
#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 onze 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. 

•  Naar plekken gaan waar jongeren komen.
•  Samenwerken met ROC Zorg & Welzijn.
•  Een kennismakingsles op school geven om Meedenkers  

te werven.
•  Werk samen aan een duidelijk persoonlijk plan voor de 

Meedenkers, zodat wat zij uit het project willen halen  
ook echt goed uit de verf komt.

•  Promoot het als een investering in jezelf. Bijvoorbeeld:  
laat Meedenkers een officieel certificaat verdienen,  
zorg voor een doorlopende cursus, etc.

VRAAG 4 
Op welke manieren kan het project  
nieuwe Meedenkers werven?
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•  Zorg voor een brede groep Meedenkers die kunnen aansluiten  
op verschillende leeftijden, problemen en leefwerelden.

•  Zorg voor meer zichtbaarheid bij jongerennetwerken.
•  Maak bekend dat er Meedenkers zijn bij toegang, huisartsen en  

instanties zoals Werk & Inkomen, UWV, gemeenten, etc.
•  Zorg dat er voor alle onderwerpen Meedenkers zijn die kennis  

hebben van dat onderwerp.
•  Laat Meedenkers in sommige gevallen langer meedenker  

blijven bij die ene klant die het nodig heeft.
•  Een kennismakingsles op school geven om Meedenkers aan te bieden.
•  Reclame in de bioscoop maken.

VRAAG 3 
Op welke manieren kan het project Meedenkers 
aan jongeren verbinden?
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CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad? 

www.samenmetdejeugd.nl

‘Ik vind het fijn en waardevol om aan de Jeugdwelzijnsraad deel te nemen omdat ik mijn ervaringen kan delen en er 
daarmee wat gedaan wordt om de positie 
van jongeren te verbeteren.’

QUOTE Van JWR lid

Meedenkers  
Onafhankelijke Cliëntenondersteuning

•  Gebruik naast een telefoonnummer, ook Instagram/Facebook en vooral 
Whatsapp!

•  Posters in wachtkamer, MFA, huisarts en op scholen.
•  Vraag ervaringsdeskundigen om meedenker te worden.
•  Ben duidelijk aan de gebruikers wat je kunt verwachten van je Meedenkers. 
•  Het gaat om kortdurend contact (geen maatje) ben daar helder over.
•  Ik mis het persoonlijke in het contact tussen meedenker en gebruiker. 
•  Ben duidelijk over de informatie die de meedenker te weten krijgt en wat er 

daarna mee gedaan wordt.
•  Maak een folder met een route met plaatjes. 
•  Maak informatie kort en duidelijk. 
•  Vermijd het woord ‘klacht’. Dit maakt het negatief. Noem het een hulpvraag. 
•  Verwijs naar de site en gebruik een onafhankelijk e-mailadres.
•  Ik ben zelf veel teleurgesteld in mijn eerdere Meedenkers. 
  Houd rekening met dit soort ervaringen bij anderen. 
•  Het is gratis, goede hulp en het is fijn om de mogelijkheid te hebben om iemand 

mee te nemen.

VRAAG 1 
Wat zijn tips/tops voor het project ‘Meedenkers’?

VRAAG  2 
Welke kwaliteiten moet een meedenker wel/niet hebben?

Kunnen luisteren – samenvatten – doorvragen
Geduld hebben - doorzettingsvermogen
Inlevingsvermogen – Onbevooroordeeld zijn
Duidelijk taalgebruik – goed onderbouwen
Qua leeftijd aansluitend – aansluitende leefwereld
Eigen ervaring kunnen inzetten – praten vanuit je zelf

Niet dwingen – niet je mening doordrukken
Niet chaotisch 
Je beter of meer voelen 
Niet te snel gaan of teveel op de tijd letten
Niet op de voorgrond gaan staan.

WAT IS HET THEMA? 

Op 17 februari 2020 kwam de JWR bij elkaar om te 
praten over ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. 
Iedereen heeft namelijk recht op een persoon die kan 
meehelpen bij het regelen van zorg en ondersteuning. 
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.  
De gemeente Tilburg heeft een project ‘Meedenkers’ 
opgezet. Dat zijn vrijwilligers die na een speciale 
opleiding kunnen meedenken met inwoners, mee 
kunnen gaan naar gesprekken bij instanties en een 
luisterend oor kunnen zijn. 

DE ADVIEZEN VAN DE JEUGDWELZIJNSRAAD
Feedback opdrachtgever op infographic:

Wat is je eerste indruk van de infographic?

Mooi, hard aan gewerkt en hele nuttige input gekregen.  

De infographic geeft goed weer wat er die avond is gedeeld en  

gezegd over de Meedenkers.

 
Welke onderdelen ga je gebruiken in jouw project/beleid?

De uitkomsten op vraag 3 en 4 zijn op dit moment het meest belangrijk 

t.o.v. de status van het project. We zijn nu bezig met het werven en 

opleiden van Meedenkers en we willen de bekendheid van Meedenkers 

vergroten. De uitkomsten van de sessie nemen we mee in de nieuwe 

opleiding voor Meedenkers, onze plannen rondom de communicatie  

en de werving.

 
Welke tips heb je voor de JWR en haar werkwijze?

Ik vond het allereerst een bijzonder prettige sfeer. De nieuwsgierigheid, 

graag mee willen denken en de eerlijke feedback heb ik zeer waardevol 

ervaren. Ik vind het zelf een lange avond al vloog de tijd ook voorbij.  

Je merkt dat aan het eind van de avond de focus en aandacht verslapt. 

Ik zou de volgende keer vooraf met jou de belangrijkste vragen 

samenvatten.

 
Hoe heb je JWR ervaren? Wat blijft bij je?  

Zou je JWR aanraden bij een collega?

Ik raad het zeker aan bij collega’s! ik vond met name de openhartigheid 

en de onderlinge sfeer erg goed en dat maakt het ook heel aantrekkelijk 

om nog een keer gebruik te maken van de JWR. Dankjewel.

TERUGKOPPELING


