JongWijs

Het nieuwe jongerennetwerk JongWijs gaat
voor de top....

Enthousiaste start jongerennetwerk JongWijs!
Op 8 juni kwamen 9 jongeren uit alle
hoeken van Nederland naar de Nationale
Jeugdraad (NJR) te Utrecht voor de kick-off
bijeenkomst van het op te richten
jongerennetwerk van de Alliantie Kind in
Gezin.

Opening
Na een aantal kennismakingsspelen
introduceren trainers Martine Tobé
(JeugdWelzijnsBeraad) en Cato Oosterwijk
(NJR) zichzelf en mede-organisatoren van
de dag: Maartje Gardeniers
(Rudolphstichting) en Odilia van Manen
(projectverantwoordelijke). Maartje,
coordinator van het nieuwe netwerk, start
met een kort introductiefilmpje waarin
duidelijk wordt wat de Alliantie Kind in
Gezin is en doet. Ook vertelt Maartje iets
over haar rol binnen de Alliantie. Zij zal een
schakelpositie innemen tussen de jongeren
en het Programma management overleg
(PMO) van de Alliantie.

Wat verwachten jongeren
van het jongerennetwerk?
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De oprichting van het jongerennetwerk is
een grote wens van de Alliantie en
Kinderpostzegels Nederland (één van de
partners binnen de Alliantie). Odilia vertelt
waarom ze als projectadviseur voor
Kinderpostzegels heel blij is dat er nu een
begin is gemaakt met jongerenparticipatie
binnen de Alliantie en het Kinderpostzegels
Pleegzorgprogramma. In het verleden heeft
zij in Kroatië gedurende een langere
periode meerdere pleegkinderen
opgevangen en ook diverse projecten op het
gebied van jongerenparticipatie en
pleegzorg in gang gezet. Zowel Maartje als
Odilia zijn erg blij met de opkomst van
vandaag en wensen de jongeren een goede
bijeenkomst toe.

Doel
Wat is het doel van de kick-off bijeenkomst?
Kennismaken, ervaringen uitwisselen,
thema’s benoemen en de vorm en structuur
van het netwerk bepalen. Tevens staat een
eerste inhoudelijke brainstorm op het
programma.

Naam
Over een naam zijn de jongeren het snel
eens. JongWijs; jong wijs geworden door de
ervaringen in de jeugdzorg. “Dat bindt ons”,
aldus één van de jongeren.

Deelnemers
Al snel wordt duidelijk dat de huidige groep
zich ziet als vaste kern van het netwerk.
Uitbreiding is mogelijk, maar van de meeste
jongeren hoeft het jongerennetwerk niet heel
groot te worden. In principe is het
jongerennetwerk er voor jongeren van 12
t/m 30 jaar, maar JongWijs wil flexibel met
de leeftijdsgrenzen omgaan. Eventueel kan
de groep in een later stadium worden
gesplitst in een groep 18- en 18+. Op dit
moment vinden de jongeren dit echter nog
niet nodig. Iedereen die ervaring heeft met
het wonen in een gezinshuis, pleeggezin of
jeugdzorgboerderij is welkom.

Gehoord worden, creativiteit, uitwisseling, interactie, gezelligheid, ontspannen sfeer,
nieuwe jongeren leren kennen, ervaringen uitwisselen, duidelijk maken wat jongeren
zelf belangrijk vinden, speerpunten overbrengen aan beleidsmakers/beslissers,
samenwerking tussen jongeren en organisaties, het starten van een Nederlands netwerk
& contact met andere jongeren die in een pleeggezin of gezinshuis wonen.......

Thema’s
JongWijs wil zich o.a.
in gaan zetten voor de
volgende thema’s:
1. Nazorg
Jongeren moeten beter worden
voorbereid op hun vertrek en
beschikken over een netwerk waar zij
op terug kunnen vallen.
2. Contact met de biologische familie
Meer aandacht voor contact met
broertjes/zusjes en ouders.
3. Betere samenwerking tussen
gezinshuizen en pleeggezinnen
Samenwerking is nu niet
vanzelfsprekend. Pleeg- en
gezinshuisouders kunnen veel van
elkaar leren en elkaar ontlasten.
4. Meer plaatsen voor tieners
Het is moeilijk om gezinnen te vinden
die tieners willen opnemen in hun
gezin. JongWijs vindt het belangrijk
dat ook zij in aanmerking komen voor
gezinshuizen/pleegzorg.
5. Betere matching
Nog te vaak “knallen” jongeren uit
een gezin. Er moet meer aandacht
komen voor de rol van jongeren bij
de plaatsing.
6. Trainen jeugdrechters
Jeugdrechters nemen volgens
JongWijs soms onbegrijpelijke
beslissingen, omdat ze te weinig
weten over jeugdzorg/pleegzorg.
7. Empowerment
Zet jongeren in hun kracht, betrek ze
en maak ze belangrijk!

Meedoen of vragen?
Neem contact op met:
Maartje Gardeniers (coordinator
JongWijs)
Rudolphlaan 2
3794 MZ! De Glind
T! (0342) 45 90 10
m.gardeniers@rudolphstichting.nl
Deze bijeenkomst werd mede
mogelijk gemaakt door: Power 4
Youth, JWB, NJR, Kinderpostzegels
en de Rudolphstichting.

Contact en bijeenkomsten
De groep stelt voor om eens per twee maanden een inhoudelijke bijeenkomst te plannen. In de
tussenliggende maand kan dan gezamenlijk een “leuke” activiteit worden gepland. Daarnaast
wordt een besloten facebookgroep aangemaakt waaraan alleen leden van het netwerk kunnen
deelnemen. Op die manier kunnen de jongeren ook tussen de vergaderingen door contact met
elkaar houden. Gezien de grote reisafstand en verplichtingen op andere dagen gaat de voorkeur
voor de inhoudelijke bijeenkomsten uit naar de zondagmiddag. Afgesproken wordt dat Maartje
een datum prikt in september voor de eerstvolgende bijeenkomst. De jongeren geven de voorkeur
aan een locatie centraal in Nederland. Na de opstartfase kunnen jongeren onderling in de eigen
regio dingen uitwerken/voorbereiden. NJR biedt haar ruimte aan voor de bijeenkomsten. De
besloten facebookgroep wordt door de jongeren zelf ingericht.

Uitkomsten brainstorm
Na het regelen van een aantal praktische zaken gaan de jongeren aan de slag met de eerste 3
thema’s. Via de methode van het wereldcafe wordt in drie groepen in drie rondes gewerkt aan
het verzinnen van oplossingen en projectideeen voor drie door de jongeren gekozen
probleemstellingen.
1. Hoe kan de nazorg/18+ binnen gezinshuizen/pleegzorg beter georganiseerd worden?
Belangrijkste uitkomsten: organiseer dingen overal gelijk ofwel landelijk (zodat jongeren niet
meer afhankelijk zijn van de organisatie waar ze toevallig terecht zijn gekomen). Projectideeen:
buddyproject met oud pleegzorgjongeren die zelf de stap hebben gemaakt, een informatieboekje
18+ met allerlei informatie voor jongeren die 18 worden in een pleeggezin/gezinshuis.
2. Hoe kan het contact met biologische broers/zussen worden verbeterd?
Belangrijkste uitkomsten: verplicht voogd om hier informatie over te geven/te faciliteren, zorg
voor een derde onafhankelijke persoon die “bemiddelt” tussen jongere, pleeg-/gezinshuisouder
en biologische familie, realiseer contact op plekken waar jongeren eerder een positieve ervaring
hebben gehad.
3. Hoe kan er beter worden samengewerkt tussen de Alliantie, gezinshuizen en pleeggezinnen
(ook onderling)?
Belangrijkste uitkomsten: korte lijnen, zorg ervoor dat informatie ook in de gezinnen komt en niet
op bureaus blijft liggen, keep it short & simple, organiseer een uitwisseling tussen professionals
van de Alliantie en jongeren, faciliteer uitwisseling tussen pleeggezinnen (elkaar ontlasten,
onderling contact tussen pleeg- en gezinshuiskinderen etc).

Sluiting
Martine en Cato nemen afscheid van de groep, sluiten de bijeenkomst en bedanken de jongeren
voor hun actieve en enthousiaste deelname. Door middel van een korte sms-evaluatie geven de
jongeren aan wat ze van de bijeenkomst vonden. “Vandaag was intens leuk”, “Droom meer dan
10 jaar geleden begonnen, vandaag 1e stap”. Conclusie: jongeren superblij en tevreden,
verwachtingen zijn uitgekomen en de organisatie kijkt terug op een fantastische startbijeenkomst!

