Verslag JONG doet mee!-bijeenkomst 8 februari
Toegang & Diversiteit

Welkom
Kirsten Hauber van De Jutters heet iedereen welkom. Zij vindt het leuk dat De Jutters iedereen mag
ontvangen deze keer. Ze legt uit dat De Jutters specialist is in kinder- en jeugdpsychiatrie. Op deze
locatie komen jongeren terecht voor behandeling van ADHD, autisme, depressies en meer.
De jongerenraad van De Jutters biedt een verbetervoorstel aan Kirsten. Zij hebben panelgesprekken
georganiseerd tussen jongeren en medewerkers om het aantal separaties te verminderen. Een van
de tips van de jongeren is: “Niet een kamer helemaal leeg en kaal maken, dan haal je onze identiteit
weg”.

Warming-up – wie heeft er, net als ik…?
We beginnen met een kennismaking die ons energie geeft. ExpEx
Jip, Nicky en Robin zetten iedereen in een kring. Opdracht: ga
naar het midden en maak de volgende vraag af: wie heeft/is er,
net als ik… We leren van elkaar dat
iedereen

wel

een

bijzondere

persoonlijke ervaring heeft gehad.

Wat hebben wij gedaan sinds de vorige keer (8-2-18)?
✓

Debat over jeugdhulp met politieke partijen Den Haag gemeenteraadsverkiezingen

✓

Advies Toegang

✓

Advies Schulden

✓

Advies Communicatie met jongeren

✓

Advies inkoopbeleid jeugdhulp Haaglanden

✓

Werkgroep Woonnet: politieke partijen + JONG doet mee!

✓

Filmpje The Big Five

Première

Waar kan je heen als je dakloos wordt?

Je bent 18 jaar of ouder en wordt dakloos. Waar in Den Haag kan je dan naartoe? De jongeren van
het Straat Consulaat geven antwoord in dit filmpje.
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Thema’s
De jongeren van de verschillende instellingen hebben workshops georganiseerd rond het thema Lijf.
Zij geven workshops over seksualiteit & gezonde relaties en zelfbeschadiging en zelfmoord. Het
Straat Consulaat vraagt hoe zij ervoor kunnen zorgen dat iedere jongere hun filmpje ziet.
De gemeente Den Haag vraagt de jongeren om mee te praten over hoe gemeenten Wmo-hulp
moeten inkopen. Arie Opstelten wil graag dat jongeren meedenken over het “transformatieplan” (=
hoe gaan we de hulp echt veranderen). Edith en Kimberley hebben jongeren gevraagd welke ideeën
zij hebben om een Nederlandse versie te maken van de succesvolle Zweedse zelfhulporganisatie
Maskrosbarn. Fietje en Milan vragen aan de jongeren welke thema’s zij belangrijk vinden om de
komende twee jaar over te praten.
Eerste helft  workshops instellingen
De Jutters: zelfbeschadiging
Gunou heeft samen met Barbara een workshop gegeven over zelfbeschadiging en signalen waaraan
je kunt herkennen dat iemand zichzelf beschadigt.
Belangrijkste besproken dingen
✓

Zelfbeschadiging komt vaak voort uit problemen. In heel weinig gevallen gebeurt het om
aandacht te krijgen

✓

Jongeren die om hulp vragen, worden heel veroordelend geholpen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Uitkomsten
✓

Meer begrip voor en echte interesse in dit moeilijke thema

✓

De Jutters gaat samenwerking zoeken met ziekenhuizen

Straat Consulaat: Dakloos, lang niet kansloos
Het Straat Consulaat wil weten hoe hun filmpje aan zoveel mogelijk mensen bekend maken. Het
filmpje geeft antwoord op de vraag: waar kan je heen als je dakloos bent in Den Haag?
Belangrijkste besproken dingen
1.

Vier gemeenten toevoegen in zoekterm: Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam/Voorburg en
Zoetermeer

2.

JIP, ExpEx en JONG doet mee! zetten het filmpje uit

3.

Verspreiden via scholen: mbo/hbo onderwijsbijeenkomst

4.

Moet verplicht onderdeel van toolkit jeugdhulpaanbieders worden

Uitkomsten
✓

Idee voor een toolkit: een soort noodenvelop met belangrijke info. Straat Consulaat gaat
erover in gesprek met JIP/JB West

✓

Gemeente Den Haag deelt de link met aanbieders. Met urgentie

✓

Jeugdformaat bespreekt in volgende jongerenraadvergadering idee om filmpje te maken voor
18-minners die dakloos worden
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SHOP en Schakenbosch - Safe Sexy Tour
Sommige jongens en meiden zijn slachtoffer van mensenhandel, loverboys en lovergirls.
Schakenbosch vindt het belangrijk dat meer mensen snappen hoe je hiermee om kan gaan en hoe
gezonde relaties werken.
Belangrijkste besproken dingen
1.

Hoe herken je een loverboy en hoe gaat hij te werk?

2.

Er zijn ook lovergirls

Uitkomst
Schakel tijdig deskundigheid door voorlichting over deze onderwerpen. SHOP volgt de jongere van
de ene plek naar de andere.
Jeugdformaat – Zelfmoord en automutilatie onder jongeren
Onder toeziend oog van jeugdombudsman Stans, hebben Jaimy en Jacqueline de groep kunnen
bewegen tot meepraten/denken en eigen ervaringen te delen over zelfdoding en automutilatie. Dat
is een moeilijk woord voor zelfbeschadiging.
Belangrijkste besproken dingen
✓

Niet iedereen weet hoe te handelen bij ingrijpende gebeurtenissen als zelfdoding of
zelfbeschadiging

✓

Daar is wel behoefte aan, zeker nu blijkt dat de cijfers van zelfdoding groeien

✓

Jeugdformaat heeft een protocol, maar de inhoud daarvan is niet breed bekend binnen de
organisatie. Dat zou wel het geval moeten zijn, is de conclusie van deze workshop.

Uitkomsten
✓

Er is bereikt dat men is gaan nadenken over het volgen en of geven van trainingen binnen
de organisatie

✓

Jaimy en Jacqueline zijn uitgenodigd door directeur bestuurssecretaris Hugo van
Jeugdformaat, om samen met hem de protocollen en werkwijze op dit thema van
Jeugdformaat te herzien.

✓

Hugo deelt het protocol met andere jeugdhulpinstellingen.

Tweede helft  workshops Den Haag, Edith & Kimberley en Fietje & Milan
Positie van jeugdigen: je hebt rechten! – Edith & Kimberley
Edith en Kimberley zijn bezig om jeugdhulp meer in gezinsvormen te organiseren. Maskrosbarn is
een zelfhulporganisatie van jongeren uit Zweden die uitgaat van wat je zelf kan. Daarom hebben
Edith en Kimberley een workshop gegeven om ideeën op te halen voor een Nederlandse variant.
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Belangrijkste besproken ideeën
1. de stem van de jongere “geef mij de hulp waar ik om vraag en niet de hulp die jij als
professional nodig vind voor mij”
2. het sociaal netwerk van jongeren versterken (niet meer ongewild alleen zijn, begrip, iemand
die er onvoorwaardelijk voor je is)
3. naar gelijkenis van een filmpje van centrum gemeente Den Haag over wat te doen als je
dakloos bent, een filmpje ontwikkelen voor centrumgemeente Delft,
4. een handzaam overzicht maken van alle hulp die er is (want er is al heel veel).
Uitkomst
Zij gaan ten minste één van de bovenstaande ideeën uitwerken.
SamenWerkagenda JONG doet mee! 2018-2020
Fietje en Milan hebben jongeren en professionals gevraagd waar zij over willen praten de komende
twee jaren. De jongeren noemden de volgende onderwerpen.

1. Een goede vervolgplek nadat je gesloten hebt
gezeten
2. Meer open verblijfplekken
3. Goed georganiseerd vervoer van Schakenbosch
naar school. Soms is het veel te ver om zelf te reizen
4. Een

beter

passende

verblijfplek

en

passende

groepssamenstelling
5. Wachtlijsten

wegnemen

en

toegankelijkheid

verbeteren
6. Meer sportmogelijkheden op open terreinen, zoals
skaten.

De jongeren hebben hun onderwerpen ook getekend
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De volwassenen noemden seksuele voorlichting, seksuele weerbaarheid, een goede woonplek in de
gemeente waar je familie en vrienden zijn, minder hulpverleners op één jongere en een periode van
bedenktijd voor vervolghulp als je volwassen wordt. Aan het einde van de bijeenkomst heeft iedereen
op een stemformulier laten weten welk onderwerp zij het belangrijkst vinden.
Uitkomst
Fietje en Milan gaan met gemeenten en wethouders bespreken welke 3 punten wij de komende
2 jaar met elkaar gaan aanpakken. Daarbij nemen zij de punten van jongeren (en professionals)
mee. De volledige uitslag van de stemming staat in de bijlage. Dit is de top drie volgens jongeren:
1. Huisvesting en vervolgplekken, 2. Wachtlijsten en doorstroom en 3. Ervaringsdeskundigheid.
Workshop Transformatiefonds, euh?? Arie gemeente Den Haag
Het transformatiefonds is een moeilijk woord. Geld dat wordt gebruikt om cliënten meer bij de
verbetering van de zorg te betrekken, dat wordt er onder meer mee bedoeld. Arie wil graag weten
van jongeren wat hij het beste kan doen in de regio Haaglanden om dit geld goed te besteden.
Uitkomst
De rol van jongeren groter moet worden bij de koppeling jeugdhulp-onderwijs. Daar gaat hij
ervaringsdeskundigen bij halen.
Wmo-inkoop – Liesbeth, gemeente Den Haag
Waar moet de gemeente Den Haag op letten bij de inkoop van Wmo-hulp? Die vraag stelde
Liesbeth aan de deelnemers van haar workshop.
Belangrijkste besproken dingen
✓

Wmo lijkt wel een museum – men wil meer affiniteit met de leefwereld van jongeren

✓

Er missen lichte vormen van hulp

✓

Er is behoefte aan een coach die met de jongeren meekijkt

✓

Er moet meer aandacht komen voor het toekomstplan: wat is het, wat kan het betekenen
en hoe loopt de voortgang?

Uitkomst
Jongeren van JONG doet mee! worden uitgenodigd om mee te praten over Wmo-hulp op
bijeenkomsten in Den Haag.

Cooling Down
We sluiten de avond gezamenlijk af. We delen kort de uitkomsten van de workshops. De Jutters
krijgt complimenten voor de catering. En er was weer een fijne sfeer tijdens deze bijeenkomst 😊.
Tot de volgende keer!
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Bijlage
Uitslag stemming Samenwerkingsagenda
Jongeren:
1. Huisvesting en vervolgplekken
2. Wachtlijsten en doorstroom
3. Ervaringsdeskundigheid
4. Samenwerking jeugdhulp onderwijs
5. Big Five
6. Jongerenparticipatie ook in gemeente
7. Toegang
Zelfdoding/automutilatie
8. Meer speelplaatsen binnen instellingen
Kwaliteits-indicatoren
Betere seksuele voorlichting
Vervoer naar school buiten instelling
Tijd en aandacht jongeren

17
11
8
7
6
5
2
2
1
1
1
1
1

Ondersteuners jongeren:
1. Big Five
2. Huisvesting en vervolgplekken
3. Ervaringsdeskundigheid
4. Wachtlijsten en doorstroom
Toegang
5. Samenwerking jeugdhulp onderwijs
6. Jongerenparticipatie ook in gemeente
Sport inzetten bij instellingen als middel voor life skills jongeren

7
6
5
3
3
2
1
1

Vertegenwoordigers van instellingen:
1. Huisvesting en vervolgplekken
2. Big Five
3. Samenwerking jeugdhulp onderwijs
Ervaringsdeskundigheid
4. Wachtlijsten en doorstroom
Jongerenparticipatie ook in gemeente
Geld volgt jongere
ExpEx betrekken bij HBO-opleidingen SPH MWD
Laat jongere zelf de organisatie of hulp kiezen
Seksuele ontwikkeling
Toegankelijke seksuele hulpverlening
Seksuele weerbaarheid
Zorg bij seksuele grensoverschrijding

5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Beleidsmedewerkers gemeenten:
1. Huisvesting en vervolgplekken
2. Samenwerking jeugdhulp onderwijs
3. Big Five
4. Wachtlijsten en doorstroom

4
3
2
1
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