Vragen over het programma?
Stuur een e-mail naar expertisebureau@njr.nl

Wie weet er als geen ander wat er in de jeugdzorg goed gaat én wat er beter moet?
Precies, jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf! Hoe zet je jongerenparticipatie en
ervaringsdeskundigheid op zo'n manier in dat het ook echt wat toevoegt?
Samen hebben we die antwoorden.
Om die te delen organiseert NJR samen met het NJi, BGZJ en Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, Listen Up! Listen Up vindt plaats in de week van 14 juni:
de week van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg.
De hele week ontmoeten we elkaar in inspirerende en interactieve online sessies.
Hierin delen we kennis en ervaringen, brainstormen we samen over oplossingen en gaan we nóg
dieper in op de kracht van jongeren.
Samen geven we jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid een impuls.
Benieuwd naar alle digitale sessies?
Lees hieronder het volledige programma!
Aanmelden kan via www.njr.nl/listenup.

14 juni

Ervaringsdeskundigheid
van cliënt en
professional binnen de
jeugdzorg. Zonder
geografische grenzen.

15:00 15:30

Samen Veilig Midden
Nederland

15:30 16:00

Jongerenparticipatie op
Regionaal niveau!
Innovatienetwerk Hart van
Brabant, Jeugdplatvorm
Amsterdam, JONG doet mee!
Haaglanden, en OZJ
Overijssel.

16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00

Ontwikkelen van een
kennisdossier KOPP/
KOV/KOVB/Kindvanauti
met ervaringsdeskundige jongeren.
Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie en
Nationale Jeugdraad

Jongere als stakeholder
in de jeugdhulp.
Programma StroomOP

Duimpje omhoog voor
ervaringsdeskundigheid: Onderzoek naar de
meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de
specialistische jeugdhulpverlening

Kijkje achter de
schermen van de
Jongerenraad
Cardea Jeugdhulp

17 juni
Oefenen met een open
mind
Live Your Story

iHUB

Hoofdzaken, wat is dat?
Nationale Jeugdraad:
Hoofdzaken

Het JeugdWelzijnsBeraad presenteert het
Partijprogramma

Hoe organiseer je de
structurele invloed van
jongeren op het
kwaliteitsbeleid?
LOC Jeugd, Youké en Cliëntenraad YouSay

Jongeren als Adviseurs
Pluryn

Ervaringskennis in je
organisatie: in gesprek
met bestuurders met
ervaring en jongere
ervaringsdeskundige

JongWijs

ExpEx, Jeugdplatform
Amsterdam, De Binnenvest,
en JongWijs

Generation Youthcare: ExpEx,
JeugdWelzijnsBeraad, JongWijs, Nationale Jeugdraad

De Kunst van jongerenparticipatie
Levvel

Jongerenparticipatie:
leren door te doen

Levvel, Youz en ExpEx

Stem van de jongere in
de ontwikkeling
jeugdreclassering 2.0
Inspiratiebijeenkomst
‘Deel je ervaring’ – Inzet
ervaringsdeskundigheid
binnen de jeugdzorg

Natuurlijk mentorschap!
In gesprek met jongere
en JIM
Enver Jeugd en opvoedhulp

Jouw ervaringen doen
ertoe! Geleerde lessen
over jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid.

Nederlands Jeugdinstituut

18:30 19:00
19:00 19:30

20:30 21:00

Verschil maken in de
pleegzorg: van
belangrijk naar urgent!

Number 5 Foundation

18:00 18:30

20:00 20:30

Lancering onderzoek
voor, door en over
ervaringsdeskundigen in
de jeugdzorg

Wat hebben jongeren
nodig om echt te kunnen
participeren in de jeugdzorg?

JeugdWelzijnsBeraad

Entrea Lindenhout

19:30 20:00

Verandering binnen de
jeugdzorg begint bij
kinderen en ouders: Hoe
zet je hen in hun kracht?

18 juni

LUMC Curium

kick-off

16:00 16:30

16 juni

15 juni

Avond van Changemakers
Generation Youthcare: ExpEx,
Nationale Jeugdraad, JongWijs
en JeugdWelzijnsBeraad

Stichting Partners voor Jeugd:
William Schrikker
Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering

We beginnen de week vol energie met een
livestream kick-off! Ervaringsdeskundigen Djayden en
Emilia gaan in gesprek met Tweede Kamerleden,
Marco Bottelier (bestuurder Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie) en
Hans Spigt (voorzitter Jeugdzorg Nederland en BGZJ).
Ook spreken ze Gerrit Jan Hogeland (bestuurder Cardea
Jeugdhulp) en Zoë (jongere bij Cardea).
En natuurlijk gaan jullie ook met elkaar in gesprek over
jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid
in de jeugdzorg!

Ervaringsdeskundigheid van cliënt en
professional binnen de jeugdzorg,
zonder geografische grenzen
Shantal Holwijn (Clientambassadeur van Samen Veilig)
Caroline Quarles (Clientambassadeur van JB West)
Mariska Vrede (Ervaringsdeskundige van JB Amsterdam)
Melati Tanahatoe (Ervaringsdeskundige professional)

Bewustwording dat het voor de één werk is,
maar voor de ander zijn leven.
Samenwerken kent geen grenzen qua
geografische ligging en functie.
Doorbreken van het stigma en schaamte,
zodat persoonlijke ervaringen als bron van
kennis ook in een professionele rol benut
worden.

Ontwikkelen van een kennisdossier
KOPP/KOV/KOVB/Kindvanauti met
ervaringsdeskundige jongeren
Irene Spithoven (Ervaringsdeskundige NJR)
Ditty de Jong (Ervaringsdeskundige NJR)
Isabel Gosselt (Beleidsmedewerker
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
Charlotte van ’t Spijker (Beleidsmedewerker
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

“Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan”

Jongere als stakeholder in de jeugdhulp
Mohini Awadhpersad (Projectleider en initiatiefnemer
Jongere als stakeholder in jeugdhulp)
Hellen Houterman (Projectleider Jongere als stakeholder in
jeugdhulp)
1-3 jongeren of ‘oud-jongeren’

Tijdens deze workshop gaan we in gesprek
met jongeren en professionals over wat
volgens hen nodig is voor structurele
samenwerking met jongeren als stakeholder
en gelijkwaardige gesprekspartner.

Tijdens deze sessie geven we inzicht in het
proces van het betrekken van
ervaringsdeskundige jongeren bij het
schrijven van een kennisdossier voor
professionals. Hiermee willen we professionals
inspireren om ervaringsdeskundige jongeren
regelmatig te betrekken bij het ontwikkelen
van beleid, praktijkstandaarden en onderzoek.

We produceren samen een top 10 van do’s en
don’ts, die iedereen kan inzetten die met
jongeren en/of ervaringsdeskundigen
wil samenwerken.

Jongerenparticipatie op Regionaal
niveau!

Het JeugdWelzijnsBeraad presenteert
het Partijprogramma

Bas Rodijk (Clientambassadeur OZJ Overijssel)
Fietje Schelling (JONG doet mee! Haaglanden)
Manuela Mboto en Eva Saeboe (Innovatienetwerk Hart van
Brabant)
Ivet Pieper en Nickey van den Berg (Jeugdplatform
Amsterdam)

Bas Rodijk (contactpersoon JWB)
Jongeren van JeugdWelzijnsBeraad

In deze workshop willen we praten met
beleidsmedewerkers van gemeenten,
regionale samenwerkingsverbanden en lokale
bestuurders over participatie van jongeren
op regionaal niveau. Hoe zorg je ervoor dat
jongeren kunnen meepraten? We gaan in
gesprek. Een aantal regionale projecten zullen
hun succesfactoren én vragen delen.
Vervolgens kijken we naar hoe we kunnen
zorgen dat jongeren structureel invloed
kunnen uitoefenen.

Het JWB presenteert een aantal onderdelen
van het JWB partijprogramma.
Aan de hand van ervaringen starten we een
dialoog op samen met de aanwezigen in
verschillende break out rooms.
Er wordt samen gezocht naar oplossingen op
verschillende niveaus.

Duimpje omhoog voor
ervaringsdeskundigheid
Carolijn de Beer (Promovenda)
Martin de Vreugd (Ervaringsdeskundige)

Hoe kan ervaringsdeskundigheid structureel
zorg en beleid in de specialistische jeugdhulp
verbeteren? Daar vertellen we jullie meer over
tijdens deze workshop.

Jongeren als Adviseurs
Nikolai (Jongere Pluryn)
Vera (Ondersteuner cliëntenraden Pluryn)
Carlijn (Ondersteuner jongerenraden Pluryn)

In deze workshop nemen we je mee in onze
zoektocht naar de juiste werkvorm voor
jongerenparticipatie binnen onze organisaties.
Pluryn werkt met adviesteams, waar jongeren,
maar ook begeleiders en directeuren aan
deelnemen. Met een interactief programma
bespreken we dit thema en stap je vol
inspiratie en praktische tips de workshop uit.
Ook hopen wij nog meer ideeën op te doen
vanuit jullie ervaringen, om jongerenparticipatie
écht op de kaart te zetten.

Kijkje achter de schermen van de
Jongerenraad
jongeren van de jongerenraad van Cardea Jeugdhulp

Altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat
bij onze jongerenraad?
In deze workshop nemen jongeren je mee in
wat we nu zo allemaal doen en meemaken
tijdens een jongerenraadbijeenkomst en
daarbuiten.

NJR : Hoofdzaken
Nicole van der Zandt (Hoofdzakenpanellid NJR)
Kaylee van Tilburg (Hoofdzakenpanellid NJR)
Alynda Mammen (Hoofdzakenpanellid NJR)
Aiden Karelse (Hoofdzakenpanellid NJR )
Ditty de Jong (Hoofdzakenpanellid NJR)

In deze workshop delen wij ervaringen over
NJR hoofdzaken, en wat het kan betekenen
voor de hulpverlening of mensen die in het
beleid, bestuur, of op scholen werken.
Ook willen wij graag aan andere jongeren
laten zien hoe het is om bij NJR hoofdzaken te
werken en wat dat voor jezelf kan doen.

Ervaringskennis in je organisatie: in
gesprek met bestuurders met ervaring
en jongere ervaringsdeskundige
Mariënne Verhoef (Bestuurder Levvel)
Mannus Boote (Ervaringsprofessional bij Levvel en ExpEx)
Valesca de Beaufort (ExpEx en jongerenambassadeur bij
Levvel)
Arlette Van Amerong (Directeur Zorg Youz)
Robin van der Meel (Ervaringswerker Youz en ExpEx)
Hannah Hollestelle (Ervaringswerker Youz en bestuur ExpEx)

Tijdens deze workshop gaan we in gesprek
met jongeren en professionals over wat
volgens hen nodig is voor structurele
samenwerking met jongeren als stakeholder
en gelijkwaardige gesprekspartner.
We produceren samen een top 10 van do’s en
don’ts, die iedereen kan inzetten die met
jongeren en/of ervaringsdeskundigen wil
samenwerken.

Oefenen met een open mind
Rosa en Djayden (Acteurs bij Live Your Story)
Jens (Nationale Jeugdraad: Rainbow Academy)

In deze workshop willen Rosa en Djayden jou,
als beleidsmedewerker en/of
jeugdprofessional, bewust maken van
(on)bewuste discriminatie en sociale
uitsluiting. Ze tonen monologen én interviewen
Jens over zijn ervaring met vooroordelen en
discriminatie binnen de GGZ.
Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en
ervaringen uit te wisselen.

Hoe organiseer je de structurele invloed
van jongeren op het kwaliteitsbeleid?
Freke Evers (Adviseur LOC Jeugd)
Andree Sekreve (Kwaliteitsmedewerker Youké)
Floris Bloeming en Elvira van Proosdij (Jongeren van de
cliëntenraad YouSay)

Ouders en jongeren verantwoordelijk maken
voor hun eigen toekomst. Hoe doe je dat?
Hen in hun eigen kracht zetten.
iHUB heeft stappen gezet in de oprichting
van een onafhankelijk ouderplatform waarin
ouders elkaar de weg wijzen in de zorg en
het onderwijs voor hun kind.
We zien hierdoor ouders groeien in hun
persoonlijke ontwikkeling en een
gelijkwaardige gesprekspartner worden.

Angelo Besikci (Jeugdzorgwerker)
Regine Grimm (Beleidsadviseur)
Jongeren van Entrea Lindenhout

Bij Entrea Lindenhout zijn jongeren onderdeel
van het werving- en selectieproces van nieuwe
medewerkers. Tijdens deze sessie vertellen
jongeren over hun ervaringen en wat het hun,
de organisatie en de professionals oplevert.
Daarna voeren we een dialoog met elkaar om
ervaringen te kunnen delen, vragen te kunnen

Natuurlijk mentorschap! In gesprek met
jongere en JIM

Verandering binnen de jeugdzorg begint
bij kinderen en ouders: Hoe zet je hen in
hun kracht?
Jessica Tokaya (Adviseur relatiemarketing iHUB)
Ervaringsdeskundige Expertpanel

Inspiratiebijeenkomst ‘Deel je ervaring’

Jongere en JIM met team InVerbinding van Enver

Wat hebben jongeren nodig om echt te
kunnen participeren in de jeugdzorg?
Hannah Hollestelle (Jongere ExpEx)
Gabriel Gomes Barros (Jongere JWB en ExpEx)
Sharon Wiegel (Jongere JongWijs)
Fietje Schelling (Landelijk coördinator ExpEx)
Dennis van den Brink (Projectleider JongWijs)

Generation Youthcare maakt zich sterk om de
kwaliteit van jeugdzorg te verbeteren.
We doen dit vanuit onze ervaring en nemen
daarin passie, zorg en liefde mee.
In deze sessie nemen we je mee in de
voorwaarden om op een goede manier met
jongeren samen te werken. Je krijgt direct tips
en tricks van jongeren. En je kunt live jouw
vragen stellen. Als extraatje ga je zelf ervaren
hoe het is om ervaringsdeskundige jongere
te zijn.

Samen in gesprek met jongere en JIM.
Wij delen graag onze ervaringen en verhalen.

Avond van Changemakers
Jongeren van Generation Youthcare

Deze 4-in-1 sessie is van jongeren,
voor jongeren.
Dit zijn de keuzes:
1. Jeugdzorg Pubquiz
2. Workshop – Hoe vertel ik mijn verhaal
3. Jeugdzorg Debat
4. Meet-up - gezellige bijeenkomst
De pubquiz en de workshop zijn bedoeld voor
jongeren. Anderen, inclusief ouders van
wwjongeren uit de jeugdzorg, zijn welkom bij
het Debat en de Meet-up!

Lancering onderzoek voor, door en over
ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg
Mannus Boote (ExpEx landelijk)
Hannah Hollestelle (ExpEx Den Haag)
Noah van der Zande (ExpEx Amsterdam)
Kadi Bah (Jeugdplatform Amsterdam)

Ervaringsdeskundigheid is booming!
Het wiel wordt op allerlei plekken uitgevonden.
En de term wordt te pas en te onpas gebruikt.
Daarom zijn wij op onderzoek uitgegaan.
Na het doorspitten van literatuur en het
spreken van professionals zijn we vooral
jongeren die hun ervaring inzetten gaan
spreken. Over de definitie en positie van
ervaringsdeskundigheid en veel meer!

Jongerenparticipatie: leren door te doen
Lisa Sweere (Projectcoördinator Number Five Foundation)
Wessel Kok (Projectcoördinator Number Five Foundation)

Het NJI, in samenwerking met de NJR, VNG
en Number Five Foundation, maakte samen
met een diverse community aan jongeren én
bestuurders de Handreiking
Jongerenparticipatie. Dialoog tussen jong en
oud is namelijk relevanter dan ooit, dat heeft
de Covid-19 tijd wel duidelijk gemaakt.
Hoe maak je een dialoog echt gelijkwaardig?
Hoe worden alle stemmen echt gehoord?
Tijdens deze workshop gaan we vooral samen
aan de slag door in te zoomen op de zorg
voor jeugd. Ook hier klinkt namelijk een steeds
sterker geluid om het goed te organiseren.
We delen belangrijke inzichten om op voort te
bouwen.

Verschil maken in de pleegzorg: van
belangrijk naar urgent!
Shannon Wiegel (Ervaringsdeskundige jongere JongWijs)
Bjorn Ridderbos (Ervaringsdeskundige jongere JongWijs)
Dennis van den Brink (Projectleider JongWijs)

JongWijs ziet dat er veel wil is om met
jongeren samen te werken binnen de
pleegzorg. Tegelijkertijd zien we dat er veel
vragen leven. Hoe kom je in contact?
Welke activiteiten kun je opzetten?
Wat is er nodig om echte verbinding mooie
structurele samenwerkingen te organiseren?
Hoe je dat als bestuurder, beleidsmedewerker
of professional doet?
Daar kom je in deze sessie achter!
Doe je mee?

De Kunst van jongerenparticipatie
Jongeren van de expositie KASTK!JKERS (Dylan, Merolly en
Hala)
Jitka Peeters (Projectleider en onderzoeker - Levvel)
Esther de Ruigh (Beleidsadviseur Cliëntenparticipatie en
Kwaliteit – Levvel)

In deze workshop staat het verhogen van
participatie van jongeren door middel van
kunst en creativiteit centraal.
De tentoonstelling KASTK!JKERS in het
Amsterdam Museum was samengesteld uit
kunstwerken, gemaakt door jongeren.
Ze vertellen waarom zij het belangrijk vonden
hieraan mee te doen.

Jouw ervaringen doen ertoe! Geleerde
lessen over jongerenparticipatie en
ervaringsdeskundigheid
Els Mourits (Projectleider Specialistische Jeugdhulp,
Nederlands Jeugdinstituut)
Willeke van Sleeuwen (Projectleider Ervaringskennis,
Nederlands Jeugdinstituut)
Paola Nicolai (Ervaringsdeskundige professional bij
Combinatie)
Neena Jokshorst (Ervaringsdeskundige professional bij
Xonar)

Jongeren, ervaringsdeskundigen,
professionals, beleidmakers en bestuurders,
jullie hebben allemaal relevante kennis over
jongerenparticipatie en
ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg.
In deze workshop gaan we aan de slag met
jullie verhalen. Zo kunnen we leren van elkaars
ervaringen, elkaar inspireren én meer kennis
ontwikkelen. De kennis die we in deze
workshop met elkaar delen zullen wij ook
gebruiken in het opbouwen van het
kennisdossier op de website van het NJi.

Stem van de jongere in de ontwikkeling
jeugdreclassering 2.0
Wendy Lith (Projectleider JR 2.0)
Femke Peek (Stagiaire)
Miloe Stegenga (Gedragswetenschapper JR)
Een jongere

We vertellen hoe we gebruik maken van drie
expertrollen; de wetenschap, praktijk en de
leefwereld. We laten goede prakijken zien en
laten je ervaren hoe waardevol het is om het
verhaal van jongeren te horen. Ook gaan we in
gesprek om jongerenparticipatie en
ervaringsdeskundigheid een prominentere
plek te kunnen geven in de ontwikkeling
van beleid.

