
#jeugdwelzijnsraad

WAT IS JWR?

De Jeugdwelzijnsraad (JWR) is een panel dat bestaat uit 

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 ervaringskennis. Vanuit deze kennis geeft de  

JWR gevraagd en ongevraagd advies op actuele onder

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

beleidsontwikkeling in de jeugdhulp te verbeteren. 

In de Jeugdwelzijnsraad zijn verschillende jeugdhulp 

ervaringen vertegenwoordigd, zoals ervaring met een 

lichamelijke beperking, autisme, huiselijk  

geweld, uithuisplaatsing, nieuwkomers,  

depressie, alcohol en drugs, etc. 

Familie: 
•  Stress in het gezin
•  Geen goed voorbeeld meekrijgen 
•  Problemen die elkaar versterken 
•  Schaamte wordt overgedragen van ouder op kind

Werk/studie: 
•  Eenmaal uit ritme lastig weer te beginnen 
•  Studie onbetaalbaar want mensen in armoede worden dubbel benadeeld
•  Slechte overgang 18- naar DUO studiefianciering

School: 
•  Minder goede resultaten door stress
•  Gepest omdat je niet mee kan doen
•  Geen leuke dingen als schoolreisjes

Vrienden: 
•  Je neemt gedrag over van andere arme vrienden
•  Aanraking met criminaliteit
•  Je kan niet mee met je vrienden want dingen doen kost geld

Wonen: 
•  Vaker moeten verhuizen waardoor minder binding
•  Achterstallig onderhoud
•  Chaotisch

Vrije tijd: 
•  Minder aansluiting vrienden want dingen kosten geld
•  Je wordt wel creatief in dingen bedenken zoals spelletjes of buiten spelen

Psychische gesteldheid: (wordt gezien als extra leefgebied)
•  Pas bij voldoende goede psychische gesteldheid kunnen leefgebieden 

door de persoon zelf verbeterd worden
•  De focus op afzonderlijke leefgebieden is minder nuttig
•  Het gaat om de grote samenhang van alle aspecten
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CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad? 

www.samenmetdejeugd.nl

‘Wij vonden het erg interessant, vooral in 
de kleinere groepjes werd veel besproken en ook op detailniveau. Helaas hadden we wat 
weinig tijd.  Mooi om te zien dat deze 
jongeren zo betrokken zijn en hun mening  
en visie willen delen.’

Quote van een beleidsmedewerker

Veel verschillende antwoorden worden gegeven zoals:
•  Achterstand, stress, probleem
•  Verschillende problemen bij elkaar 
•  Leefstijl, vicieuze cirkel
•  Schaamte, eenzaamheid, angst
•  Overleven, school, werk
•  Creativiteit, ongelijke kansen 
•  Gaat niet alleen over geld

VRAAG 1 
Waar denk je aan bij armoede in drie woorden?

VRAAG  2 
Welke invloed hebben armoede en schulden op de leefgebieden? 

DE ADVIEZEN VAN DE JEUGDWELZIJNSRAAD

VRAAG  3 
Wat valt op als we kijken naar wat organisaties,  
partijen en initiatieven doen tegen armoede? 

Feedback opdrachtgever op infographic:

Wat is je eerste indruk van de infographic?

Veel tekst voor één blad, maar nuttige en duidelijke informatie.

 

Welke onderdelen ga je gebruiken in jouw project/beleid?

De jongeren geven duidelijk aan dat zij willen dat de focus op het 

kind/de jongere komt. ‘Eigen regie voorop’ wordt gezien als een 

belangrijk aandachtspunt en met onze focus op ‘ontwikkeling’ willen 

we dit goed naar voren laten komen. We nemen de adviezen mee in 

de evaluatie van het Gelijke Kansenfonds én in de opzet van nieuwe 

lokale projecten.

Welke tips heb je voor de JWR en haar werkwijze?.

De bijeenkomst kwam langzaam op gang maar uiteindelijk was er 

veel energie en dat was mooi om te zien. Het digitaal vergaderen 

ging prima.Jullie zouden nog beter rust kunnen creëren om er 

gedurende een hele vergadering bij te kunnen blijven. Maar eerlijk is 

eerlijk: ik vond het al erg goed gaan en de betrokkenheid was groot.

Over de terugkoppeling vanuit de kleine gesprekken hadden we 

graag wat langer plenair willen praten, dat ging nu redelijk snel. Het 

werkt goed om aan de hand van specifieke vragen te praten, maar 

ook in zijn algemeenheid praten over het onderwerp levert veel 

nuttige info op. Een goede combinatie van beiden is belangrijk.

 

Hoe heb je JWR ervaren? Wat blijft bij je?  

Zou je JWR aanraden bij een collega?

Goed, de energie en de betrokkenheid van alle aanwezigen.  

Er waren goede discussies vanuit grote betrokkenheid er werd 

serieus werk gemaakt van het thema. De voorbereiding en de sessie 

zelf waren straks en goed georganiseerd. Ik zou het zeker aan 

anderen aanraden.

VRAAG 4 
Oplossing intergenerationele armoede

•  Zelfregie- en zelfbeschikking meer bij jongeren leggen,  
eigen verantwoordelijkheid stimuleren

•  Meer begeleiding in het omgaan met geld en met overgang 1718 jaar
•  Begeleiding laten lopen tot 27, niet tot 18 jaar
•  Budget coaching
•  Inzetten ervaringsdeskundigheid op scholen
•  Begeleiding naar werk (job coaching), veel eerder hiermee beginnen
•  Jongerenparticipatie bij organisaties die armoede bestrijden
•  Minder werken per gemeente, meer in regionaal verband  

(Hart van Brabant)

•  De focus wordt met name gelegd op sport en school.
•  Er is weinig aandacht voor ‘wonen’. Terwijl dit een belangrijk aspect  

voor een goede studieomgeving is.
•  De sleutel tot het het doorbreken van intergenerationele armoede ligt  

bij het kind, niet bij de ouder. 
•  Ouders kunnen ondersteund worden middels cursussen gericht op 

opvoeden/financiën/werk. 
•  Laat jongeren eigen regie ervaren: meer verantwoordelijkheid voor  

hun eigen leven. 
•  Incidenteel geld geven om armoede te verzachten werkt niet om 

intergenerationele armoede te doorbreken. Dit is een korte termijn 
oplossing. Mensen moeten daarom leren hoe ze met hun geld om moeten 
gaan. Er moet meer duurzaam worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
kinderen (op langere termijn).

TERUGKOPPELINGBestaanszekerheid
Armoede en schulden bij gezinnen met kinderen en jongeren

WAT IS HET THEMA? 
Op 11 mei 2020 kwam de JWR online bij elkaar om te praten over het  
thema bestaanszekerheid. Deze meetup werd inhoudelijk begeleid  
door Speaking Minds, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij  
het organiseren van jongerenparticipatie bij armoede vraagstukken.

In Tilburg groeien nog steeds veel kinderen op in armoede. En wie arm 
opgroeit heeft zelf ook een veel grotere kans om arm te blijven. 
Intergenerationele armoede noemen we dat. Tijdens deze bijeenkomst 
kwam de JWR bijeen om  te praten over de thema’s armoede en schulden. 
De gemeente Tilburg werkt namelijk met een integrale aanpak om het 
doorbreken van deze intergenerationele armoede te realiseren.  
De afgelopen jaren heeft de gemeente met het Gelijke Kansenfonds 
gewerkt om organisaties met geld te ondersteunen om kinderarmoede 
tegen te gaan. Op dit moment evalueert de gemeente die aanpak en zij 
willen breder gaan werken namelijk met een aanpak op alle leef gebieden. 
Dit moet zorgen dat kinderen en jongeren zich zo moeten kunnen 
ontwikkelen om daarmee de armoede waarin zij opgroeien  
te doorbreken. Daarom wordt jongeren gevraagd naar hun  
ideeën over armoede en schulden.


