Onderwerp

Workshopleiders

Inhoud workshop

Workshopronde 1
1a

Pgb in de Jeugdwet – is dat
er nog wel?

Kristine Durksz | Per
Saldo en Willeke van
den Hoek | Taskforce
Ggz

•
•
•
•

Hoezo Pgb? Mijn gemeente zegt: daar doen we niet aan!
Pgb oké, maar je eigen netwerk inhuren kan niet bij ons.
Ik moet bewijzen dat ZiN geen optie is voor mijn kind, kan dat zomaar?
Therapie inkopen van mijn Pgb? Wacht even, kan dat écht?

Ga met ons en met elkaar in discussie: hoe denk je erover en wat zegt de (geest
van de) wet?
Een workshop waar uw ervaringen van harte welkom zijn en waar PerSaldo
aanwezig is met kennis en inzichten over waar we nu staan als het gaat over Pgb in
de Jeugdwet.
1b

Yes we can! Jeugdigen
betrekken is wél mogelijk!

Jenny de Jeu (MIND / Veel instellingen en gemeenten worstelen met jeugdmedezeggenschap en
LPGGz)
cliëntenparticipatie. Men vindt het vaak lastig om hier stevig vorm aan te geven.
Nog lang niet overal voldoet men wat betreft medezeggenschap aan de nieuwe
Jeugdwet. Ook zijn er nieuwe vormen van hulp ontstaan zoals de jeugd- en
gezinsteams. Jenny de Jeu laat aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe je
het wél voor elkaar kunt krijgen om jeugdigen zelf te betrekken. Ook maken we
met elkaar een aanzet voor je eigen lokale plan van aanpak om te komen tot het
betrekken van jeugdigen.
Jenny de Jeu werkt voor Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid en is
daarnaast al jaren actief in ondersteuning en advies in jeugdmedezeggenschap en
participatie.

1c

Inzet
ervaringsdeskundigheid bij

ExpEx

ExpEx (Experienced Experts) zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren uit de
jeugdhulp. Dit kunnen jongeren zijn met ervaringen in de jeugdhulp in ruime zin:
ambulante hulp, pleegzorg, residentiële voorzieningen, jeugdbescherming, (O)GGZ
etc. Zij hebben ervaringen met bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden van een

ouder, jong ouder worden, mishandeling, psychische kwetsbaarheid, verslaving,
dak- en thuisloosheid. In de regio’s Haaglanden, Gelderland, Midden-Holland,
Dordrecht, Rotterdam en Heemstede zijn jongeren met ervaring in de jeugdhulp
getraind om ingezet te worden als ervaringsdeskundige. Ze kunnen een luisterend
oor bieden of een (ervarings)maatje zijn voor jongeren uit de jeugdhulp en adviseur
of voorlichter voor hulpverleners en gemeenten. In deze tijd van de transformatie
een onmisbare schakel in uw regio als u echt de cliënt centraal wil zetten!

Jeugdbeleid en in de
Jeugdhulp

1d

Ouders praten mee over
lokale ontwikkeling sociaal
domein

Nely Sieffers,
voorzitter UW
Ouderplatform

e

Straatadvocaat Jeugd /
zwerfjongeren

Straatadvocaat Jeugd Een straatadvocaat is een onafhankelijk vertrouwenspersoon en belangenbehartiger
ZOG Midden-Holland voor jongeren in de maatschappelijke opvang, maar vooral voor de dak- en
thuislozen jongeren op straat of die dreigen dak- en thuisloos te worden. De wensen
en problematiek van de jongeren volgen en het in beeld brengen ervan is belangrijk
om toe te kunnen leiden naar aanbod. De straatadvocaat speelt een heel eigen rol:
hij is geen hulpverlener en bewaart zijn onafhankelijkheid ten opzichte van
hulpverlening, dienstverleners en lokale overheid, maar weet hen wel te vinden en
aan te spreken. In deze tijd van de transformatie een onmisbare functie.

UW Ouderplatform is een platform voor ouders van kinderen met een
ondersteuningsvraag in de regio Utrecht West. Het doel van dit ouderplatform is dat
alle kinderen in de regio kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Om dit
te bereiken praten ouders mee over de lokale en regionale beleidsontwikkeling in
het sociaal domein en onderwijs. Ervaringen van ouders, kennis over wet- en
regelgeving en visie zijn belangrijke elementen die worden ingezet door UW
Ouderplatform. Ouders worden versterkt in hun eigen regie door bijeenkomsten over
allerlei onderwerpen en het infopunt. In deze workshop kunt u veel inspiratie vinden
met onder andere voor- en nadelen van een lokaal ouderplatform, belangrijke
speerpunten voor beleid en de mogelijkheden die er zijn om lokaal beleid te
beïnvloeden.
Nely Sieffers is de initiator en voorzitter van UW Ouderplatform, ervaringsdeskundig
ouder en is deskundig op het gebied van passend onderwijs, jeugdhulp en het
dossier 16-27 jaar.

Workshopronde 2
2a

JongerenNetwerk en de
gemeente.

Angelo Beșikçi,
projectleider
JongerenNetwerk

Het initiatief voor het JongerenNetwerk komt vanuit jongeren die zelf zijn
opgegroeid binnen de jeugdhulpverlening. De kern van het JongerenNetwerk bestaat
uit een vaste groep vrijwilligers. Van jongs af aan hebben deze kerngroepleden van
het JongerenNetwerk te maken gehad met zorg voor jeugd.
Er zijn 5 onderdelen binnen het sociale platform waar jongeren terecht kunnen. Dit
zijn de Helpdesk, het Buddysysteem, het Adviesorgaan, het Forum en
Netwerkpartners. In de workshop hoort u van de jongeren zelf hoe het
JongerenNetwerk samenwerkt met gemeenten.

2b

Onafhankelijke
cliëntondersteuning voor
jongeren en ouders

NJI en Linda
Stomphorst (MIND /
LPGGz)

In deze interactieve workshop gaat u mee op reis door het oerwoud van wetten en
regels waar veel jongeren en ouders die een hulpvraag hebben onbedoeld in
verdwaald raken. Daarbij zal helder worden waarom cliëntondersteuning zo’n
belangrijk recht is voor jongeren en ouders en hoe het onderwerp
cliëntondersteuning in gemeenten een betere plek kan krijgen. We merken namelijk
helaas maar al te vaak dat cliëntondersteuning, een recht dat in de wet verankerd
is, niet in elke gemeente voldoende beschikbaar is. Daarnaast weten jongeren en
ouders vaak niet wat cliëntondersteuning is en wat ze er aan kunnen hebben.
Hiervoor zullen we een toelichting geven op de handreiking die we als
cliëntorganisaties vanuit het ‘Kennisnetwerk Jeugd en Ouders als partner in de
jeugdhulp’ speciaal voor jongeren en ouders gemaakt hebben. We nodigen
nadrukkelijk gemeenten uit om vanuit cliëntperspectief te ervaren waar er kansen
liggen om cliëntondersteuning zo optimaal mogelijk vorm te geven.

2c

Ervaringshuis van U-2B
Heard! in Utrecht

Bea van Doorn en
U-2BHeard! is een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren die in
jongeren U-2B Heard! aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties, door
bijvoorbeeld schulden of problemen in de familiekring. We komen samen en doen
onderzoek naar de huidige situatie en denken na over toekomstperspectieven en
geven gevraagd en ongevraagd advies. We staan in contact met de gemeente en
diverse instellingen. De jongeren zullen u zelf vertellen wat ze doen bij U-2BHeard!

2d

Adviesvangers voor
gemeenten

Tina Bakker en
collega’s

Adviesvangers zijn jongeren die leeftijdsgenoten uitdagen om mee te denken,
ideeën aan te dragen en hun mening te geven. Bijvoorbeeld over thema's rond
jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het zijn (lokale) jongeren die via
een korte training leren om zelf een groep te begeleiden. En het werkt. “Je zegt
tegen leeftijdsgenoten toch andere dingen dan tegen een volwassene.”
Adviesvangers is door het Verweij Joncker Instituut bestempeld als een best practice
op het gebied van jongerenparticipatie.
In deze workshop laten de jongeren (de Adviesvangers) u ervaren hoe de methode
werkt. U bent zelf onderdeel van het proces. Tegelijkertijd zal er op metaniveau
uitleg worden gegeven over de ervaringen met de methode bij groepen jongeren.
Aan het eind willen we graag met u allen kijken naar de mogelijkheden en kansen
binnen de verschillende soorten organisaties die als deelnemer bij deze workshop
aanwezig zijn.

2e

JONG doet mee! Platform
van de jongeren uit de
jeugdhulp en de
samenwerkende gemeenten

Jongeren van JONG
doet mee!, een
beleidsmedewerker
van de gemeente Den
Haag en Fietje
Schelling.

JONG doet mee! is het platform van jongerenraden uit de jeugdhulp en dak- en
thuisloze jongeren in Haaglanden. Twee keer per jaar gaan zij met de gemeenten in
Haaglanden in gesprek over de jeugdhulp. Levendige bijeenkomsten met 50 tot 80
jongeren en (beleids)medewerkers, waarbij beide partijen onderwerpen kunnen
agenderen. Daarnaast doet JONG doet mee ook onderzoek met mystery guest of
naar 18-/18+ samen met de Haagse jeugdombudsman, stellen zij
inkoopvoorwaarden op of maken een folder over privacy met het AKJ.
In deze workshop zullen jongeren, een beleidsmedewerker van de gemeente Den
Haag en een ondersteuner u een kijkje in de keuken geven. Wat doet het platform,
hoe pakken ze het aan, wat vinden de verschillende partijen ervan, hoe werken de
raden samen en wat heeft JONG doet mee! bereikt ?

