
 
 
 

 
Aanwezig: 
Emmy Berben     Jeugdbescherming west 
Roelanda van Dueren den Hollander  Cardea 
Barbara Maaswinkel    Jeugdbescherming west 
Marina Massaro    Jeugdbescherming west 
Judith Reuser     Stichting Jeugdformaat  
Henrique Sachse    Veilig Thuis Hollands Midden 
Shirley van der Sman    Stichting Jeugdformaat 
Truus van Tiggelen    Stichting Xtra 
Carry-Ann Vorwald    Oudernetwerk 
Arjan de Weger    Zorgbelang Zuid-Holland 
Jeroen de Wilde    LUMC 
 
Coördinatoren AW SAMEN: 
Maroeska Pieterse 
Petra de Jong 
Mascha Kamphuis 
Rosanne Gonçalves-Prins - notulist 
 

1. Opening 

De bijeenkomst wordt door Mascha Kamphuis geopend. Daarbij licht zij het programma van deze 

ochtend toe waar ervaringskennis centraal staat. Ook wordt door Mascha kort de organisatie van de 

AW SAMEN uitgelegd. Zo kennen de projecten verschillende aspecten. Bij een SAMEN project zijn 

minimaal twee organisaties vanuit SAMEN betrokken, is sprake van regionale samenwerking en 

worden gemeenten en scholen betrokken. Vandaag staan we stil bij het belangrijkste onderdeel: het 

betrekken van de doelgroep. Bij deze bijeenkomst zijn 10 ervaringskundigen aanwezig om hierover te 

praten en te kijken wat we kunnen doen om betrokkenheid van de doelgroep te borgen.  

 

2. Inleiding door Zorgbelang 

Namens Zorgbelang geeft Arjan de Weger een inleiding op het spiegelgesprek dat hierop volgt. 

Daarbij begint Arjan met de vraag wat ervaringsdeskundigheid eigenlijk is. Je werkt hierbij vanuit je 

eigen ervaringskennis maar om te spreken van deskundigheid, moet je kunnen reflecteren en op 

afstand kunnen kijken naar eigen problematiek. Steeds meer organisaties willen 

ervaringsdeskundigheid inbrengen. Hierbij is het volgens Arjan belangrijk dat je deze ervaringskennis 
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voordat ideeën zijn vastgelegd al benut. Daarnaast is verwachtingsmanagement erg belangrijk, 

vooral omdat ervaringskundigen vrijwillig een bijdrage leveren.  

 

Carry-Ann neemt het woord en voegt toe dat het draait om het kind. Ook Carry-Ann benadrukt dat 

het belangrijk is op afstand te kunnen kijken naar de eigen problematiek om ervaringskennis 

optimaal te kunnen benutten.  

 

3. Spiegelgesprek 

Zelf is Carry-Ann vertrouwenspersoon en zij geeft aan dat het opbouwen van vertrouwen een 

tijdrovend proces is. Zowel het verdienen van het vertrouwen van ouders als dat van organisaties. 

Naar individuen die niet aangesloten zijn bij een organisatie wordt argwanend gekeken, is de 

ervaring van verschillende (groot)ouders. Hierdoor wordt op initiatieven als het organiseren van 

workshops, argwanend gereageerd, is de ervaring.  

Het belang van communicatie komt tijdens het spiegelgesprek meerdere malen ter sprake in 

verschillende verbanden. Zo is de ervaring van een grootouder met een hulpverlener positief, deze 

voogd is van de casus afgehaald maar het waarom daarvan is niet helder. Ook is een 16-jarige 

aanwezige die 4 jaar ervaring heeft met jeugdzorg. Tijdens gesprekken met hulpverleners werd haar 

verteld dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk was maar merkte daarentegen dat de inhoud 

wel werd gedeeld. Wat haar ook tegen is gevallen, is dat het de ouder vrij staat hulp te weigeren 

terwijl de 16-jarige wel verplicht was de gesprekken aan te gaan. Dit is als onrechtvaardig en niet 

zinvol ervaren. Ook heeft ze te maken gehad met veel verschillende hulpverleners met wie ze steeds 

opnieuw haar verhaal moest delen. Of het haar geholpen had een vertrouwenspersoon te hebben 

die al deze gesprekken ook bijwoonde, reageert de 16-jarige positief. 

Uit het verhaal van de 16-jarige blijkt dat een kind met veel verschillende mensen te maken krijgt. 

Door langdurig een vertrouwenspersoon te hebben die los staat van alle organisaties, kan 

vertrouwen worden opgebouwd. Ook tussen deze vertrouwenspersoon en de ouder, wat als 

voorbeeld kan dienen voor het kind. Via Stichting JIM is het mogelijk als jongere zelf een 

vertrouwenspersoon/mentor uit je omgeving te kiezen die mee gaat naar gesprekken. JIM staat voor 

Jouw Ingebrachte Mentor, zie ook www.jimwerkt.nl.  

Een andere belanghebbende merkt op dat vaders bij hulpverleners vaak op achterstand staan ten 

opzichte van moeders. Het kind in kwestie wilde bij vader wonen omdat sprake was van een 

gevaarlijke situatie in het huis van de moeder waar nog halfzusjes- en broer woonden. Het kind heeft 

in gesprekken met de hulpverlening aangegeven dat zij wilde dat ook met hen werd gesproken. Dat 

werd niet gedaan omdat deze kinderen geen cliënten waren.  

Als ouder moet je weten dat je om een andere hulpverlener kunt vragen. De aanwezige ouders 

merken op dat zij zich niet bewust zijn van een keuze. Het is belangrijk om voordat sprake is van een 

klacht, een andere hulpverlener aan te vragen. In de praktijk werkt het helaas niet altijd door 

verschillende factoren, zoals caseload.  

Als hulpverlener moet je je te allen tijd bewust zijn van de afhankelijkheidspositie van ouders/kind vs 

hulpverlener. Ook ligt bij jeugdzorg de taak het kind leidend te laten zijn en niet de procedures etc. In 

alle gevallen geldt dat goede communicatie onontbeerlijk is. Ook tijdens dit gesprek blijkt dat dit vaak 

de bron is van het onbegrepen voelen terwijl dit voorkomen kan worden. Bij AKJ kun je terecht als je 

een vraag of klacht hebt over jeugdzorg. Onder de aanwezige ervaringskundigen staat AKJ niet 

positief bekend. Hierin ligt een actie voor de AW SAMEN. 

http://www.jimwerkt.nl/


Tot slot wordt genoemd dat het hebben van een vertrouwenspersoon een recht is. Als het hebben 

van een vertrouwenspersoon een recht is, dan doen we het als organisaties niet goed. Nu komt dat 

pas in beeld wanneer het mis (dreigt te) gaa(n)(t).  

4. SAMEN en de werkplaats 

Mascha benadrukt dat de AW SAMEN een netwerkorganisatie is waarbinnen informatie en kennis 

worden verspreid, samengewerkt wordt en verbindingen gelegd. Ook laat ze alle leden van de AW 

SAMEN zien aan de hand van een sheet met de logo’s van deze partijen. Daarbij valt de opmerking 

dat het opvallend is dat de William Schrikker groep ontbreekt, een actiepunt voor de coördinatoren 

van de AW SAMEN. De AW SAMEN is georganiseerd vanuit de transformatiedoelen. Vanuit de 

themagroepen die bijdragen aan deze doelen, worden projecten rondom verschillende vraagstukken 

uitgevoerd. Tot slot vertelt Mascha welke bijeenkomsten binnenkort worden georganiseerd. 

 

Hierna wordt de aanwezigen gevraagd een update te geven vanuit de themagroepen. Marina 

Massora en Barbara Maaswinkel van de themagroep e-Health vertellen over de game/app die is 

ontwikkeld. Daarmee wordt in gesprek met kinderen (vanaf 5 jaar) het netwerk van het kind in kaart 

gebracht. Inmiddels zijn ze bezig met de tweede versie van de app. Deze wordt samen met STEK 

getest. De app wordt onderdeel van een toolbox waarin straks voor elk kind een instrument is. Voor 

het hoe van het evalueren van de app leggen Jeroen de Wilde en Barbara Maaswinkel contact. 

Judith Reuser van de themagroep 16-23 vertelt dat de themagroep een nieuwe start heeft gemaakt. 

Daarbij staan werkgelegenheid en het hebben van perspectief centraal. Er is een idee om door de 

jongeren van Teylinger Eind rollators op te laten halen, op te knappen en binnen het eigen netwerk 

van jongeren te verspreiden. De vraag waar de themagroep zich in vastbijt is hoe je dit idee breder 

kunt trekken en bedrijven kunt betrekken. 

Henrique Sachse van de themagroep Kindermishandeling vertelt over de call van ZonMw waarvoor zij 

een aanvraag indienen. De themagroep wil onderzoek doen naar hoe vertrouwenspersonen van 

kinderen in de keten te borgen zijn. Ook als de subsidie niet wordt toegekend, wil de themagroep het 

onderzoek doorzetten. Zij gaan dan op zoek naar andere financieringsmogelijkheden.  

Met deze enthousiaste noot vanuit de themagroep, sluit Petra de Jong de bijeenkomst. 


