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Projectcoördinatie (adviezen, onderzoek en producten)
JONG doet mee! heeft in 2018 adviezen uitgebracht over: 1) schulden, 2) toegang tot de jeugdhulp, 3) zelfbeschadiging en zelfmoord en 4) communicatie met jongeren. Die laatste hebben wij samen met de
gemeente Den Haag gemaakt. In maart hebben wij een verkiezingsdebat georganiseerd met Haagse politici. Samen willen wij zorgen voor betere huisvesting van jongeren uit de jeugdhulp, bijvoorbeeld doordat
jongeren zich vanaf hun 16e kunnen inschrijven als woningzoekende bij de gemeente. Huisvesting is ook een van de 3 punten van de werkagenda die wij met alle gemeenten en wethouders van de H10 hebben
opgesteld voor 2019-2020. De andere twee punten zijn wachtlijsten & doorstroom en de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. De jongeren van JONG doet mee! hebben geholpen met de organisatie van de
regionale conferentie de Big Five, over de vijf voorwaarden waaraan volgens ons moet worden voldaan voordat de jeugdhulp mag stoppen. We hebben onder meer een filmpje gemaakt. Doel van de bijeenkomst:
goed beleid ontwikkelen door iedere gemeente in Haaglanden voor kwetsbare jongeren (16-27 jaar), gebaseerd op de Big Five. Een van de ondersteuners heeft meegedaan aan de regionale bijeenkomst over de
evaluatie van de jeugdwet. Ook hebben we een onderzoekje gedaan naar ervaringen van jongeren met 18-/18+ en we doen nu onderzoek naar sportbeleid bij jeugdhulpinstellingen.

Regionale bijeenkomsten met gemeenten en jeugdinstellingen
JONG doet mee! heeft dit jaar zelf twee regionale bijeenkomsten georganiseerd. De eerste, in februari bij Jeugdformaat, ging over toegang tot de jeugdhulp en diversiteit. Jongeren hebben workshops georganiseerd
over de toegang voor onder de 18 en boven de 18 en met het JIP over een WhatsAppnummer voor alle jongeren in Haaglanden. In de tweede ronde waren workshops over verschillende vormen van diversiteit.
Bij de tweede, in september bij De Jutters, kozen de jongeren voor het thema Lijf. Zo organiseerden de jongerenraden workshops over seksualiteit, zelfbeschadiging en zelfmoord. De gemeenten vroegen input
van jongeren voor de inkoop van goede Wmo-hulp, het transformatiefonds en leuke vormen om jongeren die uithuisgeplaatst zijn te empoweren. De ondersteuners van JONG doet mee! hebben een workshop
gegeven waarin samen met jongeren en professionals is gepraat over de thema’s van de werkagenda 2019-2020 van JONG doet mee! en de gemeenten. Na afloop hebben alle deelnemers van de bijeenkomst
gestemd op de verschillende onderwerpen.

Verbinding met lokale participatie in het sociaal domein (Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag)
JONG doet mee! is onderdeel van de Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD) in Den Haag en vormt de deelraad Jeugd. Een van de ondersteuners heeft begin dit jaar voor de commissie samenleving een korte
presentatie verzorgd. De ondersteuners van JONG doet mee! hebben verder deelgenomen aan acht vergaderingen van de Agendacommissie en vijf vergaderingen van de Brede Raad. Bij twee van de vijf Brede
Raad-vergaderingen waren ook jongeren aanwezig. In samenwerking met andere deelnemers van de Brede Raad heeft JONG doet mee! namens de CSD meegewerkt aan een notitie over diversiteit. Dit advies is
uitgebracht aan het College van B&W. JONG doet mee! heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de hervorming van de CSD. De ondersteuners zijn hiervoor geïnterviewd, er zijn extra bijeenkomsten geweest
met de Agendacommissie en de leden om de uitkomsten te bespreken. Bij een van die extra bijeenkomsten waren ook jongeren aanwezig. Een ondersteuner van JONG doet mee! heeft de sollicitatiegesprekken
gevoerd voor een nieuwe voorzitter van de Brede Raad en de CSD. Ook heeft een ondersteuner van geholpen bij de organisatie van de workshop Toegang.

Specifieke vragen van afzonderlijke gemeenten (deelname aan bijeenkomsten en gesprekken)
Op verschillende bijeenkomsten hebben jongeren hun mening laten horen. Een jongere en een ondersteuner hebben samen met de Sociaal Domeinraden van de gemeenten in de H10 meegedacht over de
nieuwe inkoop. Ook hebben zij meegedaan aan een tweedaagse over de inkoop in het najaar en de marktdialogen in december en januari 2019. JONG doet mee! is samenwerkingspartner in het project GOUD
van Centrum 16-22, dat gaat over vrijwillige inzet door jongeren. Voor de gemeente Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben zes jongeren meegedaan aan een panelgesprek over hun onderwijscarrière. Vervolgens
hebben drie van hen gepresenteerd op een conferentie om de samenwerking jeugdhulp-onderwijs te verbeteren. Een ondersteuner heeft in Leidschendam-Voorburg meegepraat over de toegang tot de hulp. Een
ondersteuner en een ExpEx hebben meegedaan aan een regionale bijeenkomst over de documentaire Alicia en een van de ondersteuners heeft gepraat met studenten die voor de gemeente Rijswijk onderzoek
doen naar het verbeteren van de aanpak van multiproblemgezinnen over de behoefte van jongeren.
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