Verslag JONG doet mee!-bijeenkomst
18 april 2019 @ Buurtcentrum Octopus, Den Haag

Resultaat
✓

JONG doet mee! brengt een advies uit over sporten in jeugdhulp

✓

JONG doet mee! brengt een advies uit over No Show, dat bij kan dragen aan het verkorten
van wachtlijsten

✓

JONG doet mee! brengt een advies uit over inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering

Welkom & Speeddate
Joy Falkena van het Straat Consulaat heet iedereen welkom. Zij is onze gastvrouw.
Het Straat Consulaat komt op voor de belangen van dak- en thuislozen en
drugsgebruikers. Ze vraagt de aanwezigen kennis te maken aan de hand van de
vraag: hoe smaakt jouw thuis? Er volgen leuke gesprekken tussen jongeren en
professionals over lekker eten en eetgewoonten.
Hannah is vanaf nu voorzitter van JONG doet mee! Zij is geen lid meer van een
jongerenraad, maar wel nog veel betrokken bij thema’s die belangrijk zijn voor
ons platform. Daarom krijgt zij een rol als voorzitter, die ze graag vervult!
Remco
We zijn een minuut stil voor Remco, een jongere van Schakenbosch die de laatste tijd vaak
aanwezig was bij activiteiten van JONG doet mee!. Hij heeft zelfmoord gepleegd. De jongeren en
professionals van Schakenbosch zijn om die reden niet aanwezig deze keer. Zij hebben bij de
instelling een mooie herdenkingsplek voor hem ingericht.
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Wat hebben wij gedaan sinds de vorige keer (13-9-18)?
✓
✓
✓
✓
✓

Samen bowlen
Bijeenkomst met wethouders
Een werkagenda gemaakt met drie belangrijke thema’s voor de komende twee
jaar: wachtlijsten & doorstroom, wonen en samenwerking onderwijs-jeugdhulp
Hannah en Fietje hebben meegedacht over de inkoop
Advies zelfbeschadiging en zelfmoord

Workshops
1. Transformatie: wat verstaan jongeren en ouders onder eigen regie en integraal werken? Rob
Gilsing, Haagse Hogeschool
Belangrijkste besproken dingen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soms moet professional regie overnemen, bijvoorbeeld als jongeren gevaar zijn voor
zichzelf. Wie bepaalt wanneer dat aan de orde is?
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren bij regievoering kan helpen
Aanwezigheid vertrouwensrelatie/klik is een voorwaarde voor zulke ondersteuning
Er is pas sprake van integrale ondersteuning na een indicatiestelling
Tot die tijd neemt niemand initiatief tot opzet integrale aanpak
Het is onduidelijk waar je heen moet om dat voor elkaar te krijgen

Uitkomsten
✓

Aanwezige ambtenaren zeggen hiermee aan de slag te kunnen

2. De jeugd heeft niets te klagen – Haagse Jeugdombudsman
Belangrijkste besproken dingen
✓
✓
✓

Jongeren kunnen de jeugdombudsman nog weinig vinden
Een klachtprocedure duurt voor jongeren vaak te lang
Reactie op klacht moet niet defensief

Uitkomsten
✓
✓
✓
✓

JONG doet mee! en de Haagse Jeugdombudsman gaan samenwerken om de klachtregeling
te verbeteren voor kinderen, jongeren en ouders
Ondersteuning bij klacht indienen kan drempel verlagen
Jeugdombudsman gaat bekendheid vergroten in instellingen
Er komt meer informatie over wat je met je klacht kan bereiken

Platform van jongerenraden en jongeren
met ervaring in de jeugdhulp in regio Haaglanden

www.jongdoetmee.nl

3. Jeugdhulp en speciaal onderwijs – Gemeente Den Haag
Belangrijke besproken dingen
✓
✓

Maak onderscheid tussen thuis en school
Begeleider dient te beschikken over bepaalde kennis en expertise. Van welke aanbieder hij
komt, is minder relevant

Uitkomsten
✓
✓
✓

Verwijzing naar hulp op school hoeft niet via CJG te verlopen
Overgang tussen speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs is te groot. Laat
leerlingen eerder wennen aan regulier onderwijs en zorg voor passende begeleiding
Op school wil je bij iemand binnen kunnen lopen en je wil niet dat je ouders alles weten

4. Wat vinden jongeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering? – Gemeente Den Haag
Belangrijkste besproken dingen
✓
✓
✓

Er zouden meer pleeggezinnen en gezinshuizen en minder logeerhuizen moeten komen
Jongeren vinden het belangrijk dat zij één voogd hebben, met wie er een goede klik is
Het zou goed zijn als dossiers samen geschreven worden en input van de jongere een plek
krijgt

Uitkomsten
✓

De gemeente Den Haag gaat vaker en eerder in gesprek met JONG doet mee! om ideeën
van jongeren op te halen. Over inkoop én andere jeugdhulpthema’s, om te zorgen dat hun
ideeën zo vroeg mogelijk bekend zijn.

5. ExpEx – Stay Connected
Belangrijkste besproken dingen
✓
✓
✓

Stay Connected is een netwerk voor 18-plussers met jeugdhulpverleden
Activiteiten organiseren: karten, paintball, poolen, picknick, etc.
Website vraagt nog aandacht; nu te zakelijk

Uitkomsten
✓
✓
✓

Jongerenraden zijn enthousiast over het netwerk.
Jeugdformaat en Onbeperkt Haags willen graag verder meedenken
Er is goede pr nodig om de bekendheid te vergroten

6. Hannah & Milan – Sporten in jeugdhulp
Belangrijkste besproken dingen
✓
✓
✓
✓

Sporten is goed voor de gezondheid maar niet voor iedereen in jeugdhulp mogelijk
Onderzoek Hannah laat zien dat nog niet alle instellingen actief sportbeleid hebben
Sommige instellingen hebben wel goede voorbeelden
Er moet meer aanbod komen voor aangepast sporten

Uitkomsten
✓
✓

Stijn van de gemeente Delft checkt bij beleidsadviseurs sport in Delft in hoeverre zij
aandacht geven aan sport in jeugdhulp
JONG doet mee! verkent of jongeren een sporttoernooi willen organiseren

7. Straat Consulaat – Eén traject, één begeleider: wat betekent dat?
Belangrijkste besproken dingen
✓

Een traject is het plan dat een jongere moet doorlopen en dat samen met de jongere
bedacht is

Platform van jongerenraden en jongeren
met ervaring in de jeugdhulp in regio Haaglanden

www.jongdoetmee.nl

✓
✓

✓
✓
✓

Het liefst is er één begeleider die contact heeft met alle hulpverleners.
De doorloop van hulpverleners voor jongeren is hoog door wisseling van baan,
zwangerschapsverlof, etc. Het zou mooi zijn als er iemand is die bij de jongere
kan blijven
Een hulpverlener kent de weg goed en kan goed inschatten wat er nodig is
JIM (Jouw Ingebrachte Mentor): iemand uit het netwerk van de jongere als aanspreekpunt
en regisseur.
Idee: speeddate met bureau waar verschillende trajectregisseurs zijn aangemeld en je kan
kiezen

Uitkomsten
✓

Er is besloten om hier met een aantal mensen over verder te praten

8. Youz – No Show: hoe voorkom je dat?
Belangrijkste besproken dingen
✓
✓
✓

Doel: jongeren en professionals in gesprek over de oorzaak van niet komen opdagen
Positieve verbinding is belangrijk: schuldgevoel jongeren moet weggenomen worden
Wie betaalt de rekening & hoe ouders te betrekken bij No Show?

Uitkomsten
✓
✓
✓

Gemeenten willen graag het advies vanuit Youz ontvangen
Gemeenten willen onderzoek naar oorzaak waardoor jongeren niet komen opdagen
No Show wordt verbreed in JONG doet mee! en gezamenlijk brengen we advies uit
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