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WAT IS DE JWR
De Jeugdwelzijnsraad (JWR) is een regionaal panel met jongeren
tussen de 16 en 27 jaar die ervaring hebben met en betrokken zijn bij
ontwikkelingen binnen jeugdhulp. Hun ervaringen bestaan uit unieke
en persoonlijke belevingen die ze hebben opgedaan en die niet
overdraagbaar zijn. Wanneer je deze met anderen deelt en in een
breder perspectief plaatst, ontstaat er ervaringskennis. Vanuit deze
kennis geeft de JWR gevraagd en ongevraagd advies op actuele
onderwerpen die spelen in de beleidsontwikkeling en de inkoop
rondom jeugd(hulp). Het doel is om met onze stem bij te dragen
aan innovatie en verbetering binnen jeugdhulp in de regio Hart van
Brabant.
In de Jeugdwelzijnsraad is verschillende ervaringskennis vertegen
woordigd, zoals ervaring met gescheiden ouders, huiselijk geweld,
uithuisplaatsing, pleeggezinnen, woongroepen, gezinshuizen,
mentale problemen en verslaving.

JONGERENPARTICIPATIE
Vragen van jongeren aan zorgaanbieders
Hoofdvraag: hoe wordt jongerenparticipatie vormgegeven door
zorgaanbieders?
• Wat is mogelijk in de vrije keus rondom hulpverlening binnen het
gecontracteerde samenwerkingsverband segment 1?
• Wat is de kijk op deelname van jongeren in gesprekken die over hen
gaan? Wanneer wel/niet? En waarom?
- Hoe wordt aangesloten op de belevingswereld van jongeren tijdens
de gesprekken?
- Hoe krijgen jongeren inspraak & invloed binnen het gesprek
(mate van participatie)?
- In hoeverre mag een jongere zelf kiezen bij welke gesprekken hij/zij
aanwezig is? Mag dit naast de ouder/verzorger ook iemand anders
uit het netwerk zijn?
• Welke mogelijkheden zijn er tot inzage en/of medezeggenschap
m.b.t. het dossier? Is er mogelijkheid tot het lezen van het dossier én
aanvullen/aanscherpen vanuit eigen perspectief?
• In welke mate is er ruimte voor jongeren om van hun nieuwe/tijdelijke
woonplek een “thuis’’ te maken?
• Hoe wordt aan de jongere nazorg geboden? En voor welke periode?

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Vragen van jongeren aan zorgaanbieder
Hoofdvraag: welke mogelijkheden biedt de zorgaanbieder voor
het inzetten van ervaringskennis & ervaringsdeskundigheid?
• Wat is de visie van zorgaanbieders op de inzet van ervaringskennis
& ervaringsdeskundigheid? Is hier een specifieke beleidslijn op?
• In welke mate worden ervaringsdeskundigen momenteel ingezet?
Hoeveel ervaringsdeskundigen zijn geschoold?
• Hoe faciliteren zorgaanbieders ervaringsdeskundigen?
Wat doet de zorgaanbieder om ervaringsdeskundigen (bij) te
scholen?
• Hoe zet de zorgaanbieder ervaringsdeskundigheid in bij het
voor-natraject?

Ervaringen & Adviezen van jongeren

WAT IS HET THEMA?
In de regio Hart van Brabant wordt jeugdhulp gezamenlijk ingekocht.
Voorop staat de inkoop van goede hulp en ondersteuning die toegankelijk is voor wie dit nodig heeft. Maar ook dat deze hulp betaalbaar is
én blijft voor de gemeenten.
Om te komen tot selectiecriteria voor zorgaanbieders, die de opdracht
voor jeugdhulp gaan uitvoeren, zijn beleidsmakers in 2021-2022
meermaals in gesprek gegaan met de JWR. De insteek: hoe hebben
jongeren hun jeugdhulp ervaren? Welke voorwaarden zijn volgens
hen belangrijk? Welke accenten moeten er gelegd worden?
Kortom: hoe maken we de hulp voor jeugdigen beter?
De ervaringen, adviezen en vragen uit de gesprekken met jongeren
staan weergegeven in deze infographic en worden meegenomen in
de dialoogfase. De fase in het inkooptraject waarin gemeenten en
aanbieders met elkaar in gesprek gaan over inhoudelijke, financiële
en contractuele afspraken. Tijdens de dialoogfase is, naast de
gemeente en aanbieders, óók de JWR aangesloten om mee te
praten over de inzet van Jongerenparticipatie &
Ervaringsdeskundigheid binnen de Jeugdhulp.

Seizoen 2021/2022

Jongerenparticipatie in het eigen traject

Jongerenparticipatie binnen de organisatie

• De voorkeur is om een band op te bouwen met iemand die veilig &
vertrouwd voelt. “Ik wacht liever langer op iemand waar ik een klik
mee heb, dan korter op iemand waar ik nog geen band mee heb.’’
• Zorg voor diversiteit bij hulpverleners in al zijn facetten: sociaal-culturele
achtergrond, gender & seksualiteit, ervaringen, religie, leeftijd, etc.
• Wanneer er gesprekken zijn waarin beslissingen worden genomen die
van invloed zijn op het leven van jongeren, geef jongeren dan de
mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Zeker wanneer het gaat over de
woonplek en het behandelplan. Wees hierbij vooraf duidelijk over
de mate van participatie: waar hebben zij wél/geen inspraak én invloed
over? En waarom wel/niet? Randvoorwaardelijk is dat hierbij wordt
aangesloten op de taal en behoeften. Laat jongeren achteraf meelezen
in de notulen én vermeld wat hun ervaring is geweest bij het gesprek.
Wordt de jongere gezien als een partner bij de realisatie van zijn eigen
hulpverlening en herstel?
• Geef jongeren zelf de keuze wie zij wél/niet willen laten aansluiten bij
een gesprek. Dit hoeft niet altijd een ouder te zijn. Dit kan ook een
andere betrokkene zijn.
• Geef de mogelijkheid om het eigen dossier te lezen. En bied de ruimte
om hierbij te vermelden wat de eigen kijk op het geheel is.
“Ik wil graag mijn eigen waarheid óók teruglezen in mijn dossier.’’
• Ondersteun jongeren in het thuisvoelen op hun korte én lange termijn
woonplek. Het zit ‘m in kleine details: eigen foto’s, een eigen dekbed,
de indeling van de ruimte. “Mijn kamer op de woongroep voelde voor mij
niet veilig, iets ‘eigens’ zou helpend zijn geweest.’’
• Bied na vertrek nazorg: maak afspraken op welke manier er contact
wordt gehouden en met wie de jongere contact kan opnemen als er
vragen zijn.
• Bied tijdens en/of na het traject de kans om deel te nemen aan
jongerenparticipatie bij het beleid van de organisatie of het beleid op
regionaal niveau.

• Implementeer en borg de werkwijze om te werken met een kartrekker of
aanjager van jongerenparticipatie, zodat op een betekenisvolle en
structurele wijze jongerenparticipatie kan worden gerealiseerd.
Jongerenparticipatie als randvoorwaarde bij het totale organisatiebeleid
dat van invloed is op de levens van jongeren.
• Wees in de werving van jongeren out-reachend en zorg voor een brede
vertegenwoordiging: dé jongerenstem bestaat niet.
• Betrek jongeren structureel: aan de voorkant, tussentijds en aan het einde
van organisatie- en beleidsprocessen.
• Wees duidelijk & transparant over:
- Doel: waarom wil je jongeren betrekken? Wat is de toegevoegde waarde
voor jou?
- Proces: welke fasen in het beleid worden er doorlopen? In welke fasen is
het zinvol om jongeren te betrekken? En in welke mate hebben jongeren
hier invloed op?
- Terugkoppeling: wat gebeurt er met de input van de jongeren? En wat
niet? Hoe, wanneer en van wie gaan ze hierover terug horen?
• Faciliteer samenkomsten voor participerende jongeren uit de organisatie
om in gesprek te gaan over wat er goed gaat en wat er beter kan in de
organisatie. Denk hierbij aan:
- Datum & tijd: houd rekening met schooltijden, sport en uitgaansavonden.
- Locatie: bereikbaarheid & uitstraling van de ruimte.
- Sfeer & veiligheid: maak gezamenlijke afspraken en houd het informeel.
- Inzet van interactieve & inclusieve werkvormen.
- Vaardigheden: bied training aan om dit type gesprekken te voeren.
- Win-win: vergoeding/cadeaubon, reiskosten, eten, drinken, training, etc.
• Gelijkwaardigheid is een randvoorwaarde in de manier waarop je jongeren
aanspreekt en meeneemt in het proces. Een goede grondhouding als
professional is de basis!

Ervaringen & Adviezen van jongeren
• Jongeren benoemen de meerwaarde van het inzetten van
ervaringsdeskundigen binnen de jeugdhulp als volgt:
- Erkenning en herkenning voor jouw situatie;
“Het besef dat iemand enigszins weet waar je doorheen gaat is
helpend voor het accepteren van hulp.’’
- Een laagdrempelig en gelijkwaardig gesprek zonder oordeel;
“Een ervaringsdeskundige heeft een ‘free-pass’ ten opzichte
van een professional. Een professional dringt soms niet meer
tot mij door, omdat diegene niet praat vanuit levenservaring,
maar met de kennis uit de boeken. Daarbij wil of hoeft de
ervaringsdeskundige niets van mij, maar hij/zij kan wel naast
mij gaan staan en ‘spreken we dezelfde taal!’’
- Hoop bieden door een toekomstperspectief te bieden,
een rolmodel zijn voor mij.
“Jij hebt een soortgelijke ervaring als ik gehad en bent er
blijkbaar ook weer uitgekomen.’’
• Bij wachttijden kunnen periodieke groepsgesprekken met
(jongere) ervaringsdeskundigen zinvol zijn. Eventueel ook een
ervaringsdeskundige als ‘wachtmaatje’.
“Samen wachten voelt beter dan alleen. Dan is er iemand waar je
vragen aan kunt stellen.’’
• Zet ervaringsdeskundigheid niet enkel in tijdens het traject,
maar ook in het voortraject (o.a. intake) en in de nazorg.
• Bied maatwerk door inzet van ervaringsdeskundige
hulpverleners. Werken vanuit eigen ervaring kan bijdragen aan
een goede match en dat aansluitende basis zijn voor de
hulpverlening. Daarmee komt er meer ruimte voor keuzes
voor welke hulpverlener je wil.
• Maak onderscheid in de verschillende “levels’’ van ervarings
deskundigheid.
• Bied mogelijkheden voor professionele scholing aan jongeren
met ervaringen, zodat zij opgeleid kunnen worden worden tot
ervaringsdeskundige.
• Faciliteer ervaringsdeskundigen d.m.v. coaching en zorg voor
een vaste contactpersoon die mede de belangen behartigt.
• Betaal de inzet van geschoolde ervaringsdeskundigen.
• Zorg dat de juiste ervaringsdeskundige bij de aansluitende
doelgroep zit.
• Zorg voor structurele inbedding van de inzet
ervaringsdeskundigheid. Denk aan inzet bij: individuele
processen (voor-tijdens-nazorg), groepsprocessen,
scholingsprocessen en organisatieprocessen.
• Zorg voor een organisatie-overstijgende visie op
ervaringsdeskundigheid en de inzet hiervan.
“Mensen met een ervaring worden al snel ervaringsdeskundigen
genoemd, maar er is onderling veel verschil in taken, rollen,
niveaus en competenties.’’
• M.b.t. de inzet van ervaringsdeskundigheid en preventie:
laat periodiek (jongere) ervaringsdeskundigen langsgaan op
scholen om met jongeren in gesprek te gaan over jeugdhulp
gerelateerde thema’s: verslaving, mentale struggles,
echtscheidingen, huiselijk geweld, etc.

Tip:
Bekijk ook eens het e-Magazine “Listen Up’’
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OVERIGE TIPS VOOR DE REGIONALE INKOOP VAN JEUGDHULP

NORMALISEREN & WACHTTIJDEN

SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS & JEUGDHULP

• In de toeleiding naar zorg zouden groepsgesprekken met leeftijdsgenoten aangeboden
moeten worden op plekken waar jongeren in hun dagelijks leven al zijn. Een (jongere)
ervaringsdeskundige zou hierbij samen met een lokale jongerenwerker het gesprek
kunnen leiden. Besproken thema’s worden afgeleid van wat er op dat moment speelt in de
leefwereld van jongeren.
• Zorgaanbieders moeten een verwachting van de wachttijd communiceren tijdens de
intake. En deze wachttijd moeten zij ook zichtbaar maken via hun website.
• Zorgaanbieders moeten een plan hebben over hoe zij van een wachttijd,
voorbereidingstijd kunnen maken. Denk aan dagbesteding, E-health, contactmomenten.
• Zorg voor (minimaal) één professioneel luisterend oor gedurende de wachttijd.
- Ook bereikbaar buiten kantooruren.
“’s Avonds heb ik geen afleiding meer en komen de nare gedachtes.’’
- Waar mogelijk, met inzet van ervaringsdeskundigheid.
- Iemand die de wegen in het jeugd- en sociaaldomein kent.

• Geef jongeren de keuze om aanwezig te zijn bij de gesprekken die over henzelf gaan.
Niet praten over jongeren, maar mét jongeren.
“Ik hoorde ze over me praten, dan voel je je zo opgesloten. Je hebt het gevoel dat er over je
geroddeld wordt.”
• Zorg voor verbinding tussen school en zorg. Communicatie tussen de hulpverlener en docent
moet standaard zijn en wanneer het niet goed gaat moet er (in overleg met de jongere) een
gesprekje ingepland worden. Bijvoorbeeld door een start-, tussen- en eindgesprek in het
hulpverleningstraject.
• Geef voorlichting op scholen waarbij thema’s uit de jeugdhulpverlening besproken worden.
Betrek hierbij ervaringsdeskundigen en denk na over de nazorg! Informeer jongeren daarbij
over hoe/waar zij laagdrempelige hulp kunnen vragen.
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Vraag 1

“Liever wachten op hulp die goed bij mij past, dan een mis-match en zo snel mogelijk uit de
wachttijd.’’

WAT IS JWR?
De Jeugdwelzijnsraad (JWR) is een regionale panel met
jongeren tussen de 16 en 27 jaar die ervaring hebben met
jeugdhulp. Ervaringen bestaan uit unieke en persoonlijke
belevingen die iemand heeft opgedaan en die niet
overdraagbaar is. Wanneer deze met anderen worden
gedeeld en in een breder perspectief worden geplaatst,
ontstaat ervaringskennis. Vanuit deze kennis geven wij
gevraagd en ongevraagd advies op actuele onderwerpen
die spelen in de beleidsontwikkeling rondom jeugd(hulp).
Het doel is om met onze stem bij te dragen 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.

“Er is geen ‘normaal’. Ieder individu heeft zijn eigen geschiedenis en eigen behoeften, dus
handel en behandel ook zo. Zorg is maatwerk en maatwerk is succes.’’

contactpersonen vanuit onderwijs?

• mentor: wisselende ervaringen.
De mentoren waaraan jongeren
een
positieve herinnering hebben,
zijn diegenen die net dat extra
stapje namen
voor jongeren. “Mijn mentor
was langdurig ziek, maar was
wél bij mijn diploma
uitreiking.” Negatieve herinneringen
aan mentoren zijn diegenen
die
stigmatiseerden. “Hij noemde
mij een anorexia-persoon.”

• een begeleider op school die
ondersteuning gaf op sociaal
vlak bij mijn
overstap van Voortgezet Onderwijs
naar Speciaal Voortgezet onderwijs.
• familie: ondersteuning bij
huiswerk
• decaan: bij ‘slechte’ mentoren
kreeg je te maken met je decaan.
Die hielp je
bij studiekeuze of ging in gesprek
met de ouders van kinderen die
pesten.
• docenten: “Mijn docent toonde
oprechte interesse.”
• conciërge: “Altijd in voor een
babbeltje.”
• vrienden: “Mijn vrienden zijn
de reden waarom ik naar school
ga.”
• schoolmaatschappelijk werkers:
“Sommigen zijn echt flappies.”

Wie zijn of waren jouw contactpersonen

vanuit jeugdhulp?

• zorgcoördinator: de tussenpersoon
• coach: ADDbegeleiding
• gezinsbegeleider
• (GGZ)psycholoog
• persoonlijk begeleider op
groep
• gemeente: die verwijst door
• psychiater: diagnoses en medicatie
• zorgboerderij

Tip:

Jeugdwelzijnsraad #2

KOERS JEUGD: Snel op de juiste plek
(wegwerken wachttijden)
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ELZ IJNS RAA D

“Ik was de verbindende factor
op school. Ik moest zelf alles uitleggen
aan alle docenten. Ik had liever
dat de zorgcoördinator een mail
gewild
had gestuurd naar de docenten.
Nu dachten veel docenten dat
rot ventje” was, terwijl ik eigenlijk
ik een “lui,
met mijn gedachten ergens anders
was. Dit had voorkomen kunnen
worden als m’n mentor dit had
gecommuniceerd.”
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Wat is je eigen ervaring met wachttijd?
contact hebben via whatsapp of videobellen
• Jongeren geven aan dat ze graag
(dan zie je de persoon).
er
moeten wachten en tot die tijd werd
• De meeste jongeren hebben maanden
wachten voor de kennismaking en
niets gedaan. Bijvoorbeeld: Vier maanden
voor behandeling. Tot die tijd doen ze
daarna nog twee maanden wachten
ze alleen maar even bellen.
niets, er is geen controle, al zouden
zoontje.
wachten op speciale zorg voor haar
• Een jongere geeft aan dat ze zit te
hulpverlener, maar de toegang heeft
Er is al wel plek en ze heeft een ambulant
overal zelf achteraan bellen.
moet
Ze
geven.
te
af
beschikking
de
geen tijd om
heel goed had voorbereid en ingelezen
• Een enkeling gaf aan dat ze zich zelf
Ze durfde eisen te stellen in de
zodat ze precies wist wat zij nodig had.
er weinig wachttijd.
gesprekken die ze had en daardoor was

A: Snellere hulp - onbekende aanbieder
B: Langer wachten - vertrouwde aanbieder.
wachten als dat leidt tot een vertrouwde
De meeste jongeren kiezen voor langer
verrassingen. Er is al sprake van een
hulpverlener. Dan heb je geen onverwachte
hulpverlener.
voor snellere hulp bij een onbekende
vertrouwensband. Een enkeling kiest
je altijd snelle hulp krijgen.
Bij spoed maakt het niet uit en moet

wachttijd - hulp
A: Beschikking krijgen - kennismaken - hulp
B: Beschikking krijgen - wachttijd - kennismaking
na je
kennismaking met je hulpverlener direct
De meeste jongeren kiezen voor een
wie je
van wachttijd, maar dan weet je al met
beschikking. Daarna volgt een periode
heeft
gehoord wanneer er al een gesprek
contact gaat hebben. Je voelt je meer
gedurende je gehele wachttijd een duidelijk
plaatsgevonden. Het is belangrijk om
aanspreekpunt te hebben.
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deze infographic is
belangrijk. De infographic
naar de JWR is erg
een terugkoppeling
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moeilijk leesbaar omdat
digitaal niet praktisch,
je JWR aanraden
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ervaren?
JWR
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heb
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bij een collega?
waren zeer open en
bijeenkomst. Jongeren
Ik vond het een prima
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is en
van het contact persoonsgebonden
De jongeren geven aan dat het verloop
en
willen juist wel dat ouders alles weten
afhankelijk van de situatie. Sommige
het
verantwoordelijkheid. Belangrijk is
sommige jongeren nemen graag eigen
voorkomen van miscommunicatie.

• Blijf het contact houden met
school. En wees hierin proactief,
laat dit niet van de jeugdige
afhangen. Deze heeft al veel
aan zijn/
haar hoofd!

Met welke ideeën, activiteiten of faciliteiten

om te praten over
Op 1 juli 2019 kwam de JWR bij elkaar
Samen
het eerste thema uit het uitvoeringsprogramma
Het streven is
met de Jeugd: Wegwerken Wachttijden.
ze hulp vragen zo
dat kinderen, jongeren en ouders als
regio Hart van
snel mogelijk geholpen worden. In de
samen om te
Brabant werken we met alle partijen
zodat er op
kijken naar slimme en snelle oplossingen
den duur geen wachttijden meer zijn.
JWR mee en
In deze sessie deden 10 leden van de
jongeren hun
wilden we vooral te weten komen hoe
wachttijd beleven. En wat kan de
gemeente doen om daarbij te helpen?

ADVIES 1: DAGBESTEDING
Dagbesteding kan bijdragen
aan: afleiding, ontwikkeling,
mindfulness, meditatie,
structuur en bewustwording.
Het is belangrijk om je niet
nutteloos te voelen. Een
alternatieve cursus in de
richting van je behandeling
zou uitkomst kunnen bieden.
Ook worden er meeloop
dagen voorgesteld zodat je al
meer te weten komt over het
traject dat er gaat komen.

ben jij geholpen in de voorbereiding (wachttijd)

ADVIES 2: CONTACTPERSOON
de
Een vaste contactpersoon die jou op
hoogte houdt van het verloop van de
wachttijd. Vaak is er tussen de aanmelding
en behandeling helemaal geen contact
en/of je voelt je als een nummer behandeld.
geeft
Een vast iemand kent jou iets beter en
te
ook meer het gevoel serieus genomen
worden. De instellingen kunnen bijvoorbeeld
investeren om hiervoor ervaringsdeskun
digen in te zetten. Zij weten beter wat
iemand op de wachtlijst meemaakt.
Een contactpersoon moet laagdrempelig
zijn, werkt bijvoorbeeld met een open
spreekuur, geeft een gevoel van erkenning.

naar behandeling of begeleiding?

ADVIES 3: CONTACT-MOMENTEN
Naast een vaste contactpersoon zijn
vaste momenten om contact te hebben
erg belangrijk. Vaak is er vanuit de
instelling geen contact en moet je als
client op zoek naar informatie. Een vast
moment in de week waarop
je contact hebt (via app) met
je toekomstige hulpverlener
(of ervaringsdeskundige),
kleine opdrachten kan
krijgen en kan vertellen
hoe de afgelopen week
is gegaan.

het tempo van de jongere.

• Geef jongeren de keuze om
aanwezig te zijn bij de gesprekken
die over hem/haar gaan.
Niet praten over jongeren,
maar mét jongeren.
“Ambulant medewerker voor
gezinshulp kwam tijdens schooltijd
bij mij thuis. Ik wist dat ze dan
over mij spraken, maar ik wist
ook
inhoudelijk nergens van af.”
• Neem jongeren serieus in
wat zij vertellen.
“Naar mijn idee krijgt ambulant
niet mee wat er echt speelt thuis.
Mijn woord
mijn moeder. Dat win ik nooit.”

tegen het woord van

• Geef jongeren een terugkoppeling
over wat er gebeurt met hetgeen
“School heeft vooral een rol in
dat zij delen.
de opstart van hulp. Vervolgens
hoor je niets meer vanuit school.”
“Ik was graag op de hoogte gehouden
over het proces met de ambulante
begeleiding. Nu zat ik bij
mijn ouders aan tafel, moest ik
mijn verhaal vertellen en hoorde
ik er vervolgens nooit meer over
wat ermee was gebeurt.”
• Zorg voor een overdracht
wanneer een jongere van school
wisselt.
“Toen ik wisselde van school,
wist school niets over de hulp
thuis.
Dat was echt niet handig.”
“Kan er geen universeel rapportage
systeem, zoals in het ziekenhuis?
En dat je dan zelf eigenaar bent,
als je dat aankunt natuurlijk.”

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

• Wat gaan jongeren merken
van deze aanpassingen
hun leefwereld?

!

in

Dat zij merken dat school aandacht
dat de deskundigheid van docentenen tijd voor ze nemen,
maken van thema’s zoals mentale in het bespreekbaar
gezondheid nog
wordt verbeterd. Binnen nu en
een jaar zal dat zichtbaar
moeten zijn.

• Welke onderdelen ga je niet
toepassen, en waarom niet?
Geen enkel onderdeel denk ik,
omdat alles van belang is!
• Hoe heb je JWR ervaren?
Wat blijft je bij?
Ik was er helaas niet bij, dus heb
het moeten doen met
enkele opnames en notulen.
Dat is echt jammer.
• Welke tip heb je nog voor
de JWR en haar werkwijze?
Mogelijkheid tot digitaal aansluiten.
En vooraf
verwachtingen t.a.v. proces verduidelijken.
• Zou je de JWR aanraden aan
een collega?
Waarom wel/niet?
Zeker! Je haalt er zeer waardevolle
tips uit!

??

CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsr
aad?
www.samenmetdejeugd.nl

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

ADVIES 4: MULTIFUNCTIONEL APP
infor
In de multifunctionele app staat alle
die
matie en afspraken van alle organisaties
geeft
betrokken zijn in de wachttijd. De app
komen
informatie over de trajecten die gaan
te
en biedt de mogelijkheid om in contact
komen met
ervaringsdeskun
digen. Je kan er je
gevoel in delen,
respons krijgen
en opdrachten
uitvoeren.

Jeugdwelzijnsraad #33

GGD monitor koers Jeugd

#jeugdwelzijnsraad

DE ADVIEZEN VAN DE JEUGDWELZIJNSRAAD

Vraag 1
Stellingen

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 ervaringskennis. 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.

Aan de jongeren zijn drie stellingen

voorgelegd:

En wat was hun reactie?

1. Ik werd serieus genomen
en mocht tijdens
hulpverleningstraject zelf meebeslissen mijn
in de keuze
van mijn jeugdhulpverlener.
2. Toen ik om hulp vroeg mocht
ik tijdens mijn
hulpverleningstraject zelf meebeslissen
in de keuze
van het soort/type hulpverlening
dat ik ontving.
3. Ik had een vaste hulpverlener
die overzicht hield en bij wie
ik terecht kon met vragen, dit
gedurende mijn behandeling.

“Ik had een goede band met mijn
hulpverlener. Ze stelde mij altijd
de vraag: ‘’Wat wil jij?’’ En vanuit
we verder. Ik mocht zelf mijn keuzes
daar keken
maken!’’ Het is niet vanzelfsprekend
genomen gedurende het hulpverleningstraject.
dat jongeren serieus worden
Zorg ervoor dat de stem van de
jongeren centraal staat.
“Ik werd bijna 18, maar mocht
niet zelf beslissen. Ik voelde mij
net een gevangene.’’ De grootste
van de jongeren had niet het
groep
gevoel dat zij invloed hadden
op de hulpverlening. Zorg ervoor
zelf kunnen meebeslissen in de
dat jongeren
vorm van hulpverlening. Indien
gekozen wordt voor een ander
hulpverlening, leg dan duidelijk
type
uit hoe deze keuze tot stand is
gekomen.
“Mijn begeleider had alleen contact
met mijn ouders.’’ De meeste
jongeren hadden een vaste
begeleider, alleen spraken zij
deze persoon zelden. Praat niet
over jongeren, maar mét jongeren.

Vraag 2
Wat vonden jongeren van de wachttijd,
Hoe gaan jongeren om met de

‘Ik het heel fijn vind om in een
vertrouwde omgeving mijn gewaardeerde
mening te kunnen geven, omdat ik
gehoord word en nieuwe of bekende
dingen hoor. Het zijn belangrijke
onderwerpen voor de jeugd nu.’
QUOTE Van JWR lid

WAT IS HET THEMA?
Sinds de invoering van de nieuwe
Jeugdwet op 1 januari
2015 vormen de negen regiogemeenten
van Hart van
Brabant (Dongen, Gilze en Rijen,
Goirle, Heusden,
Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en
Waalwijk) gezamenlijk het beleid
met betrekking tot
jeugdhulp. De ambitie om kinderen
en
gezond en gelukkig te laten opgroeien jongeren veilig,
staat beschreven
in de regionale koers Samen
met de Jeugd.
GGD Hart voor Brabant voert
een monitor uit om de
beleidsdoelen van de koers te
evalueren.
uitgevoerd door middel van kwantitatief Deze wordt
onderzoek (data)
en kwalitatief onderzoek (interviews-ervarings
verhalen).
Op maandag 12 juli 2021 vroegen
GGD-onderzoekers de
JWR om, in het kader van de
monitor, ervaringen te delen
en tips te geven over de zorg
die zij hebben ontvangen.
De GGD was benieuwd naar de
eventuele wachttijden waar zij mee te maken
kregen en welke
invloed corona op de zorg en
wachttijden had.
In deze facsheet lees je er alles
over!

wanneer je slecht in je vel zit,
is 1 dag teveel.’’
Het is niet vanzelfsprekend dat
jongeren mee mogen bepalen
door welke zorgverlener zij behandeld
Vaak wordt er gekeken bij welke
worden.
zorgverlener nog ruimte is op
de wachtlijst.

“Ik had een wachttijd van vijf

maanden, maar dat was bij 1

op de 6 zorgaaanbieders die überhaupt

plek had op de wachtlijst.’’

Bij de meerderheid zorgt de lange
wachttijd voor wanhoop. Jongeren
wachten, maar weten niet voor
plan daarna is. Die onduidelijkheid
hoelang en wat het
blijkt heel erg vervelend. Een
enkeling kreeg tijdens de wachttijd
Hierdoor kon diegene al nadenken
al wat begeleiding.
over de toekomstige behandeling.

Waar hebben jongeren behoefte

aan tijdens de wachttijd?

• Contact houden vanuit organisatie:
“Toen ik op de wachtlijst stond,
nam een medewerker iedere maand
met mij op en vroeg hoe het met
mij ging. Ze stelde mij gerust.”
contact
Plan alvast een kennismaking
Bel tussentijds kort hoe het gaat
voor de wachttijd begint.
en of de jongere het nog redt.
Dan voelt de jongere zich geen
• Duidelijkheid bieden: “Ik
nummer op de wachtlijst.
vind het belangrijk om te weten
waar ik aan toe ben, anders voel
Geef als professional aan de
ik mij niet serieus genomen.’’
voorkant duidelijk aan wat de
jongeren kan verwachten.
• Steun uit de omgeving: “Toen
ik aan het wachten was vond
ik het fijn om mijn hart te luchten.’’
leden en vrienden geeft jongeren
Contact met familieeen boost om de wachttijd door
te komen. Het wijkteam of de
vraagt ook na of jongeren deze
zorgorganisatie
steun kunnen vinden in hun omgeving.
Zo niet, dan ondersteunt het
een zorgorganisatie in het vinden
wijkteam of
van een alternatief luisterend
oor/steun.
• Zorg voor afleiding: “Tijdens
mijn wachttijd ben ik begonnen
met vrijwilligers werk.’’ Door bezig
activiteiten hebben veel jongeren
te zijn met andere
niet het gevoel de hele dag met
hun problemen bezig te zijn.

Wat kon beter tijdens de wachttijd?

• Lange wachttijden verkorten.
“Maak van wachttijd, voorbereidingstijd.
op de zorg die zij zullen krijgen.”
Zodat jongeren zich kunnen voorbereiden
• Luister naar diegene die hulp
nodig heeft.
• Geef een terugkoppeling
na de doorverwijzing. “Toen
ik contact had opgenomen met
niet meer óf en wanneer ik bij
de huisarts, hoorde ik vervolgens
de psycholoog terecht kon.’’
• Creëer duidelijkheid over
de wachttijd. Neem de omgeving
mee in de wachttijden, zodat
de jongere richting de zorgvrager
er geen onbegrip vanuit
komt. “Maak duidelijk afspraken
met mij en luister naar wat ik te
zeggen heb.’’

Welke suggesties hebben de jongeren

TERUGKOPPELING

Feedback opdrachtgever op infographic:

ERVARINGEN VAN BELEIDSMAKERS

• Wat is je eerste indruk van
de infographic?
Mooi en compleet overzicht
van de bijeenkomst. Ik mis
geen onderdelen en zie ook geen
verbeterpunten.
• Welke adviezen bevestigen
aannames?
Je weet dat er lange wachttijden
zijn, maar als de jongeren
er zelf over vertellen wordt het
toch meer tastbaar.

voordat zij hulp ontvingen?

• Welke onderdelen waren
nieuw?
De zorg in coronatijd is een nieuw
onderwerp.
Fijn om de ervaringen en ideeën
daarbij te horen.

wachttijd?

Jongeren proberen er over het
algemeen alles aan te doen om
de wachttijd te verkorten. Zo
klachten uit te vergroten tijdens
gaf een jongere aan haar
gesprekken, zodat ze eerder
aan de beurt kwam. Anderen
vrienden en familie om eerder
schakelden de hulp in van
op gesprek te kunnen komen.
De lange wachttijden ervaren
Ook hebben ze niet altijd het
jongeren als frusterend.
gevoel serieus genomen te worden.

• Welke onderdelen ga je toepassen
project?
De uitkomsten nemen wij mee

“Iedere dag dat je moet wachten

CONTACT

VRAAG 3

Wat is belangrijk voor jongeren
wanneer zij vanuit jeugdhulp
teruggaan naar onderwijs?
• Zorg dat hulpverleners meer
inzicht krijgen in het leven op
school,
zodat er meer maatwerk geleverd
kan worden.

• Een programma op maat:
op

van de infographic?
is aan bod komt.
Wat is je eerste indruk
waarin alles wat besproken
Mooi visueel totaalplaatje
bij de doelgroep.
weergave en passend
Inhoudelijk een goede

A: contact tijdens wachttijd via ouders
B: contact tijdens wachttijd via mijzelf

WAT IS HET THEMA?

Vraag 3

• Geef jongeren in de communicatie
tussen betrokkenen zelf de
keuze: Wie is waarvan op de
Wie communiceert wat? Hoe
hoogte?
wordt er gecommuniceerd?
Wanneer? Hoe vaak? En welke
jongere zelf bij de regievoering?
rol wil de
“Het contact tussen school en
jeugdhulp verliep niet goed. De
pedagogisch medewerker van
jeugdhulporganisatie had contact
de
met school, ikzelf niet.”

• Welke onderdelen waren
nieuw?
Dat jongeren ook willen dat er
ook over hen wordt
gecommuniceerd (tussen onderwijs
en jeugdhulp)
en dat sommigen niet overal
bij hoeven en willen zijn.
• Welke onderdelen ga je toepassen
in jouw beleid/
project?
Dat jongeren, ook bij vroege
signalen
dienen te worden en dat preventief serieus genomen
helpen dus zeker wel
effectief kan zijn.

ever op infographic:
Feedback opdrachtg

Wat heb je liever A of B?

VRAAG 1

tijdens hun schooltijd?

TERUGKOPPELING

Feedback opdrachtgever op infographic:
• Wat is je eerste indruk van
de infographic?
Er staat veel informatie, maar
de opbouw in de infographic
kan scherper.
• Welke adviezen bevestigen
aannames?
Dat de jongeren niet altijd tevreden
zijn over de mate
waarop school zijn best heeft
gedaan om ondersteuning
op/in school in te zetten.

TERUGKOPPELING

VRAAG 2

WAT IS JWR?

wanneer zij jeugdhulp ontvangen

“School wist van de psycholoog,
maar docenten wisten dit niet,
waardoor je op absent wordt gezet
moest ik weer voor de zoveelste
en dan
keer mijn verhaal vertellen.”

“Halverwege het tweede jaar
ging het slecht met mij. Ik had
teveel prikkels
en spijbelde veel. In gesprek met
school, ouders, psychiater is toen
besloten
om even niet naar school te gaan,
maar naar een zorgboerderij.
Er was met
leerplicht afgesproken dat ik op
die locatie van maandag tot en
met
donderdag een uur per dag aan
school zou werken. Op vrijdag
kreeg ik dan
een toets. School had goed contact
met de zorgboerderij. Het was
voor mij
belangrijk dat de opbouw tussen
zorgboerderij en school op mijn
tempo
ging. Als je ineens stopt met school,
is het niet reëel dat je bij terugkeer
meteen weer volledig naar school
kunt komen.”

Bekijk ook eens de Infographics JWR #2 Wachttijden
& JWR #33 GGD Monitor Koers Jeugd

“Ik kan mijn schooltijd niet echt
herinneren, omdat ik alles heb
weggestopt. Vanaf de 3e klas
voor mijn situatie. Een fijne mentor
kreeg ik hulp
is dan belangrijk. Dit heeft mij
de laatste twee jaren écht geholpen.”

Wat is belangrijk voor jongeren

• Zorg ervoor dat de betrokkenen
op school en bij jeugdhulp weten
wat er zich afspeelt in het leven
van een jongere. Let hier zowel
op de communicatie tussen
school en jeugdhulp, als tussen
contactpersoon vanuit school
de
en de onderlinge docenten!
“Ik had het wel prettig gevonden
als mijn zorgcoördinator en psycholoog
onderling elkaar op de hoogte
hadden gebracht. Nu kon ik alles
vijf maal vertellen.”

WAT IS HET THEMA?
Op maandag 22 maart 2021 werd
de Jeugd
welzijnsraad (JWR) gevraagd
om mee te denken
over onderdelen voor inkoop
en samenwerking
tussen jeugdhulp en onderwijs
en het effect dat
deze samenwerking heeft voor
de jongeren.
Het gedachtegoed voor die samenwerking
wordt voorgelegd aan de jongeren
en er
wordt gevraagd naar hun (positieve
en minder
positieve) ervaringen over de
samenwerking
tussen jeugdhulp en onderwijs,
zodat deze
meegenomen kan worden in
het beleid.

Welke preventieve maatregelen
zijn van belang om jongeren te
ondersteunen
tijdens hun schooltijd?

• Houd als docent rekening
met de verschillende thuissituaties
en maak signalen bespreekbaar
vanuit oprechte interesse in
mij en hoe het met mij gaat.
“Tijdens mijn schooltijd heb ik
op tien verschillende plekken gewoond.
Het is lastig om op school
bespreekbaar te maken waar
je woont, als je op een woongroep
woont.”
“Kijk verder dan de signalen! Ik
bedoel, als je vaak van huis moet
wisselen, dan vergeet je nu eenmaal
vaker je boeken. Word dan niet
(enkel) boos, maar vraag ook door
hoe het komt dat ik mijn boeken
vergeet.”
zo vaak

• Betrek jongeren in alle fases van de inkoopstrategie, dus óók in de dialooggesprekken.
• Wees duidelijk en maak afspraken over de geformuleerde eisen en de toetsingswijze.
• Betrek jongeren in de aankomende jaren ook bij het toetsen van de kwaliteit van zorg
tijdens de contractperiode.

Bekijk ook eens de Infographic
JWR #28 Onderwijs & Jeugdhulp

Vraag 2

• Wanneer jongeren om (negatieve)
aandacht vragen, reik dan juist
de hand uit!
“Ik ging op school aandacht vragen,
omdat ik het thuis niet kreeg.
Waarom straffen in plaats van
uitreiken? Nu ben ik zeven maal
een hand
geschorst. Ik werd dan op een
kamer op school opgesloten. Mijn
wisten dit wel, maar het interesseerde
ouders
hen geen bal.”

Ervaringskennis is een van de drie noodzakelijke kennisbronnen voor kwalitatieve informatie.
Door ervaringskennis van kinderen, jongeren en ouders, expertise van professionals en
onderzoek van wetenschappers samen te brengen, is de kans groter dat beleid, aanpak en
methode beter aansluiten op de wensen en behoeften.

Tip:

Onderwijs & Jeugdhulp

#jeugdwelzijnsraad

Wat zijn jouw ervaringen met

Ieder kind, iedere jongere, ieder mens heeft het recht om diens mening te geven over
hetgeen van invloed is op diens leven. Deze mening moet serieus genomen worden.
Enkel door iemand uit te nodigen tot het delen van diens ervaringen & kennis en door
hier met aandacht naar te luisteren, ontdek je of al jouw ideeën, plannen, regels en wetten
toereikend zijn en of je handelt in belang van de hulpvrager.

Vraag 3
Wat vinden jongeren van de zorg

in de coronatijd?

Aan het begin van de coronacrisis
was er weinig mogelijk en waren
het vooral online gesprekken.
Deze werkten voor veel jongeren
niet, o.a. door:

• Binding met zorgverlener.
“Online miste ik de interactie met
mijn
psycholoog.’’
• Minder vertellen aan zorgverlener.
“Ik vertelde online niet alles
aan mijn behandelaar. Toen ze
mij weer offline zag, kwam ze
erachter dat het heel slecht met
mij ging.’’
• Gebrek aan privacy. “Ik deelde
minder met
omdat ik niet wilde dat mijn huisgenoten mijn zorgverlener,
zaken meekregen.’’
• Ontbreken van technische
faciliteiten. “Goede Wifi is niet
vanzelfsprekend. Het online programma
kon ik niet draaien op mijn
laptop.’’ Later kwamen hier wel
meer andere mogelijkheden,
zoals wandeltherapie of gewoon
fysieke therapie bij.

Welke tips hebben jongeren voor

zorg in de coronatijd?

• Wees flexibel als organisatie.
“Het programma werkte niet op
mijn laptop, maar MS teams/Zoom
was wel mogelijk geweest.’’
• Denk meer out of the box,
er is meer mogelijk. “Mijn huidige
behandelaar heeft meer ‘schijt’
aan de regels. Hij probeert echt
buiten de kaders te denken door
gesprekken te laten plaatsvinden
in zijn praktijk.’’

voor tijdens de wachttijd?

• Attendeer op de EVIE-App.
• Zoek een luisterend oor in
omgeving / zorg voor afleiding
door bijv. vrijwilligerswerk te
• Contact met vaste contactpersoon
doen.
/ toekomstige zorgverlener.
• Voorbereidende opdrachten
(inzicht krijgen in problematiek).
• Zelfhulp online die je nadien
kunt koppelen aan je behandelplan.
Tip: bekijk ook eens
• Wachtgroep met begeleiding
(niet voor iedereen geschikt).
‘Ínfographic JWR #2 - Wachttijden’’

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

SAMENWERKING TUSSEN ZORGAANBIEDERS
• Laat de verschillende ‘eilandjes’ los: wat gaan jullie als zorgaanbieders gezamenlijk doen
om beter samen te werken?
- Zorg voor één deelbaar rapportagesysteem.
- Organiseer een structureel multidisciplinair overleg met cliëntondersteuning.
- Breng op casusniveau expertise bij elkaar en breng dit vervolgens samen tot uitvoering.
• Bied maatwerk! Praat mét de hulpvrager, in plaats van over de hulpvrager.
Ook in de overdracht van hulp.
- Laat niet los tot de juiste hulp is verleend/het probleem is opgelost en jongeren zelf
aangeven zonder hulp verder te kunnen.

in jouw beleid/

in onze rapportages.

• Wat gaan jongeren merken
van deze aanpassingen in
hun leefwereld?
Onze monitor geeft de gemeente
een inzicht hoe het
ervoor staat met de beleidsdoelen
rondom de Koers Samen
met de Jeugd. De uitkomsten
uit deze
mee in de monitor. Het is vervolgens avond nemen we
aan de gemeenten om
te kijken wat ze hiermee willen
doen.
• Welke onderdelen ga je niet
toepassen, en waarom niet?
Alle input die de jongeren hebben
gegeven is voor ons
waardevol.
• Hoe heb je JWR ervaren?
Wat blijft je bij?
Een hele fijne bijeenkomst waarin
de jongeren ons een
inkijkje hebben gegevens in de
zorg die zij ontvangen
hebben en wat ze daarin tegen
zijn gekomen. Juist de
verhalen van deze jongeren zijn
heel erg belangrijk.

Hoe heb je de JWR ervaren? Wat blijft je bij?
Positief! Een waardevolle bijeenkomst met zinvolle opmerkingen over onderwerpen
ervaringsdeskundigheid, jongerenparticipatie en normalisatie.

NAZORG & 18 JAAR WORDEN

• Welke tip heb je nog voor
de JWR en haar werkwijze?
Geen tips, alleen complimenten.
Leuk dat er een deelnemer
uit de JWR mee dacht met het
programma.
• Zou je de JWR aanraden aan
een collega?
Zeker! Wij hebben deze avond
als heel waardevol gezien en
als we weer een keer een geschikt
onderwerp hebben
komen we graag terug.

CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsr
aad?
www.samenmetdejeugd.nl

• (Laagdrempelige) nazorg als belangrijk onderdeel van het traject.
- Na het traject niet een directe stop, maar een afbouwfase.
- Bespreek in de laatste gesprekken hoe verder na het traject.
- Een contactpersoon blijft betrokken om te kijken of het goed gaat, vvoor +/- 3-6 maanden.
• Vanaf je 16e maak je samen een toekomstperspectiefplan naar volwassenheid.
• Binnen de hulpverlening is er een algemeen contactpersoon aan wie jongeren vragen kunnen
stellen m.b.t. ‘18 jaar en nu?‘
Jeugdwelzijnsraad #31
#jeugdwelzijnsraad

Tip:

Bekijk ook eens de Infographic
JWR #31 Informeren van Jongeren 18-/+
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Informeren van jongeren 18+/IJNS RAA D
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Vraag 1
Stelling:

WAT IS JWR?

Wat is de meerwaarde van jongerenparticipatie?
Jongeren brengen hun deskundigheid, belevingswereld en ervaring in!

en
naar jongeren, zodat jongeren up-to-date
Hoe communiceren we “Kwikstart’’
beschikking hebben?
snel toegankelijke informatie tot hun

te openen die aan hen geadresseerd is.
• 18 op de 20 jongeren geeft aan post
per week post. Dit aantal wordt groter
Jongeren ontvangen gemiddeld drie keer
zodra jongeren op zichzelf gaan wonen.
ouders nog vaak met de post van hun
• Zolang jongeren thuis wonen, blijken
is,
aan dat hoe beter de relatie met ouders
kinderen mee te lezen. Jongeren geven
in het ondernemen van eventuele acties.
des te meer ondersteuning zij ervaren
goed
met ouders die de Nederlandse taal niet
Daarbij wordt benoemd dat jongeren
administratieve zaken dan hun
beheersen, juist vaak meer weten over
leeftijdsgenoten.
“Ik lees vaak alleen de brieven van de
vanwege geld.’’

belastingsdienst, omdat het belangrijk

is

!?

“Alle informatie en uitleg is gemakkelijk
de bomen, het bos niet meer.’’

online te vinden. Tegelijkertijd zie ik door

Stelling:
een QR-code
“Als ik een brief via de post krijg, met
naar Kwikstart-app zou ik deze downloaden.’’
de app. Wat opviel is dat
zij geen gebruik zouden maken van
• 13 van de 20 jongeren geeft aan dat
maken van apps.
jongeren aangeven weinig gebruik te
in de postkaart een korte
de voorkeur. Het advies is daarom om
• Een website heeft voor hen sterk
linkt dan door naar
de QR-code weer te geven. Deze QR-code
en prikkelende checklist met daarbij
zelf de keuze of ze dit wel of niet willen.
de Kwikstart-website. Zo krijgen jongeren
“Ik zou het vergeten om van de app gebruik

te maken.’’

“Een app voelt als een overload aan informatie.

Dit kan confronterend voelen.’’

zorgen te maken over hun privacy.
• Een aantal jongeren geeft aan zich
of er
moet zijn bij het openen van de website/app
Belangrijk voor hen is dat direct duidelijk
en zo ja, of deze herleidbaar zijn.
persoonlijke gegevens worden gevraagd
’’Wat gebeurt er met mijn persoonlijke

TERUGKOPPELING

Feedback opdrachtgever op infographic:

• Wat is je eerste indruk van de infographic?
avond gehoord heb.
Ziet er goed uit en ik herken wat ik die
• Welke adviezen bevestigen aannames?
mag zijn.
Dat de brief informeel en persoonlijk
Dat formele, saaie brieven niet aanspreken.
• Welke onderdelen waren nieuw?
app downloaden.
Dat jongeren niet per definitie snel een
Dat er behoefte aan een checklist is.
in jouw beleid/
• Welke onderdelen ga je toepassen
project?
bureau dat de brief/
Alle adviezen zijn doorgezet naar het
zo goed mogelijk
kaart ontwerpt. Hierdoor gaan we het
de jongeren.
laten aansluiten op de behoeften van

gegevens als ik deze invoer in de app?’’

dat 18-jarigen goed
Gemeente Tilburg vindt het belangrijk
en plichten én
geïnformeerd worden over hun rechten
regelen. Denk aan:
dat 18-jarigen weten wat zij moeten
etc.
verzekeringen, toeslagen, studiefinanciering,
Hoe communiceren we deze verantwoordelijkheden
snel in
beter naar jongeren, zodat zij minder
de problemen komen?

Vraag 2

Ervaringen m.b.t. 18 jaar worden
Wat mag je als je 18 jaar wordt?
• Stemmen;
• Autorijden zonder coach;
• Uitgaan naar 18+ cafés/clubs;
tot coffeeshop;
• Alcohol drinken, drugs kopen en toegang
• Gokken in een casino;
• Abonnementen en contracten afsluiten;
in eigen hulptraject.
• Beeïndigen jeugdhulp / meer inspraak

Wat is belangrijk om te regelen?
openen, belastingaangifte, toeslagen,
• Financiële zaken als bankrekening
verzekeringen, DigiD, collegegeld, studiefinanciering. ‘geen bezwaar tegen
je keuze ingevuld op
• Donorregister: zonder actie staat
orgaandonatie’.
• Inschrijven voor een sociale huurwoning.

Hoe was het voor jou om 18 jaar te worden?
en bier drinken.’’
• Lang leve de lol: ’’Nu mag ik autorijden
op mij af?!’’
• Spannend: ‘’Wat komt er allemaal
of ik verder ga met jeugdhulp of niet.’’
• Verlossing: “Ik mag nu zelf kiezen

Wat had je terugkijkend graag geweten?
• Pas op met geld lenen!
het
als je 18 jaar wordt, zoals bijvoorbeeld
• Basisdingen die op je pad komen
ik kiezen?!’’
regelen van verzekering: ‘’Welke moet

Wat is belangrijk in de communicatie

naar jongeren?

van te
één week en maximaal drie maanden
Jongeren geven aan dat zij graag minimaal
daarbij de volgende tips:
voren informatie ontvangen. Zij geven
Spreek
op de leefwereld en taal van jongeren.
1. Informeel & Persoonlijk: sluit aan
maar maak de brief zo persoonlijk
jongeren niet aan met meneer of mevrouw,
trek hun aandacht met quotes.
mogelijk. Feliciteer de jongeren! En
het te waarderen als de brief wordt afgesloten
• Het merendeel van de jongeren zegt
Tilburg enkel zichtbaar is met een logo.
met “Jongeren uit Tilburg’’ en de gemeente
van de
tof te vinden als de verjaardagskaart
Een aantal jongeren geeft aan het juist
is.
burgemeester (of een wethouder) afkomstig
is om telefonisch of face-to-face te ondersteunen
• Maak zichtbaar wie er beschikbaar
zou super
van een partij met kennis van jongeren
bij alle regelzaken. Een 06-nummer
zitten en
gaan
kan
mij
naast
die
dingen weet,
fijn zijn: ’’Geef mij iemand die veel van
mij erbij kan helpen.’’

manier
prikkelende en korte checklist. Op deze
2. Checklist: zorg voor een (visueel)
jaar
wat er op hen afkomt wanneer zij 18
krijgen jongeren een eerste indruk van
leuke
en onbekende als de leuke en minder
worden. Benoem hierbij zowel de bekende
zaken.
in het
zonder keuze m.b.t. orgaandonatie
• Wat veel jongeren niet weten is dat
op ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’!
donorregister, je keuze staat ingevuld
Hoe meer
18e in te schrijven voor sociale huur.
• Attendeer jongeren om zich op hun
de kans dat zij een huurwoning krijgen.
jaren zij staan ingeschreven, hoe groter
3. QR-code naar website: plaats een

deze aanpassingen in
• Wat gaan jongeren merken van
hun leefwereld?
dit zien in de brief
Jongeren die nog 18 gaan worden, gaan
die bij hen op de deurmat valt.
broer, zus, vriend,
Anders gaan ze het misschien bij hun

Wil je meer weten over jongerenparticipatie in de
regio Hart van Brabant? www.samenmetdejeugd.nl

vriendin zien ;-)

Vraag 4

WAT IS HET THEMA?
samen met
Op 31 mei 2021 ging de Jeugdwelzijnsraad
gesprek over 18 jaar
studenten van ROC Zorg & Welzijn in
Voor de meeste
worden binnen de gemeente Tilburg.
Zij bereiden zich
jongeren is 18 jaar worden geen probleem.
hun ouders.
daarop voor met steun van bijvoorbeeld
posities is dat vaak
Maar voor jongeren in meer kwetsbare
met “sudden
een stuk lastiger. Zij worden geconfronteerd
waarbij hun
adulthood’’ of “plotselinge volwassenheid”,
verandert.
dag
andere
de
op
ene
situatie vaak van de

CONTACT

Vraag 3

en lokale
is een gratis app en website met landelijke
’Kwikstart’’ (Stichting Kinderperspectief)
zij 18 jaar worden.
die jongeren tegenkomen wanneer
informatie over allerlei (regel)zaken

“Als ik een brief via de post krijg met
mijn naam erop, dan lees ik deze.’’

QR-code die verwijst naar de Kwikstart-website.

gebruik van opvallende
4. Aantrekkelijk & Verrassend: maak
envelop,
kleuren! Bezorg de post niet in een standaard
de brievenbus kan.
maar een kleurrijk pakketje wat door
informatie en
In het pakketje zit bijvoorbeeld: confetti,
een cadeaubon.

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

en waarom niet?
• Welke onderdelen ga je niet toepassen,
jongeren’. Het is een
De ondertekeningen ‘Door Tilburgse
chique om daar een
brief vanuit de gemeente; het is niet
andere ondertekenaar onder te zetten.
je bij?
• Hoe heb je JWR ervaren? Wat blijft
en de grote
Enorme betrokkenheid bij de jongeren
hoeveelheid kennis die zij samen hebben.
en
• Welke tip heb je nog voor de JWR
Blijf dit doen!

haar werkwijze?

collega?
• Zou je de JWR aanraden aan een
Waarom wel/niet?
Zeker, al meermaals gedaan.

CONTACT

?

Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad
www.samenmetdejeugd.nl
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