
Aan Mevrouw S. Oosterwijk
Gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR  Bergen op Zoom

Contactpersoon : A.J.J.M. van de Weijgert Roosendaal : 1 augustus 2014

Telefoon               : (0165) 534 779 ons kenmerk :

e-mail                   : weijgert@gmail.com uw kenmerk    :

Onderwerp : Reactie op beleidsplan zorg voor de jeugd bijlage : 1

Geachte mevrouw Oosterwijk,

Naar aanleiding van uw verzoek consultatie beleidsplan jeugdzorg willen wij als werkgroep  
SAMEN KUNNEN WE HET ZELF!  De volgende reactie geven.

Zoals u weet zijn in de aanloop naar de transities verschillende bijeenkomsten geweest welke 
door K2 werden gefaciliteerd. Een van die bijeenkomsten op 11  oktober 2013 was de 
JeugdbosVeilingdag. Verschillende veilingstukken werden toen besproken, vervolgafspraken 
gemaakt en nader uitgewerkt. Het veilingstuk „Samen kunnen we het zelf“ heeft geresulteerd in 
een eenmalige subsidie van de Provincie Noord Brabant. Vervolgens is een enthousiast team van 
vrijwilligers - ondersteunt door een professional - aan de slag gegaan om het project vorm en 
inhoud te geven.

Project:
De doelstelling van het project is dat de hulpvragers (ouders en jongeren) minder snel naar de 
professionele hulpverlening stappen maar ervaringen van lotgenoten kunnen delen om zo 
middels  eigen kracht een oplossing voor hun problematiek kunnen bewerkstelligen. 

Inmiddels heeft de projectgroep twee apps ontwikkeld één voor de jongeren en één voor de 
ouders. Achter deze apps zitten de succesverhalen of minder goede ervaringen hoe deze hun 
problemen wisten op te lossen met tips, trucs en adviezen van lotgenoten. De apps zijn nu in de 
afrondende testfase en kunnen binnen afzienbare tijd operationeel zijn. 
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De projectgroep heeft een bruikbaar en goed werkend instrument ontwikkeld dat niet alleen in 
onze regio kan worden gebruikt. Het verdient aanbeveling om dat provinciaal breed of zelf 
landelijk in te zetten. Bovendien kan zo een instrument voor andere beleidsvelden – waar eigen 
kracht  aan de orde is – prima worden ingezet.

Daarmee krijgt de ambitie dat ‘jeugdigen zichzelf ontwikkelen’ een concrete impuls en zal het aantal 
jeugdigen en ouders dat ‘op eigen kracht opgroei- en opvoedhobbels kan nemen’ toenemen. 
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Daarnaast biedt het instrument een inspirerende inkijk in de eigen kracht van tientallen (en bij 
doorontwikkeling in 2015: honderden) ouders en jongeren.

De projectgroep heeft zich zowel binnen het beschikbare budget als betreffende de uitvoering aan de 
opdracht gehouden. Je zou dan denken het karwei is nu geklaard maar niets is minder waar.  Het 
instrument dient nu geïmplementeerd en onderhouden te worden. De succesverhalen dienen 
dynamisch te blijven willen deze niet aan actualiteit verliezen. Dat betekent dat daar dan ook middelen 
voor vrij moeten worden gemaakt waarvoor in de onderscheidende begrotingen rekening mee zal 
moeten worden gehouden. 
Gezien de geformuleerde ambities en uitgangspunten in het concept-beleidsplan ligt dat ons inziens 
voor de hand.

Uiteraard zijn wij gaarne bereid om demo en een mondelinge toelichting te geven over de activiteiten 
die nodig zijn om het instrument dynamisch te houden. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep “Samen kunnen we het zelf”

Antoine van de Weijgert, (Secretaris Cliëntenraad TWB)
0165-534779
clientenraad@twb.nl of weijgert@gmail.com

Paul van der Klein, (Jeugdadviseur)
06-48012846
paul@paulvanderklein.nl

Anita Martens, (een betrokken ouder)
06 18 29 01 63
Anita.martens@googlemail.com

Like ons op Facebook:
Samenkunnenwehetzelf  

Of bekijk de demo op smartphone/tablet
Samenkunnenwehetzelf.nl
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