
Informatie
Jongerenpanel 
De Derde kamer



Wie weet het beste wat er nodig is om dak- en 
thuisloze jongeren goed te helpen? 
De jongeren zelf. 

Daarom voorziet het jongerenpanel De Derde 
Kamer sinds twee jaar het Ministerie van VWS, 
gemeenten en instanties van adviezen en 
oplossingsrichtingen. Twaalf ervaringsdeskundige 
jongeren uit een aantal grote steden (Utrecht, Den 
Haag, Arnhem en Haarlem) kijken kritisch mee met 
het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 
en ontwikkelen samen met professionals nieuwe 
oplossingsrichtingen. 

Maar hoe doe je dat eigenlijk als professional,  
samenwerken met jongeren (in kwetsbare posities)? 
Waar moet je rekening mee houden en welke 
mindset vereist het?



Wanneer je samenwerkt met jongeren 
in kwetsbare posities is het van belang 
je goed te realiseren dat je samenwerkt 
met…. jongeren in kwetsbare posities. 
En dat ze dus gedrag vertonen dat 
daarbij hoort. Te laat komen op 
afspraken, helemaal niet komen 
opdagen of op het laatste moment 
afbellen, het gebeurt allemaal en dat 
is logisch; het is inherent aan hun 
situatie. Er speelt vaak zoveel in hun 
leven; ze moeten dingen regelen met 
instanties, ze hebben werk of school en 
vaak ook therapie, misschien hebben 
ze nog steeds geen vaste woon- of 
verblijfplaats; het lukt simpelweg niet 
altijd om het overzicht te houden. Er 
is weinig vrije ruimte in hun hoofd, 
de kleinste tegenslag kan voor een 
mentale terugval zorgen.
Dat betekent dat je als professional 
flexibel moet zijn om te kunnen 
schuiven, zowel met je eigen 
agenda als met die van eventuele 
partnerorganisaties. En dat je 
ervoor moet waken dat daar niet de 
gedachte ontstaat: ‘zie je wel, die 
onbetrouwbare jongeren ook altijd’, 
maar dat je juist begrip kweekt voor 
hun ingewikkelde situatie. Al die stukjes 
informatie kunnen bijdragen aan betere 

begeleiding en aan het maken van 
beter werkend beleid.  
Samenwerken met jongeren is in vele 
opzichten anders dan samenwerkingen 
met (taakvolwassen) collega’s. Je kunt 
niet alle tijd lekker efficiënt benutten 
om bezig te zijn met het onderwerp 
dat je wil bespreken, je bent ook bezig 
met de persoonlijke ontwikkeling van 
de jongeren en met wat er speelt in 
hun leven. De moeilijke dingen én de 
mooie ontwikkelstappen die ze zetten. 
Je hebt altijd twee petten op. De helft 
van de tijd kun je daadwerkelijk met de 
thema’s aan de slag, de andere helft is 
in feite support; checken hoe het met 
ze gaat, nieuwe stappen aanmoedigen 
en schakelen bij eventuele problemen. 
Het is ook goed om te beseffen dat 
de betreffende jongeren heel vaak 
het gevoel hebben gekregen dat ze 
niet goed genoeg zijn, met vaak een 
desastreus effect op hun eigenwaarde, 
terwijl wij als professionals zo veel 
potentie en talent zien. Daarom 
hebben ze vaker en meer expliciete 
feedback en bevestiging nodig: ‘Zag 
je hoe geïnteresseerd mensen naar je 
luisterden? Wat heb je dat goed onder 
woorden gebracht, volgens mij is het 
kwartje nu echt gevallen!’.

Tijd en aandacht



Je vraagt ontzettend veel van de 
jongeren in kwestie. Je vraagt of 
iemand zijn, haar of diens leven met 
alle dieptepunten en ontwikkelstappen 
op tafel wil leggen, dat is nogal wat. 
Dat houdt in dat je als professional ook 
zelf veel moet geven en bereikbaar 
en beschikbaar bent, ook buiten 
kantooruren. Je gebruikt de input van 
de jongeren voor the greater good, 
maar daar staat tegenover dat je ook 
de verantwoordelijkheid draagt om 
ervoor te zorgen dat ze individueel 
een stapje verder komen. Het betekent 
bijvoorbeeld ook dat je gedurende het 
traject goed in de gaten moet houden 
of het nog steeds klopt: belast je ze 
niet teveel? Houd je ze niet tegen in de 
ontwikkeling van hun toekomstplannen? 
Zolang jongeren met problemen (met 
instanties) bezig blijven, blijft het een 
onderdeel van hun identiteit. Voor 
sommigen is dat helemaal oké, ze 
maken er een missie van om te zorgen 
dat andere jongeren niet hoeven mee 
te maken wat zij hebben meegemaakt – 
sommigen ambiëren zelfs een carrière 
als ervaringsdeskundige – maar voor 
anderen kan het misschien beter zijn 
om op een bepaald moment een stapje 

terug te doen zodat ze hersenruimte 
overhouden om te bedenken wat ze 
nog meer met hun leven willen. 
Wanneer er vragen uit de media 
komen, is het ook heel belangrijk om 
altijd te checken: ‘Weet je zeker dat 
je met je gezicht of met je uitspraken 
in de krant of op YouTube wilt? Als 
een toekomstige werkgever je gaat 
googelen, wat wil je dan dat er (niet) 
over je te lezen is?’ Jongeren kunnen 
soms nog niet goed de consequenties 
van het delen van hun verhaal 
inschatten, het gesprek daarover 
voeren hoort daarom ook bij je taken 
als professional.

Verantwoordelijkheid



Om goed te kunnen samenwerken 
met jongeren is een vertrouwensband 
nodig. Die bereik je door jezelf mee 
te nemen in de relatie, als mens, en 
tot op zekere hoogte ook open te 
zijn over je eigen leven. Ook al kun 
je misschien niet direct uit eigen 
ervaring relateren aan hun leven, 
er zijn altijd aanknopingspunten en 
overeenkomsten, waarin je elkaar kunt 
vinden. 

Daarnaast is het belangrijk om voor 
verbinding te zorgen tussen alle 
betreffende stakeholders. Je werkt 
altijd op meerdere niveaus tegelijk; 
niet alleen met de jongeren, maar ook 
met professionals op de werkvloer, 
met allerlei managementlagen van 
organisaties en met de uiteindelijke 
beslissers; ambtenaren, politici, 
beleidsmakers. Het gaat erom dat je 
een connective tissue weeft en zorgt 
voor onderling begrip en respect. Je 
wil immers niet dat mensen tegenover 
elkaar komen te staan, want dat staat 
oplossingen in de weg. Je streeft in de 
basis allemaal hetzelfde doel na, dus is 
het belangrijk dat je juist naast 
elkaar staat.

Wanneer je alleen het perspectief 
van de jongeren centraal zet, kun je 
wel een klaagmuur vullen; wat een 
ellende met al die instanties!! Natuurlijk 
snap je de frustraties van de jongeren 
die tegen de beperkingen van de 
hulpverlening oplopen. Maar het 
helpt als je de jongeren laat zien dat 
hulpverleners ook maar mensen zijn 
die hun best doen binnen de grenzen 
van het systeem. En dat zij het zelf net 
zo vervelend vinden als dingen niet 
blijken te werken. Wanneer jongeren 
beter snappen hoe de systeemwereld 
in elkaar zit, maakt dat er naast de 
frustratie ook andere emoties kunnen 
ontstaan.

Verbindend 
vermogen



Onderzoek en 
daadkracht

Wanneer iemand een bepaalde 
vervelende ervaring met een instantie 
of de gevolgen van bepaald beleid 
deelt, is het allereerst van belang om 
heel goed te kijken of het een incident 
is of een structureel probleem. Heeft 
deze jongere toevallig pech gehad, 
of is het iets waar meer jongeren 
tegenaan lopen en waar een oplossing 
voor moet komen? 
Als iemand voortdurend van het kastje 
naar de muur wordt gestuurd bij het 
verkrijgen van bepaalde gegevens, ga 
je eerst doorvragen: ‘Heb je dit of dat al 
geprobeerd? En als je het nou eens zo 
aanpakt?’ Wanneer het dan nog steeds 
niet lukt ga je zelf maar eens bellen. 
(Hier weer die twee petten; je helpt op 
dat moment de betreffende jongere en 
verzamelt als participatief onderzoeker 
intussen waardevolle informatie.) 
Wanneer vervolgens blijkt dat je als 
professional wél meteen antwoord 
krijgt, terwijl de jongere met dezelfde 
vraag keer op keer niet serieus 
wordt genomen, heb je een knelpunt 
gesignaleerd; er zit dan mogelijk iets 
niet goed in het systeem Het is dan 
zaak om daadkrachtig op te treden 
en zo’n signaal om te zetten in actie; 

zijn er meer jongeren die vergelijkbare 
ervaringen hebben? Wie zijn de 
partners met wie we hiervoor om de 
tafel moeten? Wie moeten we hierover 
aanspreken, wie kan input geven voor 
oplossingsrichtingen? 

Laten zien dat je invloed kunt 
uitoefenen is heel belangrijk voor de 
empowerment van jongeren. Ze gaan 
zich niet meer zomaar neerleggen 
bij de dingen, maar weten: er zijn 
wel degelijk mogelijkheden om iets 
te veranderen, in het uiterste geval 
gaan we naar de wethouder of 
staatssecretaris!



Jongerenpanel
De Derde Kamer

Het jongerenpanel De Derde Kamer, bestaande uit twaalf ervaringsdeskundigen 
uit vier grote steden in Nederland, komt wekelijks in een informele setting bij 
elkaar. Onder begeleiding van professionals worden allerlei thema’s besproken 
die raken aan dak- en thuisloosheid, o.a. op het gebied van hulpverlening, 
opvang, bestaanszekerheid, schulden, mentale gezondheid en burgerschaps-
ontwikkeling. Geen (t)huis hebben is namelijk nooit een geïsoleerd probleem; 
het leidt vaak tot een domino-effect aan andere problemen of is het gevolg 
daarvan. Samen met de jongeren gaan we kijken of dingen beter of makkelijker 
kunnen en hoe de oplossingen die we verzinnen kunnen leiden tot het maken van 
beter beleid.



Onze werkwijze verloopt altijd via 8 stappen:

Signalering
Het begint altijd met de signalering van een probleem. Soms komt 
er een vraag vanuit het ministerie, een gemeente of bepaalde 
organisaties, maar meestal is het startpunt een ervaring van de 
jongeren zelf. Iemand loopt persoonlijk tegen bepaalde frustrerende 
zaken aan of heeft gehoord over iets wat een andere jongere heeft 
meegemaakt. We luisteren altijd uitvoering naar een situatie; we 
denken mee over oplossingsrichtingen, delen kennis én verkennen 
tegelijkertijd of we “systeemfouten”, onhandige regels of schurende 
organisatie protocollen ontdekken waar mogelijk meer jongeren 
tegenaan lopen. Zo helpen we individuele jongeren verder en 
onderzoeken tegelijkertijd of we een signaal moeten oppakken.

Breed rondvragen
Om te bepalen of achter een frustrerende ervaring van een jongere 
daadwerkelijk een weeffout in het systeem schuilt, gaan we breed 
rondvragen. Is dit werkelijk aan de hand? Hebben anderen ook die 
ervaring? Speelt dit probleem alleen in een bepaalde gemeente, of 
ook in andere gemeenten, of zelfs in het hele land?Ligt het aan het 
kennisniveau of de mindset van jongeren of professionals? Werkt 
het beleid of de wet inderdaad tegen in plaats van mee? Pas als 
onomstotelijk vaststaat dat het geen incident betreft, gaan we er een 
project van maken.
 

Rond de tafel-sessies
Om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen nodigen 
we verschillende partijen uit die met het thema te maken hebben 
– baliemedewerkers, hulpverleners, ambtenaren, beleidsmakers 
en uiteraard de jongeren zelf – om het onderwerp vanuit alle 
perspectieven te bekijken. Waarom is iets eigenlijk op een bepaalde 
manier geregeld en hoe zou het eventueel anders kunnen? Zou er niet 
beter gehandeld kunnen worden op basis van vertrouwen, in plaats 
van wantrouwen? We zijn nieuwsgierig, stellen vragen en luisteren naar 
ervaringen.
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Uitwerken product, plan of advies
Als het goed is resulteren de sessies in een duidelijke 
oplossingsrichting en rolt er – afhankelijk van de aard van het 
onderwerp – een advies of een product uit. Als het om bewustwording 
gaat, kan een voorlichtingscampagne of een podcastserie een goed 
idee zijn. En wanneer we tot de conclusie zijn gekomen dat er ander 
beleid nodig is, schrijven we een adviesrapport met denkrichtingen 
voor een wetswijziging of voor nieuw beleid. Bij de uiteindelijke 
oplossingsrichting staat het perspectief van de jongere centraal: 
wat helpt hen om hun leven en toekomst zo kansrijk mogelijk vorm te 
geven?

Reacties en input vragen
Wanneer het plan of adviesrapport tot stand is gekomen wordt het 
teruggekoppeld naar alle stakeholders; is iedereen inderdaad van 
mening dat dit een goede oplossing of aanpak is? Zou het werken in 
de praktijk? Hebben we nog obstakels over het hoofd gezien waar we 
rekening mee moeten houden? Kennen we al goede voorbeelden die 
in lijn met ons advies lokaal het verschil maken? Dit verwerken we om 
de kans zo groot mogelijk te maken dat beslissers en uitvoerders van 
beleid ook écht aan de slag gaan met de adviezen en oplossingen die 
we gezamenlijk ontwikkeld hebben. 

Breed verspreiden van het product
Is het product volgens stakeholders van toegevoegde waarde, dan kan 
het breed worden gedeeld. Want voor echte verandering is altijd breed 
draagvlak nodig. We vragen dan bijvoorbeeld het Ministerie van VWS 
en/of de betreffende gemeenten om onze adviezen of producten intern 
te verspreiden en bespreken met collega’s. We vragen VNG of we 
kunnen aanhaken bij relevante overleggen. We vragen de stakeholders 
of er bijeenkomsten of platforms zijn waar ons advies gedeeld kan 
worden. Via (sociale) media proberen we aandacht te vragen voor ons 
idee. Kortom we doen hard ons best om te zorgen dat de mensen die 
uiteindelijk aan de slag moeten met onze plannen op de hoogte zijn én 
enthousiast worden. 
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Aanreiken aan beslissers
Vervolgens vragen we aandacht van de beslissers. We geven 
bijvoorbeeld een presentatie in een bestuurlijk overleg met wethouders 
en bewindspersonen. Of proberen onze adviezen onder de aandacht 
van kamerleden of raadsleden te brengen. Alles om te zorgen dat 
ons voorstel echt op de agenda komt en dat bestuurders commitment 
voelen met de inbreng van het jongerenpanel. Want uiteindelijk helpt 
het als beslissers de goede kaders scheppen. Als een staatssecretaris 
en wethouder(s) onze plannen steunen is de kans dat er daadwerkelijk 
actie wordt ondernomen natuurlijk een stuk groter.

Opvolging actief monitoren
Eerlijk is eerlijk. Er is zoveel te doen. We hebben zulke gemotiveerde 
jongeren die altijd overal weer nieuwe dingen zien die verbeterd 
kunnen worden, dus als we niet oppassen schiet deze stap erbij in. 
Maar als we ons werk goed doen dan gaan we  na een paar maanden 
checken: Wordt er iets gedaan met het advies? Wordt het standpunt 
van de jongeren meegenomen? Is er al iets veranderd,  zit er schot 
in de zaak? Als blijkt dat er na een bepaalde periode nog steeds niet 
voldoende gebeurt, is dat een nieuw signaal… 
en beginnen we met nieuwe strijdlust en motivatie weer bij het begin.
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vondelstraat 1
6573 ca beek
tel 06 – 282 68 079
info@uptous.nl


