
•  Werk aan een goede eigen mindset. Probeer proactief te zijn. 
•  Een animatieteam die jongeren in de wijk verbindt (zoals op de camping).
•  Vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld bij Hall of Fame.
•  Themabijeenkomst voor mensen die niet zo makkelijk contact maken. 
•  Online informatie zoeken over (gratis) groepsactiviteiten.
•  Zelf dingen organiseren (met waar nodig, een beetje hulp).
•  Meedoenregeling voor alle jongeren.

VRAAG 3 
Naast mentale en fysieke gezondheid is sociale gezondheid ook erg 
belangrijk. Als je een goed netwerk om je heen hebt, heb je meer 
sociale veerkracht. Daarom stellen we de adviesvanger vraag: 

Met welke ideeën, activiteiten of faciliteiten 
kunnen we sociale gezondheid stimuleren bij 

jongeren in de regio Hart van Brabant?

#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. 

Jeugdwelzijnsraad #6

CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad? 

www.samenmetdejeugd.nl

“Waarom ik mee doe? De JWR is een 
gezellige groep jongeren bij elkaar die 
samen in gesprek gaan om dingen te 
veranderen.”

QUOTE Van JWR lid

KOERS JEUGD: Snel op de juiste plek 
(samenwerking medisch en sociaal domein)

Wat valt op?
•  Er is veel discussie over waar een hulpvraag thuishoort. 
•  Er zijn best veel onderwerpen die in meerdere zakken zitten. 
•  Met name het thema ‘prestatiedruk’ komt terug in alle zakken.
•  Het thema ‘pesten’ wordt ervaren als een heel groot probleem.  

Hoewel scholen hier vaak een antipest programma op hebben,  
ervaren jongeren deze hulp als niet toereikend. 

•  Jongeren geven aan behoefte te hebben aan één vertrouwd 
  persoon waar zij terecht kunnen en die het écht snapt.

VRAAG 1 

ANTWOORDENBAK: “Wat hoort waar?’’
De POHGGZ jeugd is bedoeld als aanvulling op de huisarts en heeft 
meer tijd en meer deskundigheid op het gebied van jeugdGGZ. 
Daardoor kan deze beter inschatten wat het probleem is en/of zelf korte 
behandelingen geven. Dan hoef er niet doorverwezen te worden naar 
een jeugdhulp specialist (dit scheelt ook weer wachttijd). 

Jongeren geven aan niet te weten wat ‘POH’ is. De praktijkondersteuner 
kennen ze wel. Ervaringen van de Jeugdwelzijnsraad met de POHGGZ 
zijn overwegend negatief: verkeerde diagnose of te snel een diagnose 
(de ‘bingo’), niet gehoord voelen, te lang behandeld en niet 
doorverwezen en geen goede maatwerk oplossing. Dit komt bij de  
GGZ zelf overigens ook allemaal voor.

VRAAG  2 
Wat is POH-GGZ jeugd?

WAT IS HET THEMA? 

Op 21 oktober 2019 kwam de JWR bij elkaar om te 
praten over het tweede thema uit het uitvoerings
programma Samen met de Jeugd: Samenwerking medisch en sociaal 
domein. Het streven is dat kinderen, jongeren en ouders als ze hulp 
vragen zo snel mogelijk geholpen worden. Verwijzing naar jeugdhulp 
gaat via (huis)artsen, de Toegang of via andere hulpverleners.  
Waar nodig wordt doorverwezen naar het wijkteam en/of 
specialistische zorg. 

We hebben hier te maken met twee werelden: het sociale domein  
en het medisch domein. Het is vaak lastig om te duiden waar welke 
hulpvraag thuis hoort. Zeker voor jongeren zelf. Om kinderen en 
jongeren zo snel mogelijk de best passende zorg en toekomst
perspectief te bieden, is de samenwerking tussen beide domeinen 
erg belangrijk. Wat voor kijk hebben jongeren op deze samenwerking 
en welke aandachtspunten zien zij vanuit hun eigen ervaring?

DE ADVIEZEN VAN DE JEUGDWELZIJNSRAAD

HUISARTS
SCHOOL

ZIEKENHUIS

GEMEENTE

TERUGKOPPELING

Feedback opdrachtgever op infographic:

Wat is je eerste indruk van de infographic? 

Het geeft een mooi en compleet beeld van wat er op deze avond 

besproken is.

Welke onderdelen zou je gebruiken voor een aanpassing  

in jouw beleid/project? 

Als gemeenten vinden we het soms lastig om te bepalen met  

welke hulpvraag de jongeren bij wie terecht moeten komen.  

Door alle wetten, regelgeving en systemen is dit een complexe situatie 

geworden. Voor de jongeren bleek het ook een ingewikkeld vraagstuk 

die voor verbaasde reacties zorgde maar ook voor herkenning.  

Hiervoor is meer aandacht nodig voor de hulpvragen en transparantie 

over de mogelijkheden die geboden kunnen worden. Zoals bekendheid 

rondom POH-GGZ Jeugd. Maar ook zorg door één bekend gezicht, 

zoals ADHD zorg geleverd door je eigen huisarts.

De gemeenten Tilburg en Goirle hebben een online platform  

ontwikkeld voor GGZ vragen, www.evie.nl. We hopen hiermee  

aan te sluiten bij de manier waarop jongeren naar hulp zoeken.

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

Ga zo door, blijf meedenken met het beleid en op welke manier we  

de signalen van jongeren nog beter kunnen omzetten naar beleid. 

  
Hoe heb je JWR ervaren? Wat blijft je bij?  

Zou je de JWR aanraden aan een collega? 

Wij waren onder de indruk van de openheid van de jongeren en ook  

hun kundigheid. Naast bevestiging van de inhoud, is het ook goed  

om te zien voor wie je het doet. Hun verhaal is de basis.

We willen de jongeren bedanken voor hun openheid en bevlogenheid. 

Zij geven ons inspiratie waar wij weer mee verder kunnen.


