
 

 

Wij denken mee, praten mee en geven advies om 

de jeugdhulp in Haaglanden te verbeteren 

 

Wat is JONG doet mee!? 

JONG doet mee! is het platform van jongerenraden van verschillende (jeugdhulp)instellingen en 

dak-  en thuisloze jongeren in Haaglanden. We zorgen ervoor dat jongeren die uiteenlopende 

ervaringen met jeugdhulp hebben – zoals jeugdbescherming, GGZ1, LVB2, dak- en thuisloos zijn en 

gesloten jeugdzorg – gezamenlijk een stem en inspraak hebben. Wij zijn een diverse groep van 

ongeveer 40 actieve jongeren uit heel Haaglanden. In het platform zijn vertegenwoordigd: 

✓ de jongerenraad van Stichting Jeugdformaat 

✓ de jongerenraad van YOUZ 

✓ de werkgroep jongeren van De Achterban van het Straat Consulaat 

✓ de jongerenraad van Ipse de Bruggen 

✓ de jongerenraad van Schakenbosch  

✓ de ExpEx uit Haaglanden 

 

De stem van de jongeren is onmisbaar voor de transformatie! 

– Arie Opstelten, programmamanager transformatie gemeente Den Haag –    

 

Wat doet JONG doet mee?  

JONG doet mee! werkt nauw samen met gemeenten en instellingen om de jeugdhulp in 

Haaglanden te verbeteren, zodat deze beter aansluit bij onze wensen en behoeften. Wij maken 

zichtbaar waar jongeren uit de jeugdhulp tegenaan lopen en maken duidelijk waar de noodzaak zit 

om de hulp te verbeteren. Daarbij geven we vanuit ons perspectief - gevraagd of ongevraagd - 

advies. 

 

Het doel van het platform is om met actieve input van ons – jongeren – de jeugdhulp te 

verbeteren, voor alle jeugdigen en gezinnen die (in de toekomst) aangewezen zijn op deze hulp of 

passend onderwijs.   

Twee keer per jaar wordt er door JONG doet mee! samen met de gemeenten een bijeenkomst 

georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij worden 

ook vertegenwoordigers van de instellingen uitgenodigd.   

 
“Wij werken niet vanuit een boek, maar vanuit eigen ervaring!”    – jongere –   

  

Meedenken, meepraten en adviseren  

Wij vinden het belangrijk dat jongeren, die zelf ervaring hebben met de jeugdhulp mee kunnen 

denken, praten en adviseren over het beleid en de uitvoering van de jeugdhulp. Daarbij gebruiken 

wij onze eigen ervaring, maar ook de ervaringen van veel andere jongeren die wij kennen en 

spreken. Kenmerkend voor JONG doet mee! is dat we niet alleen meedenken en meepraten, maar 

dat we ook doen. Zo hebben we een folder over privacy in de jeugdhulp gemaakt die begrijpelijk is 

voor jongeren en hebben we als mystery guest bezoeken afgelegd bij CJG’s, JIP's en wijkteams.  

                                                      

 
1 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); jongeren die te maken hebben met psychiatrische of psychische problemen. 
2 Licht Verstandelijke Beperking (LVB); jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben, al dan niet met gedragsproblemen. 

JONG doet mee! 



Wij zijn goed in het bedenken van innovatieve oplossingen. Door de gevraagde en ongevraagde 

adviezen brengen we verandering.  
 

Voorbeelden van onze adviezen en onderzoek 

✓ Onderzoek met jeugdombudsman over welke problemen jongeren krijgen als zij 18 jaar 

worden 

✓ Advies over hoe gemeenten cliëntenparticipatie voor jongeren vorm kunnen geven 

✓ Adviezen over de inkoop van de hulp, privacy, communicatie, toegang, schulden, no show, 

onderwijs en ervaringsdeskundigheid 

✓ Advies en filmpje The Big Five: vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de 

jeugdhulp mag stoppen 

✓ Onderzoek met mystery guest naar toegang tot hulp 

 

Onze adviezen en onderzoeken kan je vinden op de website van JONG doet mee!  

 

 

“Ik ben er trots op dat zoveel jongeren 

actief mee kunnen denken, praten en 

adviseren over het verbeteren van de 

jeugdhulp in Haaglanden.”   - 

ondersteuner 

  

 

Wat willen we bereiken? 

In de zomer van 2017 hebben wij een missie 

en visie gemaakt, die kan je ook vinden op 

onze website. De komende vier jaar willen wij 

bijvoorbeeld bereiken dat: 

✓ Jongeren uit Haaglanden kunnen appen naar één WhatsApp-telefoonnummer als zij hulp 

nodig hebben. 

✓ Er meteen goede hulp wordt ingezet als jongeren uitvallen in het onderwijs.  

✓ De jeugdhulp doorloopt tot 23 jaar en niet stopt bij achttien jaar.  

✓ De nazorg verbetert doordat er ervaringshuizen komen en betaalbare huisvesting.  

Voor 2019-2020 gaan we aan de slag met de werkagenda die we samen met gemeenten hebben 

opgesteld. Op de agenda zijn de actiepunten: jeugdhulp-onderwijs, huisvesting en wachtlijsten.  
 

“Jongeren kunnen met verrassende ideeën komen die je zelf niet had kunnen bedenken.”  

- coach jongerenraad -   

  

Contact  

Heb jij ervaring met jeugdhulp en wil jij ook meedoen? Wil je meer informatie over JONG doet 

mee! of heb je een vraag? Neem dan contact op met JONG doet mee!  

 

                         

 

 

www.jongdoetmee.nl 

                         

 

www.instagram.com/JONGdoetmee 

 

 

jongdoetmee@gmail.com 
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