
 

 

Wij denken mee, praten mee en geven advies      
om de jeugdhulp in Haaglanden te verbeteren.  

 

 

 

Wie zijn JONG doet mee? 

Wij zijn een diverse groep van ongeveer 40 actieve jongeren uit heel Haaglanden. JONG doet mee! 

bestaat uit jongeren die onder andere ervaring hebben op het gebied van jeugdzorg, jeugd-GGZ, 

jeugd-LVB of dakloos zijn. In het platform zijn vertegenwoordigd: 

- de jongerenraad van Stichting Jeugdformaat 

- de jongerenraad van De Jutters 

- de werkgroep jongeren van De Achterban van het Straat Consulaat 

- de jongerenraad van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs 

- de jongerenraad van Ipse de Bruggen 

- de jongerenraad van Schakenbosch / JJC 

 

 

“De stem van jongeren is onmisbaar voor de transformatie!”   

- Arie Opstelten, hoofd jeugd gemeente Den Haag – 

 

Wat doet JONG doet mee? 

Sinds 1 januari 2015 heeft Haaglanden een regionaal participatieplatform van jongerenraden uit en 

jongeren met ervaring in de jeugdhulp: JONG doet mee! Het doel van het platform is om met actieve 

input van ons – jongeren – de jeugdhulp te verbeteren, voor alle jeugdigen en gezinnen die (in de 

toekomst) aangewezen zijn op deze hulp of passend onderwijs.  

 

JONG doet mee! geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten en instellingen voor 

jeugdhulp in de regio Haaglanden. Twee keer per jaar wordt er door JONG doet mee! samen met de 

gemeenten en JSO een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over 

uiteenlopende onderwerpen. Hierbij worden ook geregeld vertegenwoordigers van de instellingen 

uitgenodigd.  

 

 

“Wij werken niet vanuit een boek, maar vanuit eigen ervaring!”  

– jongere –    

 

Meedenken, meepraten en adviseren 

Wij vinden het belangrijk dat jongeren, die zelf ervaring hebben met de jeugdhulp mee kunnen 

denken, praten en adviseren over het beleid en de uitvoering van de jeugdhulp. Daarbij gebruiken wij 

onze eigen ervaring, maar ook de ervaringen van veel andere jongeren die wij kennen en spreken. 

We bespreken onze ideeën persoonlijk met allerlei mensen: bestuurders, beleidsmedewerkers, 

managers en jeugdhulpverleners. Hierbij behartigen we de belangen van jeugdigen en hun ouders die 

te maken hebben met jeugdhulp zoals: jeugdzorg (jeugd- en opvoedhulp) , jeugd-GGZ, jeugd-(L)VB, 

jeugdbescherming, jeugdreclassering, passend onderwijs of jeugdzorg plus. 
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Voorbeelden waarover we hebben geadviseerd 

- Advies over verbeteren van de 16+ hulp 

- Advies over hoe gemeenten vorm kunnen geven aan cliëntenparticipatie voor jongeren 

- Advies aan gemeenten over privacy, communicatie, toegang, eigen kracht en 

ervaringsdeskundigheid 

- Advies aan gemeenten over wonen en werken van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking 

 

 

 

“Ik ben er trots op dat zoveel jongeren actief mee kunnen denken, praten en adviseren over 

het verbeteren van de jeugdhulp in Haaglanden.” 

- ondersteuner -  

 

Samenwerken 

Wij vinden het ook belangrijk om met volwassenen onze ideeën en wensen te delen, die ook een 

verbinding hebben met de jeugdhulp zoals: de verschillende lokale wijkteams, sociaal domein-brede 

adviesraden, WMO-raden, cliëntenraden van de Dienst Sociale Zaken, gemeentelijke jongerenraden 

of jongeren ambassadeurs en de gemeenteraden. 

 

De Haagse top 5 

De onderstaande top 5 geeft weer wat wij belangrijke thema’s vinden: 

1. 16 + hulp op maat en goed voorbereiden op zelfstandigheid;  

2. Eén organisatie en één contactpersoon;  

3. Participatie: meedenken, meepraten en meebeslissen;  

4. Kwaliteit van de hulp en beschikbaarheid;  

5. Privacy. 

 

“Jongeren kunnen met verrassende ideeën komen die je zelf niet had kunnen bedenken.” 

- coach jongerenraad -  

 

Contact 

Heb jij ervaring met jeugdhulp en wil jij ook meedoen? Wil je meer informatie over JONG doet mee! of 

heb je een vraag? Neem dan contact op met JONG doet mee!: 

 

E-mail: jongdoetmee@gmail.com 
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