
Uitkomsten workshop SAMEN met jongeren implementeren, 29 november 2018 

Door Jay Sewdihal (JONG doet mee!), Jeanette van der Meer en Bea Houwers (JSO) 

 

1. JONG doet mee!  

JONG doet mee! is het platform van jongerenraden en jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp 

in Haaglanden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten in instellingen om de hulp 

te verbeteren.  

Zie voor meer informatie https://www.jongdoetmee.nl/ 

Het vertoonde filmpje en de uitgereikte factsheet zijn te zien via deze link https://www.jso.nl/onze-

opdrachten/jongerenparticipatie-jeugdhulp-jong-doet-mee/ 

 

2. Rol van jongeren in het verbeterproces 

Het proces van signaleren tot implementeren en borgen kan ruwweg in vier fasen worden ingedeeld. 

In elke fase kunnen jongeren een bijdrage leveren welke leidt tot meer kwaliteit en kansen op 

succesvolle verbeteringen. De deelnemers in de workshop hebben de volgende suggesties 

aangedragen voor de rol van jongeren in elke fase.  

Fase 1:   Wat is de rol van jongeren bij het verzamelen van ervaringen, en het komen van 

individuele ervaringen tot een collectief verhaal voor een verbeterplan? 

Groep Blauw 

- Is er voor jongeren een vindplek waar ze zelf verbeteringen aan willen brengen / bespreken? 

Groep Roze 

- Platform creëren, bijvoorbeeld Jongerenraad 

- Sociaal media, jongere vraagt of meerdere jongeren dit herkennen (op tijd lijn) 

- Via HOEZITDAT.INFO? 

- Scholen 

Groep Geel 

- Door eigen ervaringen te vertellen 

Groep Oranje 

- Diverse ervaringen, casus, delen / checken met andere jongeren (raden 

- Verschillende ervaringen inbrengen, samenvoegen tot één ‘casus’, met daarin de grootste 

problemen of de meest voorkomende 

- Individuele situaties combineren door verhalen te vergelijken  

https://www.jongdoetmee.nl/
https://www.jso.nl/onze-opdrachten/jongerenparticipatie-jeugdhulp-jong-doet-mee/
https://www.jso.nl/onze-opdrachten/jongerenparticipatie-jeugdhulp-jong-doet-mee/


Fase 2:  Wat is de rol van jongeren bij het bedenken van een plan om een 

verbetering/nieuwe werkwijze te ontwikkelen? 

Groep Blauw 

- Willen jongeren meedenken in het maken van een plan? 

- Waar zijn jongeren goed in? 

- Hebben we hierbij een gezamenlijk belang? 

- Eigen specifieke rol van iedereen die betrokken is en verwachtingsmanagement 

Groep Roze 

- Input 

- Brainstormen 

- Advies geven op of het een goed idee is of niet en ook over het hoe 

- Ervaringsdeskundige 

Groep Geel 

- Samenwerking? 

- Zich inzetten 

Groep Oranje 

- Vergroten van opties door middel van ervaringen delen 

- Vanuit de casus inbrengen wat hielp of verbeterd is 

- De jongere is het voorbeeld van dat wat verbeterd moet worden 

 

Fase 3:   Wat is de rol van jongeren bij het uitdenken, uitproberen, bijstellen van de 

verbetering? 

(bv een protocol ontwikkelen) 

Groep Blauw 

- Verbindingen leggen bij achterban 

- Dat jongeren de rest helpen in het begrijpen (taal, communicatie) van de anderen 

- Meedenken over de (kleine) stappen 

- Concreet maken van wat verbeterd moet worden 

- Eigen ervaringen delen 

- Aangeven wie moet uitproberen 

Groep Roze 

- Klankbord 

- Beloningen laten bedenken om mee te doen bij uittesten 

- Vorm van materialen adviseren en uitproberen 

Groep Geel 

- Jongeren laten meedenken 

- Verbetering hulp voor 18 + 

- Contact leggen en vooral houden met jongeren 

- Dingen vanuit hun perspectieven verbeteren 



Groep Oranje 

- De jongeren het zelf laten testen met hun hulpverlener zodat er ook op een dieper punt naar 

gekeken kan worden 

- De opties vergroten door middel van ervaring 

- Verschillende partijen = verschillende perspectieven zijn waardevol. Daarin dat ook van 

jongeren 

- Als één van de perspectieven volwaardig meenemen (zo ok het perspectief van de 

hulpverlener, wetenschapper, gemeente, etc.) 

- Steeds weer de ervaringen inbrengen en beoordelen of de verbetering hielp 

 

Fase 4:   Wat is de rol van jongeren bij het uitrollen van de verbetering zodat de nieuwe 

werkwijze in de praktijk (overal) wordt toegepast? 

Groep Blauw 

- Buddy rol / Maatjes 

- Betrokken zijn als trainer 

- Ambassadeursrol 

- Uitwisseling onderling = jongeren voor jongeren 

- Vertellen / delen, waarom het vanuit de jongeren belangrijk is 

Groep Roze 

- Toezicht 

- Enthousiaste, betrokken en al ingevoerde jongere komt op plek die wil starten vertellen hoe 

goed het werkt 

- Waar moet ik jongeren vinden, lokaal om te betrekken (enthousiasmeren) 

Groep Geel 

- Promoten 

- Goed netwerk 

- Hun ervaring 

Groep Oranje 

- Herhalen van het laten zien wat je bereikt hebt 

- Workshops geven op andere plekken 

- Het niet te snel uit te breiden, haastige spoed is zelden goed 

- Met jongeren, ook daar dan samen doen 

- Roeptoeteren 

- Jongeren als co-trainers 

 


