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Aanbod participatieondersteuning Jeugdbeleid 

Het aanbod van Zorgbelang Gelderland is bijeengebracht in het pakket  ‘To the point! 
met Zorgbelang Gelderland  – Actieve participatie in jeugdbeleid’. U kunt dit pakket 
opvragen via: info@zorgbelanggelderland.nl, onder vermelding van ‘To the point!’. 



IN BEWEGING!
PASSENDE PARTICIPATIE VOOR BURGERS IN JEUGDBELEID
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De Zorg voor Jeugd is in beweging. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van Zorg voor 
Jeugd. Een van de uitgangspunten voor deze verandering is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij burgers te 
organiseren. Om Zorg voor Jeugd aan te laten sluiten bij wat kinderen, jongeren en ouders zelf belangrijk vinden, is het  
nodig dat alle betrokken partijen – van jongere tot wethouder – met elkaar in gesprek gaan en blijven. 

Deze brochure geeft burgers van Gelderse gemeenten, in het bijzonder jongeren en ouders, handvatten om hun stem te laten 
horen bij de vorming en uitvoering van jeugdbeleid. 

DOE MEE! 

De participatie van jongeren en ouders die met jeugdhulp en jeugdzorg te maken hebben, krijgt door de beleidsveranderingen 
nieuwe vormen. De gemeente wordt immers verantwoordelijk voor onder meer de toegang en financiering van de jeugdhulp.  
Het streven is een meer integrale benadering van de verschillende leefgebieden en wetten met betrekking tot zorg, jeugd, 
onderwijs en werk. 

Gemeenten en (zorg)instellingen hebben een verplichting om jongeren en ouders te betrekken bij beleidsvorming, maar de invul-
ling hiervan zal vooral vanuit de eigen kracht van jongeren en ouders zelf moeten komen. 
 

IN BEWEGING!
‘In beweging!’ is geschreven door Zorgbelang Gelderland, een organisatie die kinderen, jongeren en ouders ondersteunt bij 
het onder de aandacht brengen van hun ervaringen en wensen. Zorgbelang Gelderland organiseert en faciliteert ontmoetingen 
waarbij burgers, overheid en professionals met elkaar in contact worden gebracht. De informatie die hieruit voortkomt is onmisbaar 
voor goed jeugdbeleid, het passend maken van het hulpaanbod en het ondersteunen bij vragen rondom opvoeden en opgroeien.
 

AAN DE SLAG! 

Deze brochure is bedoeld om te informeren en te inspireren. Je kunt achtergrondinformatie vinden over rollen en 
verantwoordelijkheden van gemeenten, instellingen en burgers en beschrijvingen van participatievormen. Daarnaast 
komen er inspirerende voorbeelden aan bod, zoals een ervaringsverhaal van een ouder en toekomstdromen van jongeren.  

WAAROM DEZE BROCHURE?
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De nieuwe Jeugdwet  maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp wordt in deze wet breed opgevat;  
het omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornissen.

Gemeenten hebben in het nieuwe stelsel een jeugdhulpplicht. Dat betekent dat zij de plicht hebben de zorg te bieden die jeugdigen 
nodig hebben. Hieronder worden kort de belangrijkste taken van gemeenten beschreven in het kader van de nieuwe Jeugdwet. 
Deze taken zijn gebaseerd op ‘Factsheet Jeugdwet: Naar een goede jeugdhulp die bij ons past’ (VWS, VJ & VNG, juni 2014). 

TAKEN GEMEENTE 
• De gemeentelijke toegang organiseren op een laagdrempelige en herkenbare manier.
• De juiste deskundigheid voor toegang beschikbaar stellen zodat de bestaande indicatiestelling door hiervoor toegeruste  
 professionals vervangen wordt.
• Rechtstreeks toegang bieden tot jeugdhulp na verwijzing door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
• Specialistische hulp inschakelen en melden aan de Raad voor de Kinderbescherming indien de veiligheid van het kind in het  
 geding is.
• 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn en bij crisissituaties direct de juiste jeugdhulp inschakelen.
• Voldoende aanbod hebben aan gecertificeerde instellingen en deze jeugdhulp inzetten. 

AANDACHT VOOR INKOOPBELEID 
Gemeenten kiezen welke zorg en bij welke aanbieders zij gaan inkopen. Als betrokken burger kun je hierover in gesprek met 
jouw gemeente. Hier volgen enkele aandachtspunten voor dit gesprek. 

1. Keuzevrijheid
 Voorbeeldvraag: In hoeverre heb je zelf inspraak ondersteuning die je ontvangt? 
2. Burgerinitiatieven 
 Voorbeeldvraag: In hoeverre is er binnen de gemeente ruimte voor burgerinitiatieven en worden deze ondersteund?
3. Innovatie
 Voorbeeldvraag: In hoeverre is er ruimte voor nieuwe aanbieders van Zorg voor Jeugd? 

BORGING VAN KWALITEIT DOOR LEREN VAN ERVARINGEN 
Als Zorg voor Jeugd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt, betekent het dat zij afspraken maken met 
instellingen. Deze instellingen moeten gecertificeerd zijn en deze certificering en de kwaliteit moet gewaarborgd worden.  
Om deze kwaliteit te borgen is het wettelijk verplicht dat gemeenten regelmatig onderzoek doen naar ervaringen van burgers die 
via de gemeente gebruik maken van zorg, ondersteuning en voorzieningen. 

CONCRETE TIP 
DE REGIONALE MONITOR CLIËNTERVARINGEN VAN ZORGBELANG GELDERLAND MAAKT HET MOGELIJK OM DE ERVARINGEN VAN 
GEBRUIKERS VAN ZORG VOOR JEUGD TE ONDERZOEKEN. DEZE MONITOR MAAKT KNELPUNTEN ZICHTBAAR EN KAN REGIONAAL 
GEORGANISEERD WORDEN. 

*  Wanneer er in deze brochure wordt gesproken van ‘Jeugdwet’, wordt hiermee de concept-modelverordening van april 2014 bedoeld.
*  Een definitie van burgerinitiatief is: ‘een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van anderen of de  
 samenleving’ (Bron: ‘Help een burgerinitiatief!’, ministerie van Binnenlandse zaken, 2010). 

ROLLEN VAN GEMEENTEN, INSTELLINGEN ÉN BURGERS
INFORMEREND



ERICA IN BEWEGING!
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LEES HIER HAAR VERHAAL...
 
Erica laat met haar ervaringsverhaal zien hoe je als ouder je stem kunt laten horen in alle actuele veranderingen binnen 
Zorg voor Jeugd. Erica heeft vier kinderen, twee zoons en twee dochters. Haar twee zoons hebben een vorm van autisme 
en ADHD. In de loop van de jaren heeft Erica met behulp van financiering vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) 
haar eigen zorg geregeld rondom de specifieke behoeften van haar zoons.

INSPIREREND



ERICA IN BEWEGING!
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PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Erica krijgt een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit 
de AWBZ*. Iedere zes maanden moet zij verantwoorden 
waar zij dit budget aan besteed heeft. Met de huidige 
transitie gaat zowel de AWBZ* als de jeugd-GGZ over 
naar de gemeente. De gemeente geeft aan ook een pgb te 
gaan hanteren, maar de voorwaarden hiervoor zijn nog 
niet helemaal helder. Erica maakt zich hier zorgen over: 

‘Wij hebben dit budget nodig en blijven dit ook nodig hebben. 
De zelfregie die we nu hebben in de inkoop van zorg en de 
verdeling van het budget is heel belangrijk. Je kunt daarmee, 
anders dan bij zorg in natura, de zorg inkopen precies op het 
moment dat het nodig is. Zo voorkom je te zware belasting. 
Het gevaar is bovendien, dat er gekort wordt op het pgb 
wanneer het even goed gaat, waardoor we vervolgens bij 
terugval veel zelf moeten opvangen. De zorgvraag is heel 
grillig en er moet echt naar de lange termijn gekeken worden.’ 
 
Wat doet Erica met deze financiële ondersteuning? 

ORTHOPEDAGOOG 

‘Periodiek hebben wij overleg met een orthopedagoog, 
de ene maand komt zij wat vaker dan de andere maand. 
Met haar bespreken we de hulpverlening en de eventuele 
knelpunten, maar ook de ontwikkeling. Dit is belangrijk omdat 
we haar advies kunnen vragen en zij vanuit een zogeheten 
‘helicopterview’ meekijkt.’
 

HULP AAN HUIS
‘Er moet een klik zijn met een hulpverlener die aan huis komt, 
anders staan mijn kinderen hier niet voor open. En er moet 
een veilige setting zijn door de inzet van een kleine groep 
vaste zorgverleners waar ze een vertrouwensband mee 
opbouwen. Dit betekent voor mij ‘sollicitaties en proeftijd’.  

Via een online  systeem voor pgb-ondersteuning zoeken 
wij naar een hulpverlener die goed matcht met onze zoons. 
Vervolgens hebben wij een gesprek. Daarna volgt er een 
keer ‘proefdraaien’ in ons gezin. Als er een klik is, zien wij 
dit snel. Op dit moment hebben wij een ondersteuner die erg 
goed binnen ons gezin past. De jongens accepteren haar. 
Dit zorgt ervoor dat ik ook echt eens even weg kan wanneer 
zij de begeleiding en het toezicht tijdelijk overneemt.’  

WEEKENDOPVANG
‘Eén keer in de maand hebben wij een weekendje voor 
onszelf. Dat betekent dat de jongens hun logeerweekend 
hebben. Zij gaan dan naar Stichting Rooz, een kleinschalig 
verblijf in Bennekom. Daar krijgen zij zowel  individuele 
als groepsbegeleiding. Belangrijk is dat zij professionele 
ondersteuning krijgen. Natuurlijk hebben wij ook wel gedacht 
aan opvang binnen ons sociale netwerk voor een dagje. Maar 
de keren dat wij dat gedaan hebben kregen we de jongens 
zo druk terug. We zijn dan na een korte periode van rust een 
week bezig om de structuur weer terug te brengen.’ 

 

     

WELKE VRAGEN WIL ERICA GRAAG 
STELLEN AAN HAAR GEMEENTE?

ERICA IN BEWEGING!
Door de transitie van de jeugdzorg - per 1 januari 2015 - kan er veel gaan veranderen voor Erica en haar gezin. Zij is erg actief 
richting haar gemeente om mee te praten over de veranderingen binnen Zorg voor Jeugd. De verschillende rollen die zij aanneemt 
en de manieren  waarop zij meedoet, zijn in onderstaande participatieladder weergegeven.  

 

Erica is actief betrokken bij bovenstaande participatievormen die onder meer geïnitieerd zijn door het regiona-
le samenwerkingsverband Food Valley en het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld. Zorgbelang Gelderland onder-
steunt deze activiteiten op onafhankelijke wijze. In het Maatjeswerk Autisme is Erica zelf een van de initiatiefnemers.  
 

Proefpersoon/
onderzoeksobject

Informatie-
verstrekker

Inwoner Gemeente 
Barneveld

Spiegelgesprek 
Zelf Samen Gemeente

Panelgesprek
toegang CJG

Netwerk
Samen Sterk

Co trainer
training Zelfregie

Maatjeswerk
Autisme

Adviseur Referent/
beoordelaar

Opdrachtgever/
drijvende kracht

Medeonderzoeker
(van interviewer

tot patiënt-partner)

• Hoe gaat de gemeente cliëntondersteuning bij beleidsparticipatie vormgeven? • Gaat de gemeente gebruik maken van ervaringsdeskundigheid,  
           zo ja hoe? 
 
• Hoe verkrijgt de gemeente de benodigde expertise op het gebied van jeugdzorg?  • Hoe waarborgt de gemeente de privacy van cliënten?  
   Waar gaat bijvoorbeeld de opgebouwde kennis van Bureau Jeugdzorg heen?    Wie heeft inzage in de dossiers? 
           
*  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten



PARTICIPATIEVORMEN
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Formeel is er in de Jeugdwet niet veel geregeld over medezeggenschap van cliënten, de exacte invulling wordt 
overgelaten aan de gemeenten. Dit wordt ook wel ‘gemeentelijke beleidsvrijheid’ genoemd. Wel zijn gemeenten verplicht 
hun burgers te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid over jeugdhulp, zodat zij hier  voorstellen  
over doen en advies uitbrengen. Gemeenten moeten burgers voorzien van ondersteuning om deze rol effectief te kunnen 
vervullen. Daarnaast dienen instellingen een cliëntenraad te hebben om jongeren en ouders in staat te stellen mee te 
denken over beleid en uitvoering van ondersteuning.
 

INFORMEREND EN INSPIREREND



PARTICIPATIEVORMEN
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Er zijn verschillende manieren waarop burgers en cliënten 

hun stem kunnen laten horen. Ter inspiratie volgen hier 

enkele voorbeelden*. Gemeenten en instellingen kunnen 

deze vormen inzetten om burgerparticipatie te realiseren.  

SPIEGELGESPREK
Luisteren naar ervaringen van jongeren en ouders kan 

de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. 

Jongeren en ouders staan in deze methodiek centraal en 

vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een 

open vragenlijst over hun ervaringen met Zorg voor Jeugd. 

Beroepskrachten, beleidsmakers en gemeenteraadsleden 

luisteren naar de verhalen en krijgen als toehoorder als het 

ware een spiegel voorgehouden.

‘Het heeft voor ons positief gevoeld om deel te nemen aan 
het spiegelgesprek. Hoewel onze zorg er niet minder om is 
geworden, hebben we wel het idee dat we onze zorg hebben 
kunnen vertalen in een menselijk beeld en die kans krijg je 
maar heel zelden.’
Een moeder

DENKEN, DELEN, DOEN!  

De methode ‘Denken, Delen, Doen!’ is bedoeld voor  

beroepskrachten, beleidsmakers, Wmo-raden en cliënten- 

raden die bij het vormen van beleid gebruik willen  

maken van de kennis en kracht van jongeren of ouders. 

Met deze methode kun je een groep verschillende mensen 

op een gelijkwaardige manier laten brainstormen. Met als  

resultaat: actieve deelnemers die zich eigenaar voelen van een  

vraagstuk en dit met elkaar willen oplossen.

‘Denken, Delen, Doen! is een handige methode om in de  
vingers te hebben. De procesbegeleiders stralen een aanste-
kelijk plezier in hun werk uit en vullen elkaar goed aan. Ik vond de 
dag inhoudelijk sterk, en mede daardoor, bijzonder geslaagd.’ 
Wmo-raadslid

 

GASTLESSEN DOOR  
ERVARINGSDESKUNDIGEN 
 

De hulpverlening binnen Zorg voor Jeugd draait meer 

en meer om vraaggericht werken en inspelen op de 

eigen kracht. Dat vraagt om een andere werkwijze.  

Tijdens gastlessen vertellen jongeren en/of ouders over 

hun ervaringen. De lessen zijn inzetbaar voor gemeenten, 

zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, universiteiten en 

andere betrokken partijen. Zij horen uit eerste hand wat 

wel en niet werkt en kunnen daarmee inspelen op de  

veranderde eisen die worden gesteld aan Zorg voor Jeugd.  

‘Docenten kunnen van alles vertellen, maar als een 
jongere zijn verhaal vertelt komt het veel meer over.  
Het gaat om echte mensen, niet om casussen uit boekjes.’  
Student van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

FOTOMETHODE
Via de fotomethode vertellen beelden het verhaal.  

Met name voor kinderen en jongeren is dit een  

aansprekende methode. Ze maken foto’s van de omgeving  

waarin ze leven. Dit helpt om vanuit hun eigen belevings-

wereld te laten zien wat ze er goed aan vinden, of wat 

beter kan. Beleidsmakers en beroepskrachten krijgen 

een beter beeld van hoe kinderen of jongeren hun omge-

ving of de hulpverlening ervaren. Een fotoproject biedt 

handvatten om de kwaliteit van woonomgeving en de 

dienstverlening te verbeteren en zorg op maat te bieden. 

‘Ik kon helemaal zelf kiezen waar ik een foto van maakte.’
Jongen, 8 jaar 

CONCRETE TIP
   

WIL JE ADVIES OVER HOE JE JE STEM GOED KUNT LATEN  
HOREN IN JOUW GEMEENTE? JE KAN HIERVOOR CONTACT  
OPNEMEN MET ZORGBELANG GELDERLAND.

* Deze, en andere participatievormen zijn terug te vinden in  
 het pakket ‘To the point! met  Zorgbelang Gelderland - Actieve  
 participatie in jeugdbeleid’ (zie colofon).



DE IDEALE PROFESSIONAL
VOLGENS JONGEREN EN OUDERS!

HERSENEN
‘Een hulpverlener moet 
wel kennis van zaken 
hebben, weten waar hij 
het over heeft. Met 
kinderen met een stoornis 
heb je gewoon behoefte 
aan een professionele 
sparringpartner’

MOND
‘Mijn zoon krijgt 
begeleiding. Als er 
iets is, bellen ze me 
op. Dat is fijn. Hij 
praat eerder met hen 
dan met mij.’

HART
‘Professionals 

moeten luisteren! 
Ook met het hart: wat 

gaat er in de ander om?’

VOETEN
‘Een goede professional staat naast 

je, praat met je in plaats van over je.’

VOETEN
‘Mijn persoonlijk begeleider heeft me 
in mezelf doen geloven. Hij heeft me 
mijn eigen kracht laten zien.’

SCHOUDERS
'Een professional die 
je gewoon een keer 
troost, een arm om je 
schouder legt. Maar 
dat mag dan weer niet 
volgens protocollen.'

OREN
‘Een luisterend oor. 

Een professional moet 
goed kunnen luisteren!’

HAND
‘Je netwerk moet 
een mix zijn van 
privémensen en 
professionals. 
Ze moeten het niet 
afschuiven op de 
privémensen.’

HAND
‘Professionals 

kunnen deuren 
voor je openen. 
Eigenlijk was er 

geen plaats voor 
mijn zoon, maar de 

professional heeft 
het toch voor 

elkaar gekregen.’
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Het streven van de nieuwe Jeugdwet is een Zorg voor Jeugd die gericht is op preventie en ondersteuning 
van gezinnen en die uitgaat van de eigen kracht van jongeren en ouders. In de uitvoering van dit ideaal  
spelen  professionals een belangrijke rol. Wat vinden jongeren en ouders eigenlijk belangrijk in een professional? 

In onderstaand figuur is de ideale professional zichtbaar gemaakt aan de hand van uitspraken door kinderen, jongeren  

en ouders. Deze citaten zijn verzameld tijdens spiegelgesprekken, focusgroepen en individuele interviews.

DE ‘NIEUWE’ PROFESSIONAL

INSPIREREND
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Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om te voorzien  in vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders, pleegouders of 
netwerkpleegouders die te maken hebben met hulpverleners. Historische cijfers geven aan dat 6 % van de jongeren en ouders die 
met Zorg voor Jeugd te maken krijgt een beroep doet op een vertrouwenspersoon. Zij kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht 
voor individuele ondersteuning bij vragen of klachten over Zorg voor Jeugd. Mogelijkheden voor deze individuele  ondersteuning zijn: 

1. Het krijgen van informatie en advies.
2. Cliëntondersteuning bij: 
 • het schrijven van klachtbrieven.
 • het voeren van bemiddelingsgesprekken.
 • het bezoeken van klachtencommissies.  
 

VERTROUWENSWERK JEUGD 

In 2013 hebben de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Gelderland 314 mensen te woord gestaan. In onderstaande tabel is 
weergegeven waar de meeste klachten en vragen betrekking op hadden.

 
 
 

 
 

NIEUWE FOCUS: VERTROUWENSWERK  
SOCIAAL DOMEIN 
De veranderingen binnen het sociaal domein, waarvan de transitie jeugdzorg er één is, pakken veel gemeenten gezamenlijk  
met de andere decentralisaties op. Aansluitend bij deze zogenoemde integrale aanpak van de transities, kan ook het  
vertrouwenswerk op deze manier worden opgepakt. Hiermee komt er een ‘vertrouwenspersoon sociaal domein’. Door het leveren 
van integraal maatwerk, in plaats van aanbodgerichte standaardoplossingen, kan de kwaliteit van zorg en ondersteuning ver-
beterd worden én kunnen kosten worden beperkt.  
 

WIL JE IN CONTACT KOMEN MET EEN VERTROUWENSPERSOON?
 

BEL OF MAIL: 026-3842826 / VERTROUWENSPERSOON@ZORGBELANGGELDERLAND.NL 
DE VERTROUWENSPERSONEN ZIJN OOK TE VINDEN OP TWITTER: @OVPJZ 
 

Klachten      Vragen en adviesgesprekken
 
 
Zorgen over kind worden niet opgepakt (35)    Rechten (32)
 
 
Niet neutraal bij echtscheiding (32)    Werkwijze jeugdzorg (30)
 
 
Niet serieus nemen (31)                                     Klachtenprocedure (18)
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VERTROUWENSWERK: INDIVIDUELE ONDERSTEUNING BIJ VRAGEN EN KLACHTEN

INFORMEREND
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Dromen over de toekomst doen we allemaal wel eens. Ze 
laten je zien wat je belangrijk vindt in het leven. Toekomst-
dromen geven inspiratie om er nu het beste van te maken. 
Zorgbelang Gelderland heeft jongeren die met jeugdzorg 
te maken hebben (gehad) naar hun toekomstdromen ge-
vraagd en maakte daar samen met hen een filmpje van.  

HOEZO EEN FILMPROJECT 
OVER TOEKOMSTDROMEN? 

Van jongeren uit de jeugdzorg horen wij dat ze met 
vooroordelen te maken krijgen, bijvoorbeeld bij het vinden 
van een bijbaantje. Met dit filmproject willen we het beeld over 
jongeren uit de jeugdzorg veranderen. Samen met jongeren 
hebben we  filmpjes gemaakt waar ze trots op kunnen zijn.  
Met dit filmproject laten acht jongeren uit de jeugdzorg zien wat 
zij willen met hun leven en wat ze in de toekomst willen bereiken. 

 
 
De filmpjes worden gebruikt bij activiteiten van Zorgbelang 
Gelderland om bijvoorbeeld met mensen van de gemeente 
en andere instanties in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over 
jeugdzorg en nazorg, maar ook hoe jongeren meedoen 
aan de samenleving en wat ze daarbij nodig hebben.  

 
 
 
 

Soraya werkte mee aan een filmpje over haar toekomstdroom. 
Het is voor haar belangrijk om hier aan mee te doen:  
‘Je maakt zoiets niet snel mee. Er is weinig aandacht voor 
hoe jongeren tegen hun toekomst aankijken. En er zijn veel 
vooroordelen. Het is daarom goed om ook iets positiefs te 
laten zien. Op deze manier kan ik wat betekenen voor andere 
jongeren.’ Joost Ooijman van Joost Ooijman Producties 
maakte de filmpjes. Hij is erg onder de indruk van het project 
en vertelt: ‘Naast dat ik dit als filmmaker een leuk project 
vind qua beeld en geluid, word ik het meest verrast door de 
inhoud. Jongeren zijn een nieuwe doelgroep voor mij. Ik werd 
me er van bewust dat ik zelf nogal wat vooroordelen had. 
 
 

 

Dat  jongeren allemaal rapper zouden willen worden of dat ze 
helemaal geen toekomstbeeld zouden hebben. Maar nu ben 
ik al in contact gekomen met een jongere die veel uit haar 
geloof haalt en een jongere die architect wil worden en daar al 
een heel plan voor uitgestippeld heeft. Mijn vooroordelen die 
gevoed werden door excessen in de jeugdzorg en verhalen 
over hangjongeren, worden ontkracht door het maken 
van deze filmpjes. Jongeren weten goed te verwoorden 
wat hun toekomstdroom is en hoe ze die willen bereiken.’  
 

‘DREAM ON…’ 
 
Dromen zijn belangrijk. Ze geven het leven richting en kunnen 
anderen inspireren. Bijvoorbeeld om in gesprek te gaan over 
de vraag: ‘Wat heb je nodig om dromen waar te maken?’. 
De filmpjes zijn te bekijken via de website van Zorgbelang 
Gelderland: www.zorgbelanggelderland.nl.

 

‘TELL ME YOUR DREAM…’

WAT GEBEURT ER MET DE 
FILMPJES?

HOE IS DAT NOU OM MEE TE 
WERKEN AAN ZO’N FILMPJE?

INSPIREREND
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BEGRIPPENLIJST TRANSFORMATIE JEUGDZORG DOOR KINDEREN, JONGEREN EN OUDERS

VERORDENING
 
1. Dat je iets opnieuw ordent maar dat is eigenlijk  
 herordenen dus dat is niet goed (jongen, 12 jaar)
2. Dat iets verkeerd is gegaan in de oorlog of zoiets  
 (meisje, 16 jaar)
3. Bekeuring  
 (jongere, 23 jaar)

VOORLIGGENDE VELD
 
1. Iets wat van tevoren wordt gedaan  
 (meisje 16 jaar)
2. Bijvoorbeeld dat je een huis hebt en daar ligt een veld  
 voor (jongen, 12 jaar)
3. Intrapveldje bij voetbalveld  
 (meisje, 23 jaar)

VINDPLAATSGERICHT
 
1. Ja uh.. dat je weet waar je heen moet  
 (meisje, 16 jaar)
2. Marktplaats, iets waar je zoekt om te kopen  
 (moeder, 36 jaar)
3. Ja dat is handig, want dan hoef je niet meer te zoeken  
 (vader, 40 jaar)

ARRANGEMENTEN
 
1. Keuze hebben uit dingetjes  
 (meisje, 16 jaar)
2. Schriftelijke onderwerpen omdat ik dat eerder gehoord  
 hebt (jongen, 9 jaar)
3. Gebeurt te weinig want dat zijn leuke dingen om mensen  
 bij elkaar te brengen (vader, 40 jaar)

 

AANBESTEDING
 
1. Je tijd verdoen  
 (meisje, 16 jaar)
2. Lenen  
 (meisje, 23 jaar)
3. Geld ergens aan uitgeven  
 (jongen, 8 jaar)

EIGEN KRACHT 
 
1. Oma  
 (meisje, 16 jaar)
2. Mijn vader verslaan  
 (jongen, 16 jaar) 
3. Zelfvertrouwen  
 (meisje, 23 jaar)

ÉÉN LOKET
 
1. Lange rij  
 (moeder, 36 jaar) 
2. Iets waar ik iets kan vragen bij de gemeente  
 (meisje, 19 jaar)
3. Een balie-achtig iets  
 (meisje, 16 jaar)

VROEGSIGNALERING
 
1. Boef ontsnapt en dat hij snel gevonden wordt  
 (jongen, 8 jaar) 
2. Dat je iets vroeg in de gaten hebt  
 (meisje, 16 jaar)
3. Dat je er snel bij bent  
 (jongen, 12 jaar)

INSPIREREND


