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Wie	zijn	wij?
De	geschiedenis	van	het	Regionaal	Platform	Ervaringskennis	is	begonnen	in	2013	met	een	
burgerinitiatief	van	mensen	uit	de	cliëntenraden	in	de	regio	Nijmegen.	In	2014	hebben	alle	lokale	
WMO-raden	in	de	regio	zich	aangesloten	bij	het	initiatief	en	in	de	loop	van	de	tijd	zijn	vele	
cliëntenorganisaties	en	de	WMO-Denktank	actief	hierbij	betrokken.	

We	hebben	elkaar	gevonden	in	de	gedeelde	visie	dat	het	belangrijk	is	de	ervaringen	en	tips	van	
mensen	die	gebruik	maken	van	zorg,	hulp	en/of	ondersteuning	uit	de	Wet	Maatschappelijke	
Ondersteuning	(Wmo)	binnen	het	sociaal	domein,	de	Jeugdwet	en	de	Participatiewet	een	stem	te	
geven.	Ook	ervaringen	op	het	raakvlak	van	de	Wet	Langdurige	Zorg	(Wlz)	liggen	binnen	ons	
werkveld.

Het	RPE	doet	geen	wetenschappelijk	onderzoek,	maar	gaat	op	professionele	en	kwalitatieve	wijze	
op	zoek	naar	ervaringen	van	mensen	in	de	Wmo.	Het	gaat	er	ons	dan	ook	niet	om,	vast	te	stellen	
wat	“waarheid”	is.	Het	gaat	om	subjectieve,	persoonlijk	gekleurde	kennis	van	mensen,	die	
voortkomt	uit	wat	ze	hebben	meegemaakt.	Hiermee	geven	we	het	perspectief	van	de	gebruiker	
van	de	Wmo-voorzieningen	een	plaats	in	de	driehoek	regiogemeenten,	aanbieders	en	gebruikers	
en	kan	men	in	de	praktijk,	in	de	uitvoering,	in	het	beleid	en	bij	de	inkoop	in	de	regio	met	de	
adviezen	aan	de	slag	gaan.	

Meer	informatie	kunt	u	vinden	op	onze	website:	www.rpe-rvn.nl
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Thema	Jeugd	binnen	het	RPE:	van	start	tot	finish	
Meet&Eat	is	een	initiatief	van	het	RPE	met	betrokken	intermediairs,	
verhalenvertellers,	actieve	jongerenwerkers	en	professionals	die	open	staan	voor	
verhalen	en	willen	leren	van	ervaringen.	

Start	van	de	werkgroep	september	2016	
De	start	van	Meet&Eat	begon	in	september	2016	met	een	werkgroep	samengesteld	
uit	de	jeugdverbinder	regio	Nijmegen,	vertegenwoordigers	van	Jimmy’s,	
JongerenNetwerk	Gelderland	en	twee	stuurgroep-leden	van	het	Regionaal	Platform	
Ervaringskennis.	
De	werkgroep	is	in	de	maanden	september	en	oktober	2016,	drie	keer	bij	elkaar	
geweest	voordat	het	plan	voor	Meet&Eat	tot	stand	kwam.	Want,	hoe	zorg	je	voor	
een	“goed	gesprek”	tussen	jongeren	en	professionals?	Het	was	geen	gemakkelijke	
opgave.	
Binnen	de	projectgroep	is	met	elkaar	gediscussieerd	over:	wie	is	dan	de	jongere,	wat	
verstaan	we	onder	jeugd(zorg),	wie	willen	we	bereiken	als	we	ontmoetingen	willen	
organiseren	en	wie	kan	hiervan	leren?	Allemaal	vraagstukken	die	we	met	elkaar	vol	
enthousiasme	zijn	aangegaan!
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De	juiste	ingrediënten	voor	een	goed	gesprek	
(De	kerningrediënten	samengesteld	door	de	werkgroep)

ü Jongeren	komen	niet	“zomaar”	hun	levensverhaal	vertellen,	zorg	dus	voor	goede	
begeleiding,	een	kleine	vergoeding en	de	juiste	setting.	

ü Je	verhaal	vertellen	betekent	jezelf	kwetsbaar	opstellen;	zorg	daarom	voor	veiligheid,	
voorbereiding	van	het	verhaal	en	nazorg.	Begeleid	de	jongeren	en	zorg	voor	
vertrouwen	met	de	werkgroep.	Er	waren	voorbereidingsavonden voor	de	vertellers	
waarin	zij,	onder	begeleiding,	hun	verhaal	konden	oefenen	en	vragen	konden	stellen.	
Ook	is	er	een	whatsApp-groep	voor	hen	aangemaakt	zodat	zij	laagdrempelig	met	
elkaar	en	de	werkgroep	konden	communiceren.

ü Nodig	de	juiste	gasten	uit	aan	tafel,	gasten	die	het	verschil	kunnen	gaan	maken.	Zoek	
de	verschillen	en	overeenkomsten	tussen	gemeenten	en	betrokken	organisaties.	Per	
Meet&Eat	is	gekozen	voor	een	centrale	locatie	met	een	maatschappelijke	
betrokkenheid.	De	zeven	regiogemeenten	zijn	verdeeld	over	drie	sessies	om	zo	in	de	
regio	het	lokale	netwerk	ook	actief	te	kunnen	betrekken	en	enthousiasmeren.	Per	
sessie	is	contact	gelegd	met	de	beleidsmedewerker	jeugd	of	coördinator	jongerenwerk	
om	zo	tot	een	contactenlijst	te	komen	van	professionals	die	betrokken	zijn	bij	
jongeren.	Denk	aan	jongerenwerkers,	contactpersonen	GGD,	contactpersonen	
onderwijs,	contactpersonen	(jeugd)zorgorganisaties	en	jongerenvertegenwoordigers.		

4
januari	2017	



Van	hoofdingrediënt	naar	gerecht	
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Na	het	bepalen	van	de	juiste	ingrediënten,	definities	en	kaders	is	de	
werkgroep	actief	aan	de	slag	gegaan	met	het	werven	van	jongeren.	De	flyer	
waarop	de	oproep	is	geplaatst	is	breed	gedeeld	via	Facebook,	twitter,	
intranet	van	de	HAN	en	het	ROC,	de	netwerken	van	Jimmy’s	en	het	
JongerenNetwerk	Gelderland.	Dit	leverde	uiteindelijk	vijf	jongeren	op	die	
bereid	waren	hun	verhaal	tijdens	de	Meet&Eat	sessies	te	vertellen.	Tijdens	
een	voorbereidende	avond	hebben	de	vijf	vertellers	onder	begeleiding	van	
het	JongerenNetwerk	Gelderland	hun	verhaal	verteld,	geoefend	en	
bijgesteld	waar	nodig.	Ook	is	duidelijk	uitgelegd	wat	de	meerwaarde	van	hun	
ervaringsverhaal	is	voor	professionals	en	dat	we	allemaal	zorgen	voor	
anonimiteit,	veiligheid,	nazorg	en	duidelijke	afspraken.	Uiteindelijk	is	een	
whatsApp-groep	aangemaakt	voor	alle	jongeren	en	leden	van	de	werkgroep	
waardoor	de	communicatie,	bijvoorbeeld	het	maken	van	afspraken	en	het	
stellen	van	vragen,	snel	en	goed	verliep.
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Wie	zaten	er	aan	de	tafels?
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Spelregels	aan	tafel	
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Bij	de	start	van	iedere	Meet&Eat	besprak	de	tafelvoorzitter	samen	met	de	gasten	de	
“regels”	(	zie	kader).	Deze	spelregels	zijn	door	iedereen	gerespecteerd	en	zorgden	
meteen	voor	een	gevoel	van	gelijkheid	en	rust	aan	de	tafels.
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Aandachtspunten	voor	gespreksleiders

Welkom
Voorstellingsrondje:	zorg	ervoor	dat	het	niet	te	lang	duurt
Doel	van	de	avond:	leren	van	het	ervaringsverhaal	van	jongeren	

Belangrijk	is	dat	de	tafelgenoten	open	staan	voor	het	verhaal
Luister	goed	en	laat	het	verhaal	op	je	inwerken:	noteer	in	gedachten	belangrijke	aandachtspunten	
voor	jezelf
Ieder	verhaal	bevat	tips	voor	verbetering

Regels	van	de	avond:
Alles	wat	gezegd	wordt	blijft	binnenskamers
Met	respect	wordt	iedereen	behandeld,	vooral	de	verhalenvertellers
Goed	luisteren,	geen	meningen	of	oordelen

Start	met	ervaringsverhaal:	laat	de	verteller	het	hele	verhaal	vertellen,	Geen	vragen	tussendoor
Na	afloop	van	het	verhaal	:

Vraag	de	toehoorders	even	rust	te	nemen	en	het	verhaal	te	laten	bezinken
Eerst	de	reactie	van	de	verteller
Laat	de	toehoorders	reacties	geven.	GEEN	DISCUSSIE!
Laat	geen	vragen	toe	die	te	veel	ingaan	op	details
Vraag	naar	de	belangrijkste	tip	die	zij	uit	het	verhaal	halen

Stel	de	vraag:	wat	ga	je	met	die	tip(s)	in	de	praktijk	morgen	doen?



“Ik	zat	in	de	crisisopvang,	geen	twee	weken,	nee,	wel	bijna	zes	maanden.	Terwijl	je	er	
maar	twee	weken	mag	zitten	volgens	het	protocol.	Er	was	geen	plek	voor	mij	elders.	Ze	
wisten	gewoon	niet	wat	ze	met	me	aan	moesten,	maar	ondertussen	zat	ik	soms	wel	in	
de	isoleer.	Ik	was	tenslotte	het	probleem.	Als	je	je	al	niet	goed	voelt,	dan	maar	in	de	
isoleer.	Hoe	kun	je	nu	denken	dat	dat	helpt??	Ik	was	al	depressief,	stop	me	vooral	dan	
maar	verder	weg,	in	plaats	van	te	vragen	wat	ik	nodig	had…“	
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“Ik	kwam	op	school	met	blauwe	plekken,	wilde	soms	niet	mee	doen	met	gym	
omdat	ik	me	niet	durfde	om	te	kleden	en	me	schaamde.	Ik	kwam	niet	op	school		
omdat	ik	‘ziek’	was.		Buren	belden	wel	de	politie	omdat	er	veel	herrie	bij	ons	
thuis	was	en	en	dat	gaat	jaren	zo	door...	Hoe	kan	het	dan	dat	niemand	iets	opvalt,	
dat	niemand	eens	doorvraagt,	dat	niemand	aan	de	bel	trekt…	Daar	kan	ik	nog	
steeds	boos	om	worden,	zo	machteloos…”
“Als	iemand	eerder	had	ingegrepen	was	het	misschien	gewoon	nu	beter	gegaan	
met	mij	nu	ik	volwassen	ben,	had	ik	misschien	een	opleiding	afgemaakt,	een	baan	
gevonden…”	
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“Ik	ging	van	locatie	naar	locatie,	niemand	kon	echt	dicht	bij	mij	komen.	Er	was	zoveel	
gebeurd	in	mijn	leven.	Er	was	daar	een	beveiliger	die	mijn	onmacht	zag	en	wel	moeite	voor	
me	deed.	Toen	ik	door	een	situatie	in	de	isoleer	zat	(daar	heb	je	dus	echt	niks	aan)	kwam	hij	
‘s	avonds	binnen	en	ging	naast	me	zitten,	zijn	pieper	had	hij	afgedaan.	Voor	het	eerst	vroeg	
iemand	aan	me	hoe	het	met	me	ging.	Ik	vroeg	hem	“waarom	ben	je	hier,	waarom	kom	je	
naar	mij	toe?”	Gewoon	omdat	hij	zag	dat	ik	dat	nodig	had,	om	gezien	te	worden.	Ook	al	had	
ik	die	beveiliger	al	een	keer	geslagen	en	vaker	uitgescholden,	gaf	hij	aandacht.	Hij	bleef	
komen….	. Soms	kwam	hij	na	zijn	dienst	even	kijken.	Dat	menselijke	stukje	miste	ik	bij	de	
professionals.”
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☞ “Als	je	toch	het	gevoel	hebt	dat	je	niet	goed	genoeg	 bent,	
waarom	zou	ik	dan	nog	proberen	het	beter	te	doen”

☞ Ik	werd	naar	een	gesloten	inrichting	gebracht,	maar	had	
helemaal	geen	delict	gepleegd.	Hoe	kan	dat	zomaar?	Wie	let	
erop?	

☞ De	impact	van	hulpverlening	wordt	onderschat	
☞ “De	leiding	wilde	mij	steeds	in	een	richting	duwen,	waar	ik	niet	

naartoe	wilde”.	Hun	werkwijze	en	adviezen	paste	totaal	niet	bij	
mij

☞ “Als	je	niet	weet	wat	een	thuis	is…”	
☞ “	Ik	weet	zeker	dat	mensen	in	de	omgeving	iets	gemerkt	

moeten	hebben,	maar	actie	ondernemen:	helaas	niet”
☞ “Praat	met	mij	in	plaats	van	over	mij”	Wees	menselijk	als	

hulpverlener!
☞ “Achter	de	voordeur	speelt	meer	dan	je	soms	aan	de	

buitenkant	kunt	zien.	Ga	een	praatje	maken,	maar	kijk	in	ieder	
geval	niet	de	andere	kant	op”	

☞ “	Wat	ik	miste	was	veiligheid	en	gezien	worden.		Niemand	
kwam	mij	zoeken…	Hoe	alleen	ben	je	dan...“

☞ “Het	enige	wat	ik	zocht	was	warmte	en	veiligheid.	Onbezorgd	
ben	ik	nooit	geweest	en	ik	zal	dat	ook	nooit	leren	kennen”

☞ Volwassenen	worden	geloofd;	aan	kinderen	niets	gevraagd	
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Wat	neem	je	mee… eerste	reactie	van	de	gasten…
ü “De	verhalen	zijn	ontzettend	indrukwekkend,	

ik	moet	het	echt	even	laten	bezinken”
ü “Als	we	allemaal	meer	zouden	luisteren	

wordt	het	eenvoudiger”	
ü “Ik	heb	het	gevoel	dat	ik	nog	zoveel	kan	leren	

en	verbeteren	in	mijn	werk,	waar	moet	ik	
beginnen?”

ü “Ik	heb	gewoon	even	geen	reactie,	ben	erg	
onder	de	indruk”

ü “We	moeten	en	kunnen	niet	alleen	uit	een	
boekje	werken,	maar	als	professionals	is	dat	
zoeken	en	soms	is	er	geen	ruimte	voor	‘out	
of	the	box’.	We	zijn	te	gebonden	aan	het	
boekje.”	

ü “Ik	ben	gewoon	geschokt	door	dit	verhaal.	
Wie	had	hier	kunnen	of	moeten	ingrijpen?”

ü “Ik	leer	hier	absoluut	van,	wat	een	mooie	en	
indrukwekkende	manier	van	verhalen	delen”	

ü “Communicatie,	luisteren,	praten…	daar	zit	
de	kern”	 12januari	2017



De	reacties	van	de	vertellers…	
� “Wow,	ik	voel	me	super	na	het	vertellen	van	mijn	verhaal,	indrukwekkend	om	te	
merken	dat	er	écht	geluisterd	wordt.	Dit	heb	ik	wel	gemist	en	de	stilte	en	oprechte	
interesse	aan	tafel	geeft	me	echt	een	goed	gevoel.	Ik	hoop	dat	ik	dit	vaker	mag	
doen.”		

� “Weten	dat	mijn	verhaal	iets	betekent	voor	de	gasten,	de	reacties	en	dat	ze	de	
juiste	punten	genoemd	hebben	die	ik	over	wilde	brengen	is	super.”		

� “Ik	heb	leuke	mensen	leren	kennen	door	deze	ervaring,	zelfs	vrienden	erbij	en	we	
blijven	onderling	zeker	contact	houden.	Hopelijk	kan	ik	mijn	verhaal	nog	vaker	
vertellen,	met	begeleiding	en	er	ook	zelf	van	leren.	Ik		weet	nu	zeker	dat	ik	iets	met	
hulpverlening	ga	doen.”

�“De	oprechte	aandacht	van	de	gasten	en	de	
emoties,	mooi	om	te	zien.	Dat	is	wat	ik	in	de	jeugdzorg	
zelf	vaak	heb	gemist.	Hulpverleners	zijn	wel	betrokken	
maar	altijd	op	een	afstand	of	toch	met	een	protocol	in	
het	achterhoofd.”	
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Wat	nemen	we	hiervan	mee	en	wat	doen	we	anders…
1. Ga	meer	mét	de	jongere	in	gesprek,	ook	

als	deze	nog	erg	jong	is.	Ook	kleine	
kinderen	weten	al	haarfijn	wat	er	thuis	
speelt	en	kunnen	dat	ook	vertellen.

2. Vraag	eens	simpelweg	hoe	het	gaat
3. Ga	in	gesprek	met	ouders	en	jongere	

tegelijk,	niet	in	aparte	ruimtes	of	op	
aparte	momenten	en	zorg	voor	iemand	
die	observeert	en	iemand	die	het	
gesprek	voert. Een	jongere	zegt	ook	veel	
met	lichaamstaal.	

4. Inleven.	Als	het	hier	aan	tafel	wel	gaat,	
neem	er	dan	iets	van	mee	in	de	
dagelijkse	praktijk.	Rust	en	ruimte	in	je	
eigen	hoofd	zorgt	dat	je	er	als	mens	en	
professional	ook	meer	bent,	dat	voelt	
iedereen.
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Samenvatting	leerpunten	als	het	gaat	over	de	
interactie	tussen	jongere	en	professional.

5) Laat	jongeren	eigen	doelen	formuleren	en	
kijk	samen	hoe	deze	te	realiseren	zijn.	
Niet	over	maar	met	eigen	verantwoording	
met	sturing	is	helemaal	niet	erg,	het	
bereidt	je	juist	voor	op	het	volwassen	zijn.

5) Niet	invullen	voor	de	ander,	maar	checken	
of	het	klopt	wat	je	denkt	of	wil	gaan	doen	
als	professional;	begrip	tonen.

6) Je	bent	een	goede	professional	als	je	je	
niet	altijd	aan	protocollen	houdt.

7) Het	is	nodig	om	warmte	in	de	
hulpverlening	te	krijgen

8) Analyseer	een	crisissituatie	goed	en	praat	
ook	met	het	kind.	Ouders	hebben	vaak	
eigen	problemen	en	belangen.	Plaats	niet	
snel	uit	huis,	maar	pak	het	systeem	aan.
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Wat	nemen	we	hiervan	mee	en	wat	doen	we	anders…
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9. Het	is	nieuw	terrein	voor	de	gemeenten.	Zij					
zullen	zich	goed	moeten	laten	informeren	
door	jongeren	zelf.	Als	je	18	wordt	ben	je	niet	
“opeens”	helemaal	zelfstandig.	Tot	je	18e
wordt	alles	voor	je	geregeld	en/	of	gezegd	hoe	
het	moet	en	daarna	wordt	je	aangesproken	op	
je	eigen	verantwoordelijkheid,	dat	is	een	rare	
situatie.	Zorg	voor	een	soepele	overgang,	een	
coach	of	zoiets	als	Jimmy’s	waar	je	met	vragen	
terecht	kunt.	

10. De	samenwerking	tussen	jongerenorganisaties	
kan	beter.	Er	zijn	veel	initiatieven	voor	
jongeren	maar	zoek	je	weg	maar	eens.	
Jimmy’s,	bijvoorbeeld,	is	dan	heel	erg	handig.	

11.	 Ook	regionaal	kunnen	we	nog	veel	samen	
doen,	zeker	in	crisissituaties.	Je	kent	soms	een	
nieuwe	omgeving	niet	en	wordt	er	dan	toch	
naartoe	gebracht	(als	je	naar	de	crisisopvang	
gaat	bijvoorbeeld,	vanuit	een	dorp	naar	de	
stad).	Zorg	voor	een	buddy	die	ook	de	
omgeving	mee	leert	kennen.	
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Wat	nemen	we	hiervan	mee	en	wat	doen	we	anders…
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1. Pluryn	gaat	verkennen	of	een	opzet	zoals	
Meet&Eat	ook	mogelijk	is	voor	de	brede	
zorgorganisatie.

2. Het	idee	is	ontstaan	om	jongeren	zitting	te	
laten	te	nemen	in	een	
sollicitatiecommissie	die	zich	bezig	houdt	
met	de	werving	van	nieuwe	
(jeugd)medewerkers,	omdat	een	jongere	
op	andere	punten	let.	

3. Karakter	Academie	is	aan	het	kijken	hoe	zij	
vanuit	deze	ervaringsverhalen	iets	op	
kunnen	pakken.	Op	het	terrein	van	
innovatie	bijvoorbeeld	voor	de	
behandelaren.	

4. Jimmy’s	gaat	vanuit	het	opgebouwde	
netwerk	kijken	hoe	zij	de	regionale	
verbinding	met	de	regiogemeenten	
kunnen	versterken	en	hoe	zij	daar	de	
jongeren	voor	kunnen	inzetten.	

5. Alle	professionals	nemen	leerpunten	mee	
over	communicatie,	benadering	en	
oprechte	aandacht.	

Vervolgacties	
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Gereedschap	voor	de	praktijk
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§ Verhalenvertellers	zijn	goed	gehoord	en	hebben	contacten	
gelegd.

§ In	de	regionale	aanpak	zijn	warme	verbindingen	gemaakt	tussen
jongeren,	professionals	en	ambtenaren

§ De	aanpak	geeft	een	flinke	boost	aan	het	regionale	netwerk	voor
jongeren

§ Verhalen	hebben	geleid	tot	bewustwording,	inzicht	en	veel
bruikbare	tips	voor	de	praktijk.

§ Tips	voor	de	praktijk	van	jongerenorganisaties,	hulpverlening	en
beleidsmedewerkers.	Voor	elk	wat	wils

§ De	succesvolle	aanpak	van	de	drie	‘Meet	en	Eats’	met	in	totaal
zestig	gasten	sprak	de	jeugd	enorm	aan.	Het	concept	wordt	al
overgenomen.
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