overdraagbaar is. 

Wanneer de opgedane ervaringen gedeeld worden met andere mensen en wanneer iemand ook andere 

bronnen gebruikt om meer kennis op te doen om zijn eigen ervaringen in een breder perspectief te 

plaatsen, ontstaat ervaringskennis. Ervaringskennis wordt op een kundige manier ingezet om andere 

mensen te ondersteunen in het persoonlijke herstelproces.  

Ervaringsdeskundigheid ontstaat door het volgen van scholing en opleiding, gericht op het inzetten van de 

ervaringsdeskundigheid binnen een professioneel kader. Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op 

grond van eigen herstelervaring voor andere mensen professionele aandacht te hebben voor hun herstel. 

 

 

Ervaringskennis ter inspiratie vóór en dóór jongeren 
In het tweede gedeelte van het Inspiratie Café is de groep van tweeënveertig jongeren in tweeën gesplitst, 

waarbij in iedere groep afzonderlijk een Adviesvangers brainstormsessie is gehouden. Hieruit zijn in totaal zes 

ideeën gekomen, drie uit de ene groep en drie uit de andere groep. Ieder idee is uitgewerkt aan de hand van het 

‘’pizza-model’’, waarbij één idee staat voor één pizza met zes losse stukjes. Ieder pizzastukje bevatte één van de 

volgende uitwerkingsvragen: 

 

▪ NAAM van het idee 
▪ WAAROM is jullie advies belangrijk voor jullie? 
▪ WAT is de eerste stap om jullie advies te realiseren? 
▪ WIE heb je nodig om jullie advies te realiseren? 
▪ WAAR kan jullie advies gerealiseerd worden? In welke ruimtes/situaties? 
▪ WANNEER kan jullie advies gerealiseerd worden? Met welke frequentie? Op welke momenten?  

 

Opvallend aan de adviezen was het groot aantal overeenkomsten gekeken naar de adviezen van de twee 

groepen. De zes adviezen waren als volgt: Vaardigheidstrainingen op school, Inspiratie Inloop Cafés, 

Herstelverhalen delen, Gastlessen geven op school, Kenniscentrum en een gratis chat-app.  

 

Deze adviezen zijn terug te geleiden naar de volgende drie: 

- Structurele gastlessen dóór jongeren met ervaringskennis vóór jongeren in het onderwijs. Aan de hand 

van de gedeelde verhalen kan de dialoog worden gestart. Op deze wijze wordt kwetsbaarheid als kracht 

voorgeleefd en preventief de weerbaarheid van jongeren vergroot. 

- Het Inspiratie Inloop Café. Een laagdrempelige, openbare ruimte waar je als jongere heen kan om 

ervaringen offline te delen en uit te wisselen. 

- Youth4Youth-app. Een chat-app waarop jongeren ervaringen online en anoniem met gelijkgestemde 

leeftijdsgenoten kunnen delen.   

 

* De uitwerking van de ideeën aan de hand van de pizzastukjes is terug te vinden in bijlage 1.   



Terugkoppeling 

Woensdag 16 januari presenteerden tien jongeren hun ideeën over ervaringskennis aan de Bestuurscommissie 

Jeugd van de regio Hart van Brabant. Op deze wijze gaven zij de wethouders een kijkje in de wijze waarop de 

kracht en energie van jongeren zou kunnen bijdragen bij het vormgeven van kwalitatief betere jeugdhulp. De 

ideeën zijn ontstaan tijdens de zevende editie van het Inspiratie Café in december 2018. 

 

Bij de presentatie kregen de bestuurders naast de output ook een kijkje in het proces van de het Inspiratie Café 

en eindigde we met een gezamenlijke ontdekking van de rode draad in de ideeën van de jongeren. 

Randvoorwaarden bleken laagdrempeligheid, regelmaat en de behoefte aan écht contact. 

 

De jongeren hebben met veel plezier en trots hun ervaringen willen delen en zouden dat graag structureel willen 

doen. Deze bijzondere kracht moeten we een vaste plek geven in onze systemen. Zo kunnen we vorm geven aan 

ervaringskennis en jongerenparticipatie.  

 

* De uitwerking van de gezamenlijke ontdekking van de rode draad is terug te vinden in bijlage 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer informatie over Jongerennetwerk-Samen met de jeugd? 
Cees Thomassen (cees.thomassen@tilburg.nl) of Eva Saeboe (eva.saeboe@tilburg.nl) 



Bijlage 1: Adviezen van jongeren aan de hand van pizza-stukjes 

1.   Vaardigheidstrainingen (kwetsbaarheid op school) 

Jongeren krijgen op school training in het bespreekbaar maken van allerlei soorten ervaring en hoe je omgaat 
met de gevoelswereld die hierbij komt kijken. Aan de hand van ervaringskennis van leeftijdsgenoten wordt de 
dialoog gestart. Middels het dialoog wordt inzichtelijk voor jongeren dat bepaalde ervaringen niet uniek zijn. Op 
deze wijze wordt preventief de weerbaarheid van jongeren vergroot. Het is hierbij belangrijk dat de trainingen 
jaarlijks terugkomen.  
 

WAAROM is jullie advies belangrijk voor jullie? 
- Breed bereik 
- Bekendheid creëren 
- Belangrijke vaardigheden 
- Verbondenheid 
- Sfeer verbeteren in de klas 
- Vroegtijdig erbij  
- Beter aansluiten bij de doelgroep 

  
WAT is de eerste stap om jullie advies te realiseren? 

- Bijeenkomst met de betrokkenen 
- Geld 
- Programma 
- Ervaringsdeskundigen 
- Scholen die interesse hebben 
- Verschillende trainingen die aansluiten bij de leeftijd 

 
WIE heb je nodig om jullie advies te realiseren? 

- Scholen 
- Ervaringsdeskundige 
- Gemeente 
- Trainingsprofessionals 
- Begeleiden 
- Deelnemers 

 
WAAR kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Klaslokaal 
- Trainingsruimte 
- Scholen 

 
WANNEER kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- In 2019 
- Zowel begin als eind van het schooljaar 
- In elk leerjaar 

 



2.   Inspiratie Inloop Café 

WAAROM is jullie advies belangrijk voor jullie? 
- Laagdrempeligheid 
- Herkenbaarheid  
- Ontspanning 
- Inspiratie 
- Creativiteit 
- Verhalen delen 

  
WAT is de eerste stap om jullie advies te realiseren? 

- Animo en café opzetten/zoeken 
- Programma bedenken 
- Contacten opdoen 
- Bereikbaarheid café 

 
WIE heb je nodig om jullie advies te realiseren? 

- Een café-runner 
- Gemeente 
- Ervaringsdeskundige 
- Horecapersoneel 
- Vrijwilligers 
- Netwerk 

 
WAAR kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Café in de buurt van jongeren 
- Centrum van Tilburg 
- Fontys 

 
WANNEER kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Iedere dag/avond open 
- Avonden met activiteiten betreffende vraagstukken (creatief / ervaringen) 

 



3.   Herstelverhalen en kwetsbaarheden delen 

WAAROM is jullie advies belangrijk voor jullie? 
Het geven van het gehele verhaal met als doel hoop en herkenning te creëren en stimuleren. 

  
WAT is de eerste stap om jullie advies te realiseren? 

 Een veilige sfeer creëren met duidelijke regels. 
 

WIE heb je nodig om jullie advies te realiseren? 
- Instanties 
- Mediator 
- Ervaringsdeskundigen 
- Mensen met ervaringskennis 

 
WAAR kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Scholen  
- Inspiratie Café  
- Buurthuizen 
- Instellingen 
- Opvangen 

 
WANNEER kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Wekelijks of n.a.v. de individuele behoeftes 
 

4.   Gastlessen op scholen 

WAAROM is jullie advies belangrijk voor jullie? 
- Groot bereik 
- Groot inspiratie/ informatiebron 

  
WAT is de eerste stap om jullie advies te realiseren? 

- Gastdocenten 
- Activiteiten 
- Apart schoolvak 

 
WIE heb je nodig om jullie advies te realiseren? 

- Scholen algemeen 
- Docenten 
- Jongeren 
- Ervaringsdeskundigen 
- Organisaties 

 
WAAR kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Klaslokalen 
 

WANNEER kan jullie advies gerealiseerd worden? 
- Gedurende het schooljaar 
- Mentoruren 
- Implementeren in lessen/vakken 
- Per (school)periode, herhaling!! 



5.   Kenniscentrum 

WAAROM is jullie advies belangrijk voor jullie? 
- Laagdrempelig 
- Actief 
- Offline 

  
WAT is de eerste stap om jullie advies te realiseren? 

- Kenniscentrum voor ervaringskennis 
- Soort museum  
- Mobiel 

 
WIE heb je nodig om jullie advies te realiseren? 

- Iedereen met een hulpvraag of de kennis 
 

WAAR kan jullie advies gerealiseerd worden? 
- Binnenstad (makkelijk te bereiken)  

 
WANNEER kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Aanpassen aan schooltijden, weekend, vakanties 
 

6.   Youth4Youth 

Jongeren hebben behoefte om contact te leggen met gelijkgestemden. Dit kan met de gratis chat-app 
‘Youth4Youth’, die te downloaden is via Google Play en App Store. Hiermee kunnen jongeren veilig en anoniem 
chatten met jongeren met ervaringskennis, die zelf weer positief in het leven staan en andere jongeren willen 
steunen. Zij zijn geen hulpverleners, maar kunnen wel luisteren en misschien wat kracht geven.    
 

WAAROM is jullie advies belangrijk voor jullie? 
Makkelijker sociaal contact met gelijkgestemden  
 
WAT is de eerste stap om jullie advies te realiseren? 
Verdiepen in Youth4Youth en kijken wat ontbreekt 

 
WIE heb je nodig om jullie advies te realiseren? 

- Jongeren 
- Samenwerkingspartners 
- Innovatienetwerk Jeugd 

 
WAAR kan jullie advies gerealiseerd worden? 

- Social Media 
 

WANNEER kan jullie advies gerealiseerd worden? 
- Naar behoefte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij alle adviezen geldt, laat jongeren MEE-denken over de verdere uitwerking. 



Bijlage 2: Gezamenlijke rode draad in de ideeën van jongeren  

- Faciliteren vanuit gemeente 

- 1e stap: Bekendheid voor project realiseren 

- Kracht – Herkenning – Toekomst  

- Gehoord worden – Delen – Serieus  

- Ontmoeten – het gesprek durven voeren 

- Jongeren/jeugd doen mee in de uitvoering van het programma om het concreet te maken en te 

realiseren 

- Dappere jongeren vallen mij op! 

- Verbinding zoeken 

- Samenwerken 

- Er zijn voor de jeugd – samenwerken  

- Hele nuttige ideeën  

- Aansluiten bij leefwereld jongeren en vindplaatsen 

- Positie onderwijs 

- Veilige sfeer 

- Voor en door jongeren 

- School  

- Elkaar helpen – delen persoonlijk 

- Veel heeft te maken met informatie over brengen 

- Enthousiasme X Openheid 

- Samen verder 

- Enthousiasme 

- Gehoord worden – veiligheid 

- Toon echte betrokkenheid 

- Luister naar wat jongeren zelf nodig hebben 

- Geef jongeren positie 

- Goed uitgebrachte adviezen 

- Zorgen dat jongeren in hun kracht blijven 

- Gaan doen – uitrollen naar gemeenten 

- Energie laten zitten waar ‘ie zit 

- Krijg je ook aandacht als je geen probleem hebt? 

- Afschaffen term client! 

- Dat deze jongeren écht serieus genomen willen worden. En dat ze dat afdwingen. 

- Als bestuurders die een jongerenbestuur oprichten 

- Dat we onze processen ook anders moeten inrichten, jongeren organiseren anders en andere 

evenementen, 

- Belangrijk: een veilige plek creëren om ervaringen te delen. 

- Ervaringsdeskundigheid meer inzetten 

- Scholen stimuleren 

- Luisteren en vindbaar zijn 

- Makkelijk communiceren 

- Herkenning erkenning: waar vinden we de jongeren? 

- Aansluiting door het delen van dezelfde leefwereld ‘in contact blijven’ 

- Het woord ‘’cliënt’’ is slecht 

- Laagdrempelig 

- Enthousiasme om het met elkaar te doen  en ruimte daarvoor verder uitbouwen 

 


