
#jeugdwelzijnsraad

WAT IS JWR?

De Jeugdwelzijnsraad (JWR) is een regionaal panel  

met jongeren tussen de 16 en 27 jaar die ervaring hebben 

met jeugdhulp. De ervaringen bestaan uit unieke en 

persoonlijke belevingen die niet overdraagbaar zijn. 

Wanneer deze met anderen worden gedeeld en in een 

breder perspectief worden geplaatst, ontstaat ervarings

kennis. Vanuit deze kennis laat de JWR haar stem horen via 

gevraagd en ongevraagd advies op actuele onderwerpen 

die spelen in de beleidsontwikkeling rondom jeugd(hulp). 

Met als doel: bijdragen aan betere jeugdhulp in de regio 

Hart van Brabant!

In de Jeugdwelzijnsraad zijn verschillende jeugdhulp 

ervaringen vertegenwoordigd, zoals ervaring met gescheiden 

ouders, huiselijk geweld, uithuisplaatsing, pleeggezinnen, 

woongroepen, gezinshuizen, mentale problemen en 

verslaving.
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Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad? 
www.samenmetdejeugd.nl

EVIE

De JWR geeft als adviezen voor de doorontwikkeling van EVIE:
• Maak het gemakkelijker om een account aan te maken. 
• Noem de app EVIE, niet Minddistrict. 
• Investeer in meer concrete opdrachten waarbij hun kennis wordt vergroot en jongeren  

mee aan de slag kunnen in de praktijk.
• Minder tekst en meer beeld. 
• Ontwikkel meer modules die specifiek op jongeren gericht zijn
 Bijvoorbeeld: prestatiedruk, eenzaamheid, sociale vaardigheden, mentale weerbaarheid.
• Maak zichtbaar aan wie jongeren in hun omgeving om hulp kunnen vragen, mocht daar behoefte aan zijn.  

Bijvoorbeeld: ouders, mentor, jongerenwerk RNewt, Jongerenpunt MiddenBrabant, huisarts, wijkteam, etc.

CONTACT

Hoe kan EVIE meer zichtbaar en toegankelijk worden bij jongeren?

De JWR omschrijft de meerwaarde van EVIE voor
jongeren als nuttig, overzichtelijk, laagdrempelig en afwisselend.

Zet de app in bij zowel preventieve ondersteuning, als in de wachttijd 
(ter voorbereiding), tijdens het lopende traject als in de nazorg.

DE STEM VAN DE JEUGDWELZIJNSRAAD

Hoe word je als jongere uitgenodigd tot EVIE?

De app moet gemakkelijk vindbaar zijn en de basis moet op  
orde zijn. Daarna kun je triggers sturen door vragen te stellen  
aan de jongeren, zoals hoeveel uur slaap jij per dag? Hoeveel 
energiedrankjes drink je per dag? Hoe haal je een 5,6? Last van 
studiestress? De jongeren online en offline triggeren is heel 
belangrijk, dat kan door de bovengenoemde vragen, maar ook 
door het stellen van op jongere gerichte vragen en online 
campagnes.

Wie nodigt de jongere uit tot Evie?

Betrouwbare bronnen. Wanneer een jongere over EVIE hoort  
via een voor hen vertrouwt persoon, wordt de trigger groter tot 
het gebruiken van de app. Dit kunnen andere jongeren zijn,  
of iemand met kennis en overtuigingskracht, een hulpverlener, 
een influencer, etc. Jongeren vinden het belangrijk dat degene die 
over EVIE vertelt, kennis en kunde heeft van EVIE en de app 
eventueel zelf al heeft gebruikt. 

Waar word je als jongeren uitgenodigd tot EVIE?

Dat kan op heel veel plekken, zowel fysiek als online. De top 3 plekken zijn:
1.	 Social	media
2.	 Scholen
3.	 Hulpverlening	/	Huisarts

Wanneer word je als jongere uitgenodigd tot EVIE?

•  Wanneer jongeren op de middelbare school zitten.
•  Wanneer jongeren 16 jaar worden middels een brief van de gemeente.
•  Wanneer jongeren 18 jaar worden en vanuit de gemeente geinformeerd 

worden over hun rechten/plichten.
•  Wanneer jongeren aan het wachten zijn op hulp. 
 Zowel in de wachtkamer, als op de wachtlijst.

Voor welke jongeren is EVIE interessant?

Voor alle jongeren in de pubertijd, maar in het bijzonder:
•  Jongeren die studiestress hebben
•  Jongeren die op zoek zijn naar betrouwbare informatie
•  Jongeren die uit balans/evenwicht zijn

Wat is de kernboodschap volgens jongeren?

• Wil je weten hoe je toch die 5.6 haalt? Check Evie!
• Heb je last van piekeren, slecht slapen, onzekerheid, faalangst? 
 Neem dan een kijkje op Evie!
• Wil je je meer waardering hebben voor wat je hebt. Download dan Evie!

Toets
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WAT	IS	HET	THEMA?	
Op 12 oktober 2020 kwam de JWR bij elkaar om te praten  
over EVIE: E-Health voor iedereen. Dit is een online platform 
dat online zelfhulptrainingen aanbiedt. Het biedt de 
inwoners/jongeren van de regio Hart van Brabant een tool  
om zelfstandig aan de slag te gaan met lichte psychische 
klachten, zonder hiervoor direct een hulpverlener in te 
schakelen. Mocht iemand er niet zelf uitkomen, dan kan  
de jongere samen met begeleiding van de huisarts of 
hulpverlener verder met de oefeningen van EVIE. 

Met het aanbod van zelfhulpmodules en dagboeken geeft 
EVIE aan jongeren meer kennis over specifieke onderwerpen 
zoals beter slapen, omgaan met stress. Ook daagt het 
jongeren uit om hier iets mee te gaan doen. Met Evie kan de 
jongere anoniem, op eigen wijze, eigen plek, eigen tempo  
en met wie die wil, aan de slag met online modules. 

Hoe maken we EVIE meer zichtbaar en toegankelijk 
voor jongeren? De JWR ging ermee aan de slag.  
In deze factsheet lees je de resultaten!

Feedback opdrachtgever op infographic:

•	 Wat	is	je	eerste	indruk	van	de	infographic?
 Veel informatie, herkenbaar en fijn dat het per thema  

is opgedeeld. Tegelijkertijd herken ik de kernboodschap 
niet helemaal. 

• Welke onderdelen bevestigen aannames die er al waren?
 Meer modules gericht op jongeren en het makkelijker van 

het inloggen/aanmaken van een account is wat ik herken.

• Welke onderdelen waren nieuw? 
 Dat EVIE jongeren het best bereikt via personen die zij 

vertrouwen en prikkelende vragen.

•	 Welke	onderdelen	ga	je	toepassen	in	jouw	project?
 We zijn al direct met de adviezen aan de slag gegaan.  

De inlogprocedure is aangepast/versimpeld. We zijn  
in gesprek met de technische bouwer over modules.  
En we gebruiken de voorbeelden van prikkelende 
vraagstellen in onze (social media) berichtgeving.

•	 Hoe	heb	je	JWR	ervaren?	Wat	blijft	je	bij?
 Heel prettig, we voelden dat we eerlijk advies kregen  

over wat anders/beter kan. Er was voldoende tijd om een 
serieuze verdieping te maken op ons vraagstuk. We voelen 
ons geholpen en zijn dus ook direct aan de slag gegaan met 
de adviezen. 

•	 Welke	tip	heb	je	nog	voor	de	JWR	en	haar	werkwijze?
 Dat nog niet iedereen de app vooraf had uitge probeerd.  

Dit maakte de bijeenkomst voor een aantal jongeren 
minder relevant en hierdoor misten wij hun feedback.  
In de voorbereiding kan er nog meer op gestuurd  
worden, dat iedereen die komt is voorbereid!

•	 Zou	je	de	JWR	aanraden	aan	een	collega?	
	 Waarom	wel/niet?
 Jazeker! Het levert ontzettend veel concrete en bruikbare 

adviezen op. Niet zomaar wat geroep, maar heel praktisch 
en bruikbaar.

TERUGKOPPELING


