
Jongerenparticipatie in de 
Jeugdhulp en Jeugdzorg: 
een kort overzicht

Dit overzicht is opgesteld in samenwerking met o.a. 
ExpEx, LOC Jeugd, JongWijs, Levvel, Jeugdzorg 
Nederland, OZJ ,Young in Prison  en Innovatienetwerk 
Jeugd.



Ken je een organisatie/initiatief dat toegevoegd 
zou moeten worden aan dit overzicht? Neem dan 
contact met expertisebureau@njr.nl

VER_diep bereik meer met jongeren

Organisatie/
initiatief

Beschrijving Website Werkgebied

ExpEx

Generation 
YouthCare

(ExpEx, JongWijs, 
JWB, NJR)

Innovatienetwerk 
Jeugd: Samen met 
de Jeugd

Het doel van ExpEx platform is om 
de jeugdhulp te verbeteren vanuit het 
perspectief van de jongeren zelf. Ze willen 
dat de inzet van ervarings deskundigheid 
in de jeugdhulpverlening vanzelfsprekend 
is. En dat jongeren net zo’n stevigepositie 
kunnen innemen als alle volwassenen in het 
veld.

Landelijk en in 9 regio’s: 

Alphen aan de Rijn 
Amsterdam 
Drechtsteden 
Flevoland
Gelderland

www.expex.nl

http://www.
generationyouthcare.nl/

www.samenmetdejeugd.nl

Generation YouthCare is een netwerk 
voor en door jongeren met ervaring in 
de jeugdzorg. Het is een samenwerking 
tussen de ervaringsdeskundigen van ExpEx, 
jongeren uit pleegzorg en gezinshuizen 
van JongWijs, jongerenraden van 
JeugdWelzijnsBeraaden NJR Hoofdzaken 
voor de jeugd GGZ. Zij werken samen om 
problemen in de jeugdzorg aan te kaarten 
en advies te geven op basis van hun 
collectieve ervaringskennis.

Samen met de Jeugd creëert samen met 
jongeren, jeugd(hulp)professionals en 
beleidsmakers meer mogelijkheden tot 
inspraak, invloed en initiatief van jongeren 
in het regionale jeugd(hulp)beleid.

Haaglanden 
Haarlem/Heemstede
Midden-Holland
Rotterdam

Landelijk

Regio Hart van Brabant



Jeugdplatform
Amsterdam

(Stichting Alexan-
der, Cliëntenbelang 
Amsterdam)

JeugdWelzijns-
Beraad (JWB)

JONG doet mee!
(Jeugdformaat, 
Youz, Ipse de 
Bruggen, Schaken-
bosch, Midgaard, 
Achterban Jonge-
ren van het Straat 
Consultaat, ExpEx)

JongerenNetwerk 
Gelderland

JongWijs

Amsterdamse Jongeren en ouders zetten 
zich samen in voor de belangen van alle 
Amsterdammers die te maken hebben met 
jeugdhulp en/of passend onderwijs. 

JWB is een netwerk van jongerenraden 
van jeugdzorginstellingen in Nederland. 
Per jaar wordt ereen bijeenkomst 
georganiseerd in Oost-, Zuid- en West-
Nederland.

Amsterdam

Landelijk

Landelijk

https://www.
jeugdplatformamsterdam.nl/

www.jeugdwelzijnsberaad.nl

https://www.jongdoetmee.nl/

https://magazine.
jongdoetmee.nl/

 https://hetjongerennetwerk.
nl

www.jongwijs.org

Platform van jongerenraden uit de 
gespecialiseerde zorg, dak- en thuisloze 
jongeren van het Straat Consulaat en 
ExpEx in Haaglanden.Het platform geeft 
jongeren met ervaring met jeugdhulp een 
stem en invloed.

Het JongerenNetwerk is ontstaan 
door de samenwerking van een vijftal 
jongeren met ervaring in de jeugdhulp. 
Het organiseert buddytrajecten voor 
ketenpartners in verschillende gemeenten. 
Daarnaast is het JongerenNetwerk 
actief betrokken bij de transformatie 
jeugdhulp door het perspectief van 
de jongeren te vertegenwoordigen en 
ervaringsdeskundigheid in te zetten.

JongWijs is een netwerk van jongeren 
en jongvolwassenen met ervaring 
in een pleeggezin, gezinshuis of 
jeugdzorgboerderij. Landelijk netwerk van 
jongeren die met elkaar ervaringen delen & 
projecten opzetten. Ook geven ze gevraagd 
en ongevraagd advies aan professionals, 
(jeugd-)zorgorganisaties en beleidsmakers 
in de zorg voor jeugd.

H10-gemeenten in Haaglanden 

Verschillende gemeenten in de 
Achterhoek



LOC Jeugd

MIND Young

NJR – 
Hoofdzaken

NJR – 
Kinderrechten in 
de Jeugdzorg

LOC Jeugd biedt advies en 
ondersteuning aan cliënten(raden) en 
jeugdzorgaanbieders bij het organiseren 
van effectieve medezeggenschap in de 
jeugdzorg. Vanuit die contacten vertellen 
we politici en beleidsmakers wat de 
ervaringen, meningen en ideeën zijn bij 
de totstandkoming van waardevolle 
jeugdzorg: zorg die bijdraagt aan een 
gezonde ontwikkeling van kinderen en 
jongeren, en die aansluit bij wat voor hen 
en voor hun (pleeg)ouders belangrijk is.

Landelijk

Landelijk

Landelijk

Landelijk: bij enkele 
instellingen

https://www.locjeugd.nl/

https://mindyoung.nl/

https://www.njr.nl/nl/
projecten/hoofdzaken/

https://www.njr.nl/nl/
projecten/kinderrechten-de-
jeugdzorg/

MIND Young is het platform over je MIND 
voor en door jongeren. MIND Young biedt 
info, herkenbare verhalen, nieuws, tips 
eneventsover alles wat met je MIND te 
maken heeft. Ook organiseren weprojecten 
en campagnes, zelf of samen met partners. 
We doen dit online, in de klas, of op 
speciale locaties. MIND Young is onderdeel 
van MIND. 

NJR hoofdzaken is een panel van 35 
jongeren die hun ervaring in de GGZ 
inzetten om de wereld een stukje beter 
te maken voor jongeren met psychische 
klachten. Ze delen hun verhaal met 
zorgprofessionals, denken mee met 
beleidsmakers en geven gastlessen.

Via Kinderrechten in de Jeugdzorg 
organiseert NJR debat- en 
presentatietrainingen voor jongeren in 
JeugdzorgPlus en JJI’s. De jongeren gaan 
vervolgens met elkaar in debat over wat 
er verbeterd zou kunnen worden aan hun 
instelling.



Ondersteunings-
team Zorg voor 
de Jeugd (OZJ)

SAMAH

Stichting 
Alexander

Team Kim

Young in Prison

Het OZJ bouwt mee aan een lerend 
jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in 
Nederland helpt gelukkig en veilig op te 
groeien. Ze ondersteunen initiatieven in het 
hele land die bijdragen aan vernieuwing 
en verbetering van de jeugdhulp, en helpen 
mee aan kennisuitwisseling, samenwerking 
en innovatie. Ze hebben zicht op wat er in 
de verschillende provincies gebeurt. 

Landelijk

Landelijk

Landelijk

Landelijk: bij enkele 
instellingen

Landelijk: bij enkele 
instellingen

https:// voordejeugd.nl/
ondersteuningsteam/

https://www.samah.nl/

https://st-alexander.nl/ 

 https://www.team-kim.nl/

www.younginprison.org

Het doel van SAMAH is om participatie van 
(voormalige) alleenstaande minderjarige 
asielzoekers in de leeftijd van 12-25 
jaar te bevorderen en hun positie in 
Nederland te verbeteren. Meer dan 
5000 jongeren hebben in projecten en 
activiteiten van SAMAH geparticipeerd, 
waaronder in jongerenteams, maatjes- en 
gastouderprojecten, festivals, trainingen, 
coaching trajecten en vrijwilligerswerk.

Stichting Alexander is een landelijke 
organisatie voor jeugdparticipatie en 
participatief jeugdonderzoek. Samen 
met kinderen, jongeren (en hun ouders), 
professionals en bestuurders realiseren we 
zinvolle en duurzame invloed van jeugd in 
onderzoek, beleid en praktijk.

Team Kim geeft voorlichting over 
kindermishandeling aan kinderen, jongeren 
en professionals binnen Nederland. Aan de 
hand van persoonlijke, ervaringsdeskundige 
verhalen van jongvolwassenen maken zij 
kindermishandeling bespreekbaar. 

YiP is een internationale NGO die kinderen 
en jongeren in conflict met de wet helpt 
positief bij te dragen aan de samenleving, 
door middel van creatieve en sportieve 
programma’s voor persoonlijke ontwikkeling 
in gevangenschap en erna. Daarnaast 
organiseert YiP advocacy initiatieven voor 
en met jongeren in conflict met de wet.



Een aantaal voorbeelden in de JeugdzorgPlus  instellingen en JJI’s: 

Cardea

De Combinatie

Levvel 

(voorheen: Spirit 
en Bascule) 

Jongerenraad Cardea denkt mee over 
jeugdhulp en behartigt de belangen van 
jongeren. Zo geven ze advies over het beleid 
binnen Cardea, gaan ze in dialoog met 
professionals en maken ze bijvoorbeeld het 
16+ infoboek voor jongeren.

Zuid-Holland Noord 

Eindhoven

https://www.cardea.nl/over-
ons/jongerenraad

https://www.
combinatiejeugdzorg.nl/
jouw-belangen-en-rechten/

www.levvel.nl

De Combinatie heeft een Jeugdraad 
met kinderen uit de groepen Dag- en 
Nachtbehandeling van de vestiging de 
Locht en de Widdonck. Zij komen eens per 
2 maanden bij elkaar om te praten over 
wat hen bezighoudt, waar ze vragen over 
hebben en wat graag willen veranderen. 
In Eindhoven is er een Jongerenraad dat 
gevraagd en ongevraagd advies geeft aan 
het bestuur van Combinatie Jeugdzorg.

Goede hulp ontstaat door samen te 
werken met kinderen, jongeren en ouders. 
Dit doen we in het hulpverleningstraject, 
bij het verbeteren van de hulp, bij nieuwe 
ontwikkelingen, bij het intern en extern 
duidelijk maken van onze boodschap 
en bij beleid. Gesloten jeugdzorg De 
Koppeling in Amsterdam is een mooi 
voorbeeld. Zo organiseren ze elke twee 
weken “convosessies” waarbij verschillende 
thema’s besproken worden met jongeren. 

Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, 
Amsterdam, Beemster, Diemen, 
Edam-Volendam, Gooi en 
Vechtstreek,Haarlemmermeer, 
Hoorn,Landsmeer, Oostzaan, Ouder-
Amstel, Purmerend, Uithoorn, Utrecht, 
Waterland, Wormerland, Zaanstad.



Tools: 

Jeugdhulp doen we Samen

(LOC Jeugd, Ieder(in), MIND, Zorg-
belang Nederland, Stichting UW 
Ouderplatform)

10 Bouwstenen voor lokale 
Jongerenparticipatie  

(NJR, 125Procent)

7 uitgangspunten voor goede 
zorg

(Levvel)

Cliëntinspectie Jeugdhulp

(Stichting Alexander)

Het doel van dit project is gemeenten te stimuleren om 
cliënten te laten participeren en hen hierbij te ondersteunen. 
In 2018 is in vier regio’s geïnventariseerd wat werkzame 
factoren zijn voor jeugd- en ouderparticipatie. Op basis van 
deze inventarisatie zijn 6 handvatten opgesteld over hoe je 
jongerenparticipatie opgemeentelijk niveau organiseert.

https://www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/

www.njr.nl/jongerenparticipatie

https://bit.ly/3l57qQ2

https://www.spirit.nl/2019/01/7-
uitgangspunten-van-goede-zorg/

Begin 2020 hebben 125Procent en NJR een onderzoek 
gedaan naar betekenisvolle jongerenparticipatie op 
lokaal niveau onder gemeenten en jongerenraden. De 10 
bouwstenen staan vol met de beste tips, tricks en best 
practices van actieve jongeren uit het netwerk van NJR. 
Zodat jongeren (en volwassenen) inspiratie op kunnen doen 
en kunnen leren van andere jongeren. En zodat jongeren het 
zelf kunnen toepassen op een manier die bijhen en hun visie 
past.

De jongeren en ouders van het fusieplatform Spirit en 
Bascule hebben zeven punten benoemd die voor hen 
belangrijk zijn als ze hulp ontvangen.

Het handboek Cliëntinspectie Jeugdhulp geeft duidelijke 
uitleg en praktische handvatten aan professionals die 
cliënten actief willen betrekken bij goede jeugdhulp. Tijdens 
een Cliëntinspectie Jeugdhulp doen cliënten zelf onderzoek 
onder andere cliënten in de jeugdhulp naar dekwaliteit en 
resultaten van de hulp. Ook kijken ze naar mogelijkheden 
voor verbetering. Goed geschikt voor jongeren en ouders.


