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JONG DOET MEE!

Projectcoördinatie (Adviezen, onderzoek en producten)
JONG doet mee! heeft in 2017 verschillende adviezen uitgebracht: over inkoop, het cliëntervaringsonderzoek, het verbeteren van de pleegzorg en opvang van jongeren in gezinnen. De jongeren hebben tien
wensen gestuurd naar alle politieke partijen in de tien gemeenten. In de hoop dat die wensen een plek krijgen in de verkiezingsprogramma’s van de partijen.
In de zomer hebben de jongeren met elkaar ook een Missie en Visie gemaakt. JONG doet mee! heeft samen met de jeugdombudsman een brief gestuurd naar de gemeenten over 18-/18+. Verder hebben
jongeren onderzoek gedaan naar het effect van JONG doet mee! en hebben twee ambtenaren onze website gelanceerd. Die staat vol met adviezen en verslagen. JONG doet mee! heeft een workshop verzorgd op
landelijke slotconferentie van MIND over participatie van jongeren uit de jeugdhulp in gemeenten en regio’s. Ons platform is redelijk uniek in Nederland.

Regionale bijeenkomsten met gemeenten en jeugdinstellingen
Er is in 2017 één grote bijeenkomst met gemeenten en jeugdhulpinstellingen georganiseerd. Deze bijeenkomst was bij het JIT die de ExpEx ondersteunen. Op verzoek van de gemeenten hebben zij gepraat
over het actieplan jeugdhulp in gezinsvormen, het cliëntervaringsonderzoek en de inkoop van jeugdhulp. De jongeren hebben workshops verzorgd over LHBTQAI, het ervaringshuis, een meldpunt voor
problemen van jongeren met 18-/18+ en meer leerwerkplekken voor jongeren met een beperking. Daarnaast hebben alle aanwezigen (meer dan vijftig) met elkaar een muziekstuk ingestudeerd.
De tweede bijeenkomst is een week van tevoren afgelast doordat er tijdens de aanbesteding geen contact mag zijn tussen gemeenten en aanbieders. JONG doet mee! heeft vervolgens een brief geschreven aan
alle colleges van de gemeenten om hen te laten weten dat wij het niet goed vinden dat door de inkoopprocedure er een half jaar geen contact kan zijn tussen gemeenten en instellingen.
Verder zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd om de grote bijeenkomsten met elkaar voor te bereiden.

Verbinding met lokale participatie in het sociaal domein (Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag)
JONG doet mee! is in de CSD vertegenwoordigd als voorzitter van de deelraad Jeugd. De ondersteuners van JONG doet mee! hebben aan 8 vergaderingen van de agendacommissie deelgenomen. JONG doet
mee! is in de CSD Den Haag vertegenwoordigd als voorzitter van de deelraad Jeugd. De ondersteuners van JONG doet mee! hebben aan acht vergaderingen van de agendacommissie deelgenomen. Daarnaast
hebben wij meegedaan aan vier bijeenkomsten van de Brede raad. Bij twee waren er ook jongeren aanwezig. Verder heeft JONG doet mee! deelgenomen aan een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle
raden om te bepalen over welke onderwerpen wij ongevraagd advies wilden geven. JONG doet mee! heeft vervolgens meegedacht over adviezen over de Toegang, diversiteit en strategie.
De voorzitters van alle raden hebben in het najaar kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester, Pauline Krikke.

Specifieke vragen afzonderlijke gemeenten (Deelname aan bijeenkomsten en gesprekken)
Op verschillende bijeenkomsten hebben jongeren hun mening laten horen. In Den Haag hebben twee jongeren van JONG doet mee! meegedacht over een folder voor jongeren die 18 jaar worden. een aantal
jongeren heeft meegedacht met het Haagse stadslab over dakloosheid en het nieuwe jeugdbeleidsplan, een werkgroep heeft meegedacht over de aanpak voor kwetsbare jongeren, een groep jongeren heeft
advies gegeven over de nieuwe website van het Jongeren Informatie Punt Den Haag, Delft en Zoetermeer, feedback gegeven op de webteksten over onderwijs, wonen (vooral dak- en thuisloosheid) en hulp. Tot
slot hebben jongeren in Den Haag deelgenomen aan een bijeenkomst over de jeugdhulptransitie, georganiseerd door de gemeente.
Een groepje jongeren in Zoetermeer is met de gemeente in gesprek geweest over de lokale jeugdhulp. De jongeren hebben in het gesprek aangegeven wat volgens hen verbeterd kan worden. JONG doet mee!
heeft voorlichting gegeven over zij doen aan de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. En op een studiemiddag van deze adviesraad over 18-/18+ verteld wat de jongeren belangrijk vinden en het advies van
JONG doet mee toegelicht. In Delft is voorlichting gegeven over de jeugdhulp en JONG doet mee! aan de werkgroep jeugd van de Sociaal Domeinraad.
Afscheid van ondersteuners die JONG doet mee hebben helpen opbouwen Sabrina, Jeroen, Thijs en Anouchka
www.jongdoetmee.nl
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