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Projectcoördinatie (adviezen, onderzoek en producten)

Adviezen. JONG doet mee! (JDM) heeft in 2020 verschillende adviezen uitgebracht, namelijk over de corona maatregelen en effecten voor jongeren (zowel landelijk als in Den Haag), over huisvesting,
over veiligheid, over uithuisplaatsing
Werkagenda. Samen met de gemeenten in Haaglanden (H10) is de werkagenda die wij in 2018-2019 hebben gemaakt verder opgepakt.
1.Huisvesting. Het advies over huisvesting is besproken met ambtenaren H10. De jongeren zouden het advies aan de regio presenteren maar dit is niet doorgegaan wegens de coronabeperkingen. Begin
2021 zullen jongeren met drie wethouders spreken over het advies. 2.Samenwerking onderwijs jeugdhulp. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een korte pilot om de aanpak Thuiszitters te versterken
door de inzet van een ExpEx als maatje. Ook denkt JDM mee over de visie jeugdhulp-onderwijs op initiatief van de regiegroep Jeugdhulp-Onderwijs Den Haag/Rijswijk/Leidschendam-Voorburg.
3.Wachtlijsten. Jongeren zijn geïnformeerd over de pilot ‘Bedden tekort’. Er waren voornemens dat jongeren betrokken zouden worden bij de evaluatie van de pilot en het provinciaal Expertisecentrum, dit
is nog niet gerealiseerd.
Contacten. Er is een aantal keren overleg georganiseerd met ondersteuners van jongerenraden en met de begeleider Achterban van het Straatconsulaat. JDM heeft de nieuwe jongerenambassadeur van
Jeugdformaat geïntroduceerd bij andere ondersteuners. En er is contact gelegd met Midgaard en School2care die nu aangesloten zijn bij JDM. Ook GGZ Delfland/Doel sluiten soms aan bij JDM.
Regionale bijeenkomsten met gemeenten en jeugdinstellingen
Door de beperkingen als gevolg van de corona pandemie is 2020 een jaar met veel aangepaste activiteiten geworden.
Er is in 2020 een grote bijeenkomst met gemeenten en jeugdhulpinstellingen voorbereid maar deze kon, evenals de najaarsbijeenkomst, niet doorgaan vanwege corona maatregelen. In plaats
daarvan heeft JDM het volgende uitgevoerd:
a. Signalen opgehaald over de corona effecten voor jongeren, een signalerings-appgroep gemaakt en contacten onderhouden met gemeenten en NJI om informatie uit te wisselen. Dit heeft
geleid tot een advies over Corona zowel landelijk als in Den Haag, en gesprek in Delft met wethouder Hatte en minister Sander Dekker.
b. Met GGZ-instellingen, JIP en jongeren onderzocht hoe jongeren elkaar onderling kunnen ondersteunen. Het idee, naar voorbeeld van @ease Amsterdam, is in de week van de
Transformatie jeugdhulp Haaglanden in 3 sessies verder uitgewerkt.
c.

De onderzoeksresultaten van het Clientervaringsonderzoek van de Haagse Hogeschool zijn met jongeren besproken. Jongeren hebben vervolgens een gespreksinstrument ontwikkeld om
met behandelaars afspraken te maken over een gelijkwaardige omgang. Dit concept is getoetst aan het perspectief van hulpverleners en wordt in 2021 uitgebracht.

d.

In de week van de Transformatie Jeugdhulp Haaglanden heeft JDM bijgedragen aan sessie Onderlinge steun jongeren, de werving van het Jongerenstadslab, de sessie 0 Uithuisplaatsingen,
de werving van ervaringsdeskundige jongeren voor Privacy en GGZ ouders, input geleverd over BigFive in de sessie van wethouders en raadsleden en bijgedragen aan de werving van
jongeren voor de sessie Bendeleiders

e.

JDM heeft meegedaan aan het onderzoek naar de toegang JMO in Den Haag

f.

JDM heeft landelijk meegewerkt aan Ver diep van NJI en NJR om jongerenparticipatie in de jeugdzorg te verbeteren, o.a. door initiatieven in beeld te brengen en zo mogelijk te verbinden.

Verbinding met lokale participatie in het sociaal domein (Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag)
JONG doet mee! is als deelraad Jeugd in de Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag (CSD) vertegenwoordigd. De ondersteuners van JONG doet mee! hebben deelgenomen aan 14 vergaderingen van de
agendacommissie, 12 bijeenkomsten van de werkgroepen Communicatie, Toegang en Wonen, 5 bijeenkomsten van de Brede raad en 1 Algemene Ledenraadsvergadering (ALV). De jongerenvoorzitter nam deel
aan de agendacommissie, Brede Raad, de ALV en de werkgroep Wonen.
In 2019 is er een ouderraad opgericht. JONG doet mee! werkt daar mee samen. Blijvend aandachtspunt in het gesprek met de gemeente is een goede onafhankelijke clientondersteuning voor ouders en jongeren
uit de jeugdhulp.
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Specifieke vragen van afzonderlijke gemeenten (deelname aan bijeenkomsten en gesprekken)
JONG doet mee! heeft in Midden-Delfland een lokale online sessie uitgevoerd voor beleidsmedewerkers en uitvoerders met inzet van ExpEx over topassen van de Big Five rond 18-/18+. In Delft hebben jongeren
meegewerkt aan een gezamenlijke visie op preventie door (het lectoraat van) de Haagse Hogeschool. In Zoetermeer is meegedacht over het samen met jongeren en ouders ontwikkelen van preventiebeleid.
Jongerenparticipatie was gespreksonderwerp met Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Met Wassenaar-Voorschoten is gesproken over jongerenparticipatie en een verbetertraject Toegang. Door ambtelijke wisseling
is contact met gemeente Westland uitgesteld.
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