
#jeugdwelzijnsraad

WAT IS JWR?

De Jeugdwelzijnsraad (JWR) is een panel met jongeren 

tussen de 18 en 27 jaar die ervaring hebben met jeugdhulp. 

Ervaringen bestaan uit unieke en persoonlijke belevingen  

die iemand heeft opgedaan en die niet overdraagbaar zijn. 

Wanneer deze met anderen worden gedeeld en in een  

breder perspectief worden geplaatst, ontstaat ervarings

kennis. Vanuit deze kennis geeft de Jeugwelzijnsraad 

gevraagd en ongevraagd advies op actuele onderwerpen  

in de jeugdhulp. Het doel is om met die stem de beleids

ontwikkeling in de jeugdhulp te verbeteren.  

In de Jeugdwelzijnsraad zijn verschillende jeugdhulp 

ervaringen vertegenwoordigd, zoals ervaring 

met een lichamelijke beperking, autisme, 

huiselijk geweld, uithuis plaatsing, 

nieuwkomers, depressie, alcohol 

en drugs, etc. 

•  Jongeren lopen aan tegen lange wachtlijsten, bureaucratie van de 
gemeente en het zorglandschap. 

•  De houdingsaspecten van bepaalde zorgaanbieders en/of de handelings
verlegenheid van bijvoorbeeld docenten, huisartsen etc. werken niet 
bevorderlijk.

•  Veel jongeren hebben geen vertrouwen in de hulpverlening, voelen zich 
niet gezien of gehoord. 

•  De hulpvraag is vaak breder dan wat er bij één enkele aanbieder 
aangeboden kan worden.
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CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad? 

www.samenmetdejeugd.nl

‘Het feit dat je niet de enige bent of 
niet alleen staat geeft hoop en kracht en voor de toekomst. Samen sta je sterk en samen kunnen wij ook veel betekenen 
voor de jeugd van nu.’

QUOTE Van JWR lid

Hulpverlening routes

Jongeren gaan wel zelf op zoek omdat:

•  Jongeren na enige tijd een ‘rock bottom’ punt bereiken, een dieptepunt, urgentie 
of een kantelpunt ervaren en/of daardoor motivatie vinden om zelf op zoek te 
gaan naar hulp. 

Jongeren gaan niet zelf op zoek omdat: 

•  Jongeren bij stress en emotie, hun zorgen eerder voor zichzelf houden dan delen.
•  Jongeren (voornamelijk kinderen) hun eigen situatie zien als ‘normaal’ en 

wachten tot de ouders (of naasten) een hulpvraag formuleren.

Waar zoeken ze dan hulp?

•  Ouders 
•  Vrienden
•  Huisarts 
•  Docenten 
•  Schoolmaatschappelijk werk
•  Gemeente 
•  Vertrouwenspersonen (familieleden, buren, naasten)
•  Internet (blogs, google, websites van zorgverleners, chats, forums)

VRAAG 1 
Wat doen jongeren wanneer het niet goed gaat? 

VRAAG  2 
Wat valt op in de zoektocht naar hulp? 

WAT IS HET THEMA? 
Op 3 februari 2020 kwam de JWR bij elkaar om te 
praten over ‘hulpverlening routes’. Iedere jongere met 
een hulpvraag doorloopt namelijk zijn eigen zoektocht 
naar de juiste hulp. De hulporganisatie Sterk Huis biedt 
hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en 
mannen met vragen en problemen op het gebied van 
veiligheid en ontwikkeling. 

Vanuit Sterk Huis wordt de vraag gesteld hoe de 
zoektocht naar de juiste hulp eruit ziet. Gaan jongeren 
zelf op zoek? Zo ja, waar? Hoe is deze route voor de 
jongeren uit de Jeugdwelzijnsraad tot nu toe verlopen? 
Wat waren cruciale punten in die route?  
En wat zou de ideale route naar hulp dan zijn? 

DE ADVIEZEN VAN DE JEUGDWELZIJNSRAAD

VRAAG  3 
Wat zou de zoektocht naar de juiste hulp verbeteren? 

Feedback opdrachtgever op infographic:

Wat is je eerste indruk van de infographic?

In het eerste opzicht wat veel tekst: uitgeprint is het een stuk 

overzichtelijk. Voor een online versie zou ik voor een apart beeld kiezen. 

Mis je nog onderdelen of zie je verbeterpunten en welke?

Het taalgebruik zou ik op A2 niveau schrijven. Juist omdat dit advies 

vanuit de jongeren is. 

Welke onderdelen zou je gebruiken voor een aanpassing  

in jouw project?

Sterk Huis moet transparanter zijn over de wachtlijsten tegen jongeren. 

Er is wel al een pagina voor verwijzers op onze website. Ook moet er nog 

beter geluisterd worden naar jongeren. Ze moeten betrokken worden bij 

belangrijke beslissingen en hierin écht gezien worden. Tot slot moet er 

meer samengewerkt worden met organisaties, zodat een jongere met 

maar één organisatie te maken heeft (wordt al wel veel gedaan).

En of welke onderdelen bevestigen aannames die er al waren?

Jongeren hebben moeite met het vinden van een weg naar de juiste 

hulpverlening. We hebben een complex zorglandschap ingericht  

voor jongeren.

Welke tip heb je nog voor de JWR en haar werkwijze?

Geen tips. Blijf goed luisteren en ondersteun erlkaar: jullie zijn van 

onschatbare waarde!

Hoe heb je JWR ervaren? Wat blijft je bij?

Wauw, wat een bevlogenheid en betrokkenheid om samen te werken en 

verbeteringen voor de toekomst van andere jongeren vorm te geven. 

Dikke complimenten!

Zou je de JWR aanraden aan een collega? Waarom wel/niet?

Zeker, jongeren laten meedenken en praten is super belangrijk en altijd 

nuttig voor beide partijen!

VRAAG 4 
Wat is de kern?

•  Als jongeren de motivatie hebben of het is urgent dan moet er 
direct hulp te organiseren zijn (snelheid)

•  Authentiek en écht contact maken is belangrijk (vakmanschap)
•  Ervaringsdeskundigheid bij de zorgprofessional is een meerwaarde 

(erkennen en herkennen) 
•  Laagdrempelig, aanspreekbaar, ga náár de jongeren toe en sluit 

aan op plekken waar jongeren zijn. Bijvoorbeeld: op school, straat, 
buurthuizen, sportverenigingen, scouting, etc. (zichtbaarheid) 

•  Zoek jongeren in kwetsbare posities actief op (outreachend)

“De drempel voor het vragen om hulp moet omlaag!’’ 

•  Een zorgprofessional die altijd aanwezig is op school in een informele 
setting. Iemand die naar de jongeren toe gaat, contact maakt en de 
verbinding aangaat. 

•  Investeer in de vertrouwensband. Dat kost tijd en aandacht. Ben 
authentiek, beschikbaar en proactief. Zie, hoor en waardeer een jongere. 
Door vertrouwen zullen jongeren eerder hun vragen bespreekbaar maken. 

•  Ervaringsdeskundige zorgprofessionals zorgen voor wederzijds begrip en 
een fijne manier om je ‘gezien en gehoord’ te voelen. 

•  Mentoren/docenten op school moeten meer bevoegdheid en kennis 
krijgen om te praten over issues in het leven van de leerlingen. 

•  School, huisarts en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken.
•  Trainingen van zorgprofessionals aan politie, docenten en andere naasten 

om beter te leren signaleren en doorverwijzen.
•  Jongeren beter informeren over wat er speelt in hun gezin. Betrek ze bij 

alle beslissingen die hen aangaan en neem ze mee in het proces. 
Bijvoorbeeld: een uithuisplaatsing kwam voor een aantal jongeren uit de 
JWR ‘uit de lucht vallen’. Ieder heeft hieraan nare herinneringen 
overgehouden.

TERUGKOPPELING


