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Opening, voorstellen
Joke Stoffelen heet iedereen van harte welkom bij de derde
bijeenkomst van de Participatie Community. Een zogenaamde
‘hybride’ meeting met een aantal mensen thuis online en een
aantal mensen op locatie bij de HAN (geregeld door Aleskandr
Stommels, dank daarvoor
).

Project DIP
Nessa Ikani is onderzoeker en vertelt over haar project over
vroegtijdige signalering van angst- en depressieve klachten bij
jongeren. Er worden kritische vragen gesteld als “Hoe zie je dat
voor je op een middelbare school?”, “Hoe zie je de oefeningen
voor je, ze moeten toch op maat zijn?”, en “Betrek de jongeren
die ervaring hebben bij je onderzoek.” Nessa waardeert de
opmerkingen en is blij met deze input. Het helpt het onderzoek
verder.

Klein en fijn projecten
Renske Koordeman geeft een toelichting op de ‘klein en fijn projecten’ die zijn aangevraagd. Zo is er
een projectvoorstel om samen met jongeren te onderzoeken op welke wijze technologie kan helpen
om zelfstandig te worden. Veel technologische projecten worden nooit samen met jongeren en hun
begeleiders bedacht. De jongeren en ouders zijn helder in hun feedback: “jongeren en ouders moet je
betrekken, juist omdat zij er mee moeten werken”, “het ontwerp moet niet leidend zijn maar de
vraag”, en “praat vooral met mensen of en hoe ze het kunnen gebruiken; lost het hun problemen
op?”

Ouders helpen ouders
Het projectidee om ouders te ondersteunen die te maken
krijgen met uithuisplaatsing van kinderen, wordt door Joke
Stoffelen toegelicht. Het is de bedoeling dat ouders andere
ouders helpen en worden getraind als maatje voor andere
ouders. In de praktijk voelen ouders zich aan hun lot
overgelaten, ze zijn in rouw en de professionals richten zich op
het kind, niet op de ouders. Van elkaar leren ze hoe ze verder
kunnen. Het project is al uitgeprobeerd in Brabant en wordt op
dit moment geëvalueerd. De Christelijke Hogeschool Ede heeft
belangstelling voor het project en wil graag met studenten
onderzoeken wat het effect is.
De jongeren en ouders geven feedback die helpend is bij het
verder ontwikkelen van het projectidee: “houd rekening met
de fase waarin ouders zitten; zorg ook voor professionele
ondersteuning”, “leer van het buddy-project van het
JongerenNetwerk”, en “neem contact op met het ouderpanel
van Pluryn”, “ouders zijn na zo’n ingrijpende gebeurtenis vaak
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‘gewoon’ moe van alle emotie en willen even rust”, “hoe kun je ouders helpen voordat kinderen uit
huis worden geplaatst”.

Prei evaluatie
De meeting wordt afgesloten met een prei-evaluatie. Met groene en
rode voorwerpen geeft iedereen aan hoe de meeting wordt
gewaardeerd op vier punten: plezier, relevantie, energie en interactie.
Deelnemers geven aan dat ze nieuwe dingen hebben geleerd deze
avond. De onderwerpen hadden betrekking op zaken die nu spelen,
maar het is ook goed om de resultaten van onderzoek te laten
passeren. “Meld hier ook de resultaten en vooruitgang.” “Ik wil ook
graag zien wat er met mijn feedback is gedaan.” Iedereen heeft het fijn
gevonden om actief mee te kunnen denken met de verschillende
projecten.
Dit was de laatste meeting van dit jaar. We gaan de bijeenkomsten
evalueren en bedanken alle deelnemers voor hun inbreng. Deze wordt
erg gewaardeerd. Juist door de kritische feedback van jongeren en ouders
worden projecten beter en winnen ze aan kwaliteit en toepasbaarheid.
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