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Opening
Na de zomer kwamen de leden van
JongWijs op 15 september bijeen in
Utrecht voor de tweede bijeenkomst van het kersverse
netwerk. Doel van deze bijeenkomst is om elkaar wat
beter te leren kennen én de
plannen voor JongWijs concreet te krijgen.
We beginnen met een terugblik op de vorige bijeenkomst, die iedereen als erg
motiverend en inspirerend
heeft ervaren. Vervolgens
schrijft iedereen op wat hij
of zij verwacht van vandaag
en maken we groepsafspraken aan de hand van een

oefening met symbolische
touwen. Dit levert een mooie
lijst op van waarden die aangeven hoe we met elkaar
omgaan in deze groep.
Identiteit
Om elkaar beter te leren
kennen doen we een identiteits-oefening met een
‘molecuul’. Marit, die via
Power4Youth leert hoe ze
andere jongeren moet trainen, helpt ons door deze
oefening. Iedereen krijgt een
formulier waarop 5 kenmerken van jezelf ingevuld wor-
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den. Vervolgens plakken we
deze kenmerken ook d.m.v.
post-its op de flap waarmee
we onze groepsidentiteit
zichtbaar maken. In tweetallen bespreken we elkaars
identiteitskenmerken. Dat is
erg leuk want zo leer je de
ander echt een beetje beter
kennen!
Vervolgens komen we terug
in de groep en noemt Marit
een aantal van de gezamenlijke kenmerken op. Degenen
die zich met het genoemde
kenmerk verbonden voelen
staan op (ook wanneer ze
het niet zelf opgeschreven
hebben). Daarna gaan we
hierover nog met elkaar het
gesprek aan.

Wat we gaan doen
Meedoen of Vragen?
Neem contact op met: Maartje
Gardeniers (coördinator JongWijs)
Rudolphlaan 2
3794 MZ De Glind
M E E45
DO
N
T (0342)
90E10
OF VRAGEN?
m.gardeniers@rudolphstichting.nl

Na de lunch worden
aan de hand van verschillende vragen de
doelen van JongWijs
concreter gemaakt. De
eerste is: Wat gaan we
doen en waaraan willen we gaan werken?
De volgende zaken
worden genoemd:

Deze
bijeenkomst
NE
E M C O N - werd mede mogeOrganisatie
ACT OP
MET
lijk Tgemaakt
door:
Power4Youth,
A A R T J E G A R - en Rudolph- Opzetten en organiNJR,M Kinderpostzegels
DENIERS
seren van JongWijs:
stichting.
ontwikkeling van de
groep + individuen
- Visie, missie, vormge-

ving logo
- JongWijs op papier (Plan
van Aanpak) maakt het voor
iedereen helder
- Eindverantwoordelijke taken toebedelen
Groepsvorming
- Vooral eerst elkaar goed
leren kennen en weten wat
je aan elkaar kunt hebben
- rekening houden met elkaar en elkaar ook de mogelijkheid geven om gebeurtenissen te bespreken: lotgenotencontact
- Netwerk/ sociale ontmoe-

tingsplek voor jongeren en
jongvolwassenen die iets met
pleegzorg hebben en daarin
‘lotgenotencontact’ en support zoeken.
Communicatie
Vertegenwoordiging JongWijs: nu nog even niet ingaan op uitnodigingen waarbij we alleen mogen vertellen wie we zijn. Netwerkbezoeken wel op ingaan
(congressen e.d.)
- Vanuit onze verworven
kennis van elkaar, trainingen/conferenties en zelf
presentaties geven. Om be-

JONG&WIJS

kendheid te krijgen
maar ook te laten
weten dat organisaties rekening met ons
moeten houden.
- Naar buiten: input
van de mensen waar
het in de pleegzorg
om gaat, binnen toch
vaak topdown organisaties (ik ben volwassen en heb gestudeerd dus weet wat
het beste is)
Activiteiten

JONGWIJS IS...

-Projectmatig concrete
dingen aanpakken die belangrijk zijn voor jongeren

en jongvolwassenen in
pleegzorg en na de pleegzorg. Afgebakende projecten: anders komt het er
niet van.
- Soort database van organisaties opzetten in Nederland, zodat we leden kunnen adviseren om eens te
gaan kijken of die bepaalde instantie ze verder kan
helpen.
Doelgroepen
Leden kunnen zijn:
pleegkinderen, oudpleegkinderen, pleegbroers, pleegzussen, biologische kinderen.

Leeftijd: tussen 15 en 30
JongWijs wil zich richten op :
- organisaties die jongerenparticipatie willen bevorderen
- organisaties die advies willen over werken met jongeren
(in pleegzorg)
- professionals/ pleegouders
- pleegzorgorganisaties
- beleidsmakers
Advies aan JongWijs wordt
gegeven via een adviesgroep
zoals Jean van P4Y en Odilia
van Kinderpostzegels.
Verder wordt het als plezierig
ervaren dat er iemand is ter
ondersteuning bij praktische

inspiratie, empowerment,
gehoord worden, een
stem hebben,
ondersteuning, kabinet/
politiek, netwerk/
platform: fysiek en
digitaal, sociaal netwerk,
sociale interactie,
informatievoorziening,
jongeren, supportnetwerk, landelijk,
nederland, (ex)
pleegkinderen/jongeren,
‘eigen’ kinderen van

Wat we willen bereiken
Korte termijn
- een stabiele kerngroep als
basis van een supportnetwerk voor jongeren en jongvolwassenen met pleegzorg
ervaring. Leden van de kerngroep hebben ieder een
eigen verantwoordelijkheid.
- een duidelijke omschrijving van JongWijs en bekendheid onder de doelgroepen (via o.a. website)
- Een aantal concrete pro-

jecten opgestart, bijvoorbeeld het ‘buddyproject’
- Aan projecten/ activiteiten werken d.m.v. subgroepen.
- een event/ dag voor pleegjongeren organiseren
Lange termijn
– Pleeg en jeugdzorg een
item maken in de Nederlandse politiek.

- Samenwerking met andere
platformen/ jongerenradenzodat we niet langs elkaar
werken
- productlijn ontwerpen:
documentaire, boek, kunst
- Stem van ervaringsdeskundigen zijn in ontwikkeling en
uitvoer van pleegzorg (+
invloed op het beleid)
- in gesprek met ministers
- écht iets betekenen voor
kinderen in pleeggezinnen!

pleeggezinnen,
trainingen, website,
presentaties geven.

Afronding
Tot slot hebben we het ook
nog gehad over de ondersteuning die JongWijs nodig
denkt te hebben. Dat is
enerzijds een stukje training
op bepaalde onderwerpen.
Iemand noemde het mooi:
training om dingen op een
juiste en professionele manier aan te pakken.
Ondersteuning vanuit de
Alliantie maar ook van andere mensen en partijen die
veel ervaring hebben op het
gebied van pleegzorg/

jeugdzorg is welkom. Verder
is er een budget nodig voor
materialen en reiskosten.
Een vaste locatie werkt ook
erg prettig.
Op basis van alle informatie
hebben we nog een identiteitsmolecuul gemaakt van
JongWijs, de kernwoorden
hier uit vind je in de linkerbalk.
Op het eind doen we nog
een korte evaluatie. Het
programma liep vanmiddag
iets anders door vertragin-

gen ’s ochtends en een niet
bezorgde lunch. Dat geeft een
beetje het gevoel dat er veel
gepraat is en weinig conclusies
getrokken/ concrete dingen
bereikt. Daarom gaan we een
start-up weekend houden. Dan
kunnen we zowel elkaar beter
leren kennen en echt even de
tijd nemen om het fundament
van JongWijs te leggen! Daarover meer tijdens de volgende
bijeenkomst op 16 december!

