Samen voor
de jeugd

Speak & Eat on tour, 2 mei 2016,
jongeren uit de regio Hart van Brabant ontmoeten
beleidsmedewerkers ministeries van VWS en VenJ
In 2014 startten Zorgbelang Brabant in samenwerking met Kompaan en De Bocht,
De Hondsberg en Idris een Ontbijttoer langs de negen gemeenten in de regio Hart van
Brabant. Jongeren bezochten de wethouders en beleidsmedewerkers met een ontbijtmand
en gingen in gesprek over jeugdhulp. Dit initiatief verdiende een vervolg en sinds 2015
wordt Speak & Eat georganiseerd: avonden met speeddates van jongeren met ervaring
met jeugdhulp met bestuurders, managers en medewerkers van de negen gemeenten.
Op maandag 2 mei was er een speciale editie: Speak & Eat on tour. Een Amerikaanse
schoolbus met dertien Brabantse jongeren toog naar Den Haag voor ontmoetingen
met medewerkers van de ministeries van VWS en VenJ: beleidsmedewerkers, trainees,
projectleiders en een plaatsvervangend directeur Jeugd. In drie rondes met speeddates
vertelden de jongeren over hun ervaringen.
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“Mijn eerste behandelgroep was fijn: er was tijd voor ondersteuning, persoonlijke aandacht
en leuke dingen doen. Nu staat de begeleiding soms alleen en dat verschil is goed te merken.”
“Een hulpverlener moet de juiste opleiding en ervaring hebben, maar het belangrijkste is dat
hij/zij een vast persoon is die voor langere tijd blijft.”
“Als je op jezelf gaat wonen, is nazorg erg belangrijk. Na mijn traject blijkt wel dat het hebben
van een opleiding en een baantje soms niet genoeg is om je staande te houden. Je hebt ook
vrienden nodig, dat is belangrijk voor jongeren.”
“Er moet meer ondersteuning komen voor jongeren die in de fout gaan (bijvoorbeeld met
winkeldiefstal). Wat je doet, maakt niet wie je bent. Ervaringsdeskundigheid kan helpen op
de weg terug. “
“Een kind uit huis halen is ingrijpend, maar soms moet die knoop doorgehakt worden.
Voor mij was het goed geweest als dat sneller was gebeurd. ”
“Niet iedereen weet hulp te vinden. Sommige jongeren hangen nog op straat, terwijl ze
bekwaam genoeg zijn om veel te bereiken.”
“Je hoeft jongeren niet te pamperen, maar luister wel naar ze, ze kunnen heel
goed zelf praten.”

“Achter elk gedrag zit een verhaal en achter
gronden zijn heel divers. Het is soms moeilijk dat
door te laten klinken in regelgeving, maar maatwerk
vinden we erg belangrijk. We streven ernaar goed en snel te werk te gaan en
vooral gericht te zijn op perspectief.”
“Als we weten dat het in de praktijk niet werkt, doen we iets verkeerd. Dat
moet doorklinken in het beleid. We proberen ook steeds meer tijd vrij te
maken om op de werkvloer te kijken. Voor kinderen en jongeren kan het
nooit goed genoeg zijn, dus we moeten continu in gesprek blijven.”
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Beleidsmedewerkers VWS en VenJ, direct na de gesprekken met de jongeren:
“Eén gezin, één plan’ is niet alleen een adagium (en wordt ook niet 123 waargemaakt), maar het is
heel erg hard nodig, is me vandaag weer duidelijk geworden.’’
“Wonen in een pleeggezin is vaak beter dan in een instelling, maar politici zouden niet rücksichtslos
moeten roepen dat het per definitie beter is. De professionals moeten naar het kind kijken en het
kind ook betrekken in die keuze. Sommige kinderen willen namelijk liever in een gezinshuis of in
een instelling, bijvoorbeeld in een kleinere groep, wonen.’’
“Het ongewilde effect van de bezuinigingen op jeugdhulp werd in de gesprekken heel concreet:
er zijn bijvoorbeeld teveel wisselingen in begeleiders, terwijl je dat juist niet wilt.’’
“We bevragen jongeren nog steeds te vaak opnieuw, weer een intake, et cetera: daar moeten we
mee ophouden.’’
“De rol van het onderwijs in het signaleren van kindermishandeling hadden we al hoog op de
agenda staan, maar nu gaan we nog harder rennen. De verhalen van de jongeren tonen aan hoe
hard het nodig is om docenten te scholen.’’

Enkele beleidsmedewerkers van VWS, terugblikkend enkele dagen na
afloop van de Speak & Eat on Tour:
Volgens Milanne Mulder (Trainee Loverboys en vechtscheidingen) waren
de gesprekken intensief en inspirerend. De jongeren waren openhartig over
hun ervaringen. “De jongeren hebben voor mij bevestigd dat elke jongere
iemand nodig heeft in zijn leven die hij kan vertrouwen. Het maakt niet uit
of dit een hulpverlener is of een docent of een maatje.” De stem van de
jongeren verdient in alle opzichten meer aandacht!
Ook Christie Stiphout (beleidsmedewerker participatie van jongeren met
psychische problematiek) geeft aan dat de gesprekken heel interessant en
opvallend openhartig. “Ik hoop dat de jongeren er ook wat aan gehad hebben
natuurlijk!” Het is volgens Christie van belang om de stem van jongeren/
ervaringsdeskundigen te betrekken. Het is een bevestiging van haar werk.

