VERSLAG

The Big 5!
Regionale bijeenkomst H10
Den Haag, 4 september 2018

Openingsfilmpje
De Big 5 in woord en beeld, gemaakt door de jongeren van JONG doet mee!

De jeugdhulp pas mag stoppen als
er aan 5 voorwaarden is voldaan:
1. huisvesting
2. school/werk
3. een volwassene waar je op
terug kan vallen
4. goede voorbereiding op
financiële zelfstandigheid/
bewindvoerder
5. een sociaal netwerk
Het filmpje is te bekijken via:
https://www.jongdoetmee.nl/thebig-five/
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Opening en welkom aan de 130 deelnemers door dagvoorzitter Marcel Bamberg
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Waar hebben jongeren uit de jeugdhulp behoefte aan?
Toelichting op het initiatief door Fietje Schelling
en jongeren van Jong doet mee!
Zo’n 4759 jongeren in de leeftijd
van 16 tot 23 jaar uit de H10gemeenten krijgen jeugdhulp.
Van deze jongeren woont
ongeveer 21% niet meer thuis:
circa 313 jongeren wonen bij
een pleeggezin en zo’n 646
jongeren wonen in een
voorziening voor residentiële
jeugdhulp.
(bron: Regionale
jeugdhulpmonitor, januari 2018).
Fietje gaf aan dat het fijn is om te zien dat er nu door elke gemeente van de H10 beleid voor kwetsbare
jongeren van 16 tot 27 jaar wordt ontwikkeld. De presentatie van Fietje vind je op de website van JONG doet
mee!, net als alle andere informatie over deze meeting
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“Ik word 18” (1)
ervaringstheater door ExpEx (ervaringsdeskundige jongeren) en jeugdhulpverleners
Het publiek was onder de indruk van
de voorstelling “Ik word 18”, een
voorstelling gebaseerd op de praktijk
en uitgevoerd door het
Ervaringstheater van de ExpEx en
medewerkers uit de jeugdhulp. Dit
alles onder leiding van Camie Bongers
en Maurits Boote.
Jongeren vertelden over de dag
waarop zij 18 werden en zonder
pardon de (toenmalige) residentiële
jeugdhulp moesten verlaten.
The Big 5!

4 september 2018

“Ik word 18” (2)
ervaringstheater door ExpEx (ervaringsdeskundige jongeren) en jeugdhulpverleners
Veel mensen in de zaal
werden geraakt door de
ervaringsverhalen. Onder
meer door die van ExpEx
Jason, die binnen één jaar 5
residentiële instellingen, 7
verschillende groepen en zo’n
135 hulpverleners heeft leren
kennen. “Ik ben wat men
noemt een ‘complex geval’.”,
aldus Jason.
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Informatiemarkt en keuze maken voor een inspiratiesessie

Tijdens de informatiemarkt konden de deelnemers kiezen uit een van de 6 inspiratiesessies.
1. Huisvesting
2. School of werk
3. Financiële zelfstandigheid
4. Eén volwassene om op terug te vallen
5. Sociaal netwerk
6. Integraal werken door de gemeenten
De verschillende flyers met informatie staan op de website van JONG doet mee!
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Inspiratiesessie 1: Huisvesting
Sprekers: Meryem Savas (Jongerenhuisvesting
Rijswijk, JIT),
Robert de Wee (Krachtpatsers, Perspektief)
Het verslag en de ppt van Rijswijk zijn hier te vinden
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Het grootste knelpunt is het gebrek aan passende en
betaalbare woningen voor jongeren en panden waarin
woonvormen gehuisvest kunnen worden. Gemeenten
kunnen hierover prestatieafspraken maken met
woningcorporaties en zij kunnen in gesprek gaan met
projectontwikkelaars.
Samenwerking tussen gemeenten is nodig om voldoende
variatie in huisvesting te realiseren. Samenwerking tussen
Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen is heel wenselijk.

Het Rijnmond College biedt o.a. jongeren met een psychische
of fysieke aandoening een tweejarige opleiding HAVO 4-5i. Zij
geven hen extra begeleiding door veel en vasthoudend
Inspiratiesessie 2: School of werk
contact en door maatwerk te bieden in de begeleiding en
Sprekers: Jacqueline Nees (brede aanpak en
beoordeling. Deze begeleiding door mentoren en
Jongerenacademie, gemeente Delft),
leerlingbegeleiders heeft goede resultaten opgeleverd.
Dianne Kaho (HAVO 4-5i, VAVO Rijnmondcollege)
De gemeente Delft heeft een eigen Jongerenaanpak
De ppt lees je hier na.
school/werk, waarbij maatwerk ook een sleutelwoord is. Delft
heeft een integrale werkwijze binnen DelftSupport en zet via
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Inspiratiesessie 3: Financiële zelfstandigheid
Tim Natte (SZW gemeente Den Haag, Preventie
van schulden),
Ingrid Leentvaar (Jongeren Perspektief Fonds)
Het verslag en de ppt vind je hier.
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Het Schuldenlab070 ontwikkelt in co-creatie effectievere,
goedkopere en rechtvaardige oplossingen. In een vroeg stadium
worden betrokkenen bij het innovatieproces gehaald om mee te
denken over nieuwe mogelijkheden, alternatieven en
systemische veranderingen om de schuldenproblematiek in Den
Haag aan te pakken.
Een ervaringsdeskundige deelde ‘namens de jeugd’ zijn
ervaringen, om te voorkómen dat het bij anderen zo hoog
oploopt met problemen en schulden. Zijn boodschap: “Heb oog
voor de mens tegenover je. Laat je systeem los en tune echt in
op mij. Neem de tijd voor mij en sluit aan bij wat ik nodig heb.”

Doordat een jongere zelf de mentor uit zijn of haar eigen
netwerk mag kiezen, is er als vanzelfsprekend een
Inspiratiesessie 4: Eén volwassene om op terug te vallen
vertrouwensband tussen de jongere en deze mentor.
Lonneke op der Heijde (Spirit), Kamran (JIM via Spirit) en
Professionals zijn per definitie ”onbetrouwbare relaties”,
Mariska van Esveld (JIM in het ambulante team Jeugdformaat, want als de doelen zijn bereikt, of de professional een
andere baan krijgt, wordt de relatie verbroken.
Ipse de Bruggen en GGZ Delfland, Jeugdformaat)
Het verslag en de ppt van Jeugdformaat
Door een JIM in te zetten wordt het informele netwerk
duurzaam versterkt. Daarnaast wordt er expertise vanuit
de klantkant toegevoegd aan het professionele netwerk,
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waardoor meer maatwerk kan worden geboden.

Inspiratiesessie 5: Sociaal netwerk
Jantine Huijssen (Sociaal Netwerk Strategie, MEE),
Warner Admiraal (inzet vrijwilligers, Timon)
Het verslag en de ppt’s zijn hier.
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Naar het gewone, normale leven. Het sociaal netwerk
helpt bij het normaliseren van de hulp. Laten zien dat er
mensen voor ze zijn.
Hoe werf je vrijwilligers voor sommige “lastige’
doelgroepen? (Het kost veel energie/geld om betrokken
vrijwilligers te werven.) Dus je hoeft het niet doen
omdat het “goedkoop” is.
In een kleine gemeente is de aanpak van Timon ook
“nodig”. Het gaat niet vanzelf.

Inspiratiesessie 6: Integraal werken door de
gemeenten
Pieter-Jan de Jongh (De omgekeerde Toets,
Stimulanz), Marieke Verhorst, Gerdien Bisschop
en Annemiek Enter (Team8tien, gemeente
Zoetermeer)
Het verslag en de ppt’s zijn te vinden op de
website van JONG doet mee!.
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Wat hebben we nodig?
Tijd en ruimte voor de uitvoering om een casus goed te kunnen analyseren en
te kunnen handelen naar de doelen. Tijdgebrek lijdt tot korte termijn
oplossingen!
‘Lef’ om over de eigen wetten en budgetten heen te kijken, en buiten de
lijntjes te kleuren.
Een duidelijke visie op een gemeenschappelijke werkwijze/toegang voor de
verschillende wetten. Zo veel mogelijk aan de voorkant integraal bepalen met
een jongere wat er moet gebeuren, in plaats van repareren achteraf.
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Plenaire afsluiting
met Kavita Parbhudayal,
wethouder Zorg, Jeugd en
Volksgezondheid (ZJV)
gemeente Den Haag

De wethouder vertelde dat zij zich
maar al te goed realiseert, dat niet
alle jongeren een fijne, veilige
thuishaven hebben gehad zoals
zijzelf.
Zij vindt het belangrijk dat de
gemeenten en de instellingen
samen met de
ervaringsdeskundige jongeren
zoeken naar mogelijkheden om de
overgang naar volwassenheid
soepeler te laten verlopen.
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Tips voor vervolg
1.

Het zou goed zijn als wethouders en
gemeenteraadsleden het Ervaringstheater kunnen
zien, maar ook medewerkers van Jeugd- Wijk- en
Kernteams, medewerkers van specialistische
jeugdhulp en gemeentelijke loketten voor
bijvoorbeeld WMO, beschermd wonen en dak- en
thuislozen.

2.

Gemeenten en instellingen kunnen zich vanaf medio
september aanmelden voor landelijke pilots aanpak
16-27, zie voor meer informatie:
https://www.aanmelder.nl/inspiratiebijeenkomst_van
_thuis_naar_werk/subscribe

3.

Vervolgbijeenkomst over huisvesting met een divers
aanbod aan woonplekken. Uitwisseling van diverse
initiatieven en afstemming van plannen.

4.

Vervolgbijeenkomst om instellingen te motiveren
meer te doen met het sociaal netwerk en de Big Five
(zoals Spirit in Amsterdam), met name gericht op een
volwassene om op terug te vallen (bijvoorbeeld de
JIM methodiek) en het zorgen voor een netwerk
(voorbeelden van MEE en Timon).
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Deelnemersevaluatie (1)
Waardering van de deelnemers:

(1 = heel slecht, 10 = heel goed)
1. Wat is uw algemene indruk van de dag?

Gemiddelde beoordeling: 7,9 (n=51)
2. Wat vond u van het Ervaringstheater?

Gemiddelde beoordeling: 9,2 (n=51)
3. Wat vond u van uw inspiratiesessie?

Gemiddelde beoordeling: 7,4 (n=44)
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Deelnemersevaluatie (2)
Een greep uit de opmerkingen bij de evaluatie:
• Leuke bijeenkomst, de afwisseling van deelsessies en
ervaringstheater was fijn. De informatiemarkt had wat
uitgebreider gemogen.
• Ik vond het een waardevolle middag (vooral door toneel en
de presentatie over de BIG 5)
• Inspiratiesessies zaten snel vol. Wellicht 2 rondes volgende
keer, zodat er een grotere kans is op aansluiting bij
wenselijke sessie
• Dank voor een prachtige middag
• Mooi dat dit werd georganiseerd!

• Leuke inspirerende dag
• Van mij mogen deze bijeenkomsten vaker.
• Heel erg bedankt voor het organiseren.
• Hou jeugd op de agenda!
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