In de regio Hart van Brabant zijn er sinds kort weer negen (nieuwe) wethouders jeugd.
Om hen te infomeren over de leefwereld van de jeugd organiseerde het regionaal jongeren
participatienetwerk ‘Samen MÉT de Jeugd’ op donderdagochtend 21 juni 2018 een ontbijtsessie
bij VSO Parcours.
Tijdens de ontbijtsessie kregen de wethouders jeugd de mogelijkheid om in dialoog te gaan
met 30 jongeren van allerlei leeftijden, achtergronden, organisaties, scholen en situaties.
Middels een dialoogspel deelden jongeren en wethouders verhalen over wat hen gelukkig maakt,
waar zij zich zorgen over maken en wat volgens hen beter zou kunnen.

Ontbijtsessie Wethouders Jeugd en Jongeren
Juni 2018
Ervaringsdeskundigheid
moet er meer zijn!

Graag delen we deze betekenisvolle ochtend en nemen we je mee in de leefwereld van de jeugd.
Meer over jongerenparticipatie in de regio Hart van Brabant? www.innovatienetwerkjeugd.nl

Kunnen we dit ook voor
de beleidsmedewerkers
organiseren?
Het is een grote stap om uit de jeugdzorg te
gaan. Het verschil tussen op jezelf wonen en
in de jeugdzorg is erg groot.

Meer talentontwikkeling
in het onderwijs!

Fijn dat de wethouders
zo geïnteresseerd waren.

In Tilburg is het lastig om aan
woonruimte te komen door lange
wachttijden van 5/6 jaar.

Een droombaan weet je als
je het zelf hebt ervaren.
Gemeenten en jeugdhulporganisaties werken
onvoldoende samen.

Heb ik echt geluisterd
naar de behoefte?

TOEKOMST
& DROMEN

SCHOOL
& WERK
Ik heb het niet nodig om de
vraag te worden gesteld ‘Wie
ben ik?’. Ik heb juist de vraag
nodig ‘Wie kan en wil ik zijn?’

School snapt soms niet de situatie van de
jeugdzorg-jongeren. Het contact tussen
de mentor en je begeleider binnen de
woongroep is hierbij erg belangrijk.

Bijeenkomst was top! Iedereen was heel
nieuwsgierig. Leuk om te horen wat een
wethouder nu eigenlijk doet. Dit heeft zeker
meer inzicht gegeven. Zou voor mijn part op
elke school wel gedaan kunnen worden!

Gemeenten en jeugdhulporganisaties werken
onvoldoende samen

Rumoerig doordat er zo
véél gepraat werd!

Meer mensgericht in plaats
van resultaatgericht.
Vriendenkring is belangrijk.

Grenzen overgaan betekent
ruimte geven aan mensen om
hun ding te doen.

GEL UK

Langdurig wachten op passend
vervolgaanbod en/of huis duurt
soms wel 4 jaar lang.

FAMILIE &
VRIENDEN

VRIJE TIJD
De woongroep waarop je soms al
jaren woont, mag je niet je thuis
noemen. Dat vind ik echt raar.

Tops voor wethouders in de leefwereld van

WONEN

We willen graag sneller
uit huis kunnen door
kortere wachtlijsten.

Als gemeenten en organisaties slimmer
samenwerken voorkomen we verkeerde
indicaties en verwijzingen.

Tips voor wethouders in de leefwereld van de jeugd

de jeugd

Wethouders die al kennis hebben van wat er speelt bij jongeren.
Fijn dat de wethouders zo geïnteresseerd waren.
Heel mooi om te zien dat de jongeren echt met de wethouder in gesprek gaan.
Wanneer is de volgende sessie?
Ik kom graag nog een keer vertellen.

Net als bij reizen heb ik geen
agenda, verstand op nul.
Ik hoef even niks en toch
doe ik een hele hoop.

Als ik elke keer opnieuw
opsta, ontdek ik dat er
toch wegen bestaan.

Ga vooral de wijk in; het is belangrijk om de stad en de mensen écht te leren kennen!
Ontmoet een ander in zijn/haar eigen omgeving.
Kunnen we dit ook voor de beleidsmedewerkers organiseren?
In dialoog staat openheid, gelijkwaardigheid, oprechte nieuwsgierigheid en
wederzijds vertrouwen aan de basis. Maak contact vanuit het gevoel, en niet omdat
je een resultaat moet behalen.

Wanneer is de volgende sessie?

