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Maak gebruik van de kennis en
ervaring van jonge ouders!

Fietje Schelling,
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06 34949923, info@fietjeschelling.nl
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We stellen je voor aan acht jonge ouders. Zij
willen graag samen met organisaties aan de
slag om hun ideeën werkelijkheid te maken.
Neem dus gerust contact op met één van de
jongeren voor meer informatie, of mail of bel
ons. Wij zijn ook te benaderen als je ondersteuning zoekt bij het opzetten van een ander
project met ervaringsdeskundigen.
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Van ervaring naar
deskundigheid
Ervaringsdeskundigheid is een
veelgehoorde term. Wanneer je een
ervaring hebt doordat je iets hebt
meegemaakt, wordt al snel gezegd
dat je ervaringsdeskundig bent.
Maar er is meer voor nodig om je
ervaringsdeskundige te noemen;
het vereist expertise. Om verwarring
te voorkomen, start dit document
dan ook met een korte begripsomschrijving. (Bergen et al., 2015 &
L. van Lier, 2014).

Persoonlijke ervaring is kennis
verkregen door iets zelf mee te
maken, met andere woorden: leren
door ondervinding. Je weet wat het
betekent om problemen te hebben en
welke strategieën dan wel en niet
werken. Bovendien weet je welke
steun belangrijk is en welke begeleiding mogelijk aansluit.

Ervaringskennis
Effectiviteit

Tips om de effecten van inzet van
ervaringsdeskundigheid te vergroten
•

Zorg voor draagvlak voor de inzet van ervaringsdeskundigheid
binnen je organisatie. Het initiatief moet niet hangen aan enkele
voortrekkers. Voordat ervaringsdeskundigen worden ingezet moeten
medewerkers worden voorbereid en voorgelicht.

•

Ook is actieve betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling
van het project van belang. Voor een goede inzet van ervaringsdeskundigen
is het nodig om rollen, doelen en verwachtingen van zowel de ervaringsdeskundigen als de medewerkers op elkaar af te stemmen.

•

Wat is
ervaringsdeskundigheid

Ervaring
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Werken met ervaringsdeskundigen, het gebeurt nog weinig in preventie van onbedoelde
zwangerschap en in ondersteuning van jonge
ouders. Met dit magazine willen we laten zien
hoe waardevol de ervaring van jonge ouders
is. Er zijn veel mogelijkheden voor de inzet van
ervaringsdeskundigheid; per organisatie of
project kan dat verschillen. We willen je inspireren en op weg helpen om ook in je eigen werk
meer te doen met ervaringsdeskundigen.

In dit magazine:

Voor het slagen van een project is ondersteuning van de
ervaringsdeskundigen belangrijk. Denk daarbij aan scholing, coaching en
onderlinge intervisie. Kijk voor een overzicht van scholingsmogelijkheden
verderop in deze uitgave.

Persoonlijke ervaringen kunnen tot
kennis gemaakt worden door erop te
reflecteren, ze met anderen te
bespreken en elkaars ervaringen te
delen. Je weet dan hoe anderen met
dezelfde ervaring dit beleefd hebben.
Doordat je overeenkomsten ziet
tussen deze ervaringen ontwikkel je
collectieve ervaringskennis.

Ervaringsdeskundigheid

Een ervaringsdeskundige heeft in een
cursus of opleiding vaardigheden geleerd om kennis vanuit persoonlijke en
collectieve ervaringen, deskundig en
functioneel in te zetten. Hij of zij
is de eigen ervaringen overstegen
en heeft leermomenten benut om
anderen te ondersteunen in herstel
en empowerment.

Maurits Boote,
> trainer Expex
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‘Van
Tienermoeder
tot
Powervrouw!’
Even voorstellen:

‘inspire and be inspired’
Recent onderzoek wijst uit dat
het aantal tienermoeders in
Nederland is gedaald. Alleen in
Zuid-Holland, waar ook ik vandaan kom, is het aantal gelijk
gebleven.
Voorkomen van het probleem is
altijd beter dan genezen, daarom wil ik graag mijn verhaal als
preventief voorbeeld op middelbare en MBO scholen delen,
omdat vaak in deze levensfase
van de jongeren het probleem
ontstaat. De kans is klein dat
de studenten direct in zo’n
gemeenschappelijke omgeving
met vragen zullen komen. Daarom kies ik voor een medium dat
tegelijkertijd gemakkelijk bereikbaar en vooral privé is: namelijk
social media! Op de ‘Van Tienermoeder tot Powervrouw’ social

media pagina’s kunnen jongeren
terecht met vragen maar ook om
mijn reis ‘Van Tienermoeder tot
Powervrouw’ te volgen. Alles met
als doel: ‘inspire and be inspired’
in de hoop dat ook zij de powervrouw in zichzelf naar boven
kunnen halen.
Uiteraard liggen er nog meer
ideeën op de plank ter bevordering van het proces en het doel
‘inspire and be inspired’. Trek
vooral aan mijn jasje voor meer
info.
Wat ik nodig heb om dit te
bewerkstelligen? Heel veel
enthousiaste mensen die mij
introduceren aan de jongeren
waar het om gaat of die in
samenwerking met mij de voorlichting willen geven aan een
doelgroep die nog een extra

“Ik ben op reis
‘Van Tienermoeder
tot Powervrouw’.”
“Ik ben Chiara Vanenburg, inmiddels
24 jaar oud en raakte zwanger op
zestienjarige leeftijd.
Ik heb geen seksuele voorlichting
gehad op school en thuis is dit
onderwerp nooit bespreekbaar
gemaakt, met als gevolg een tienerzwangerschap.
Toen het duidelijk werd dat het definitief zo was dat mijn nu zevenjarige
zoon Damian binnen 6 maanden te
wereld zou komen had ik maar één
doel voor ogen, namelijk het stereotype beeld van de tienermoeder
doorbreken. Omdat ik de relatie met
mijn toenmalige partner en vader
van mijn zoon na 4 jaar niet als gezonde omgeving achtte voor onze
kleine man heb ik besloten te kiezen
voor een gezin met zijn tweeën,
waar zijn vader uiteindelijk met de

motivatieboost nodig heeft.
Maar belangrijker nog zijn
sponsoren die het mij mogelijk
maken om de voorlichting te geven en de bijbehorende middelen
helpen bekostigen zoals bijvoorbeeld een laptop, de kosten voor
het ontwerpen en bouwen van
een website, visitekaartjes, promotiemateriaal en reiskosten.
Uiteindelijk heiligt het doel de
middelen! Wil jij één van deze
middelen zijn? Laten wij dan
NU onze krachten bundelen om
deze jongeren bewust te maken
van jong ouderschap en om meiden die zich nu in deze lastige
situatie bevinden te helpen ‘Van
Tienermoeder tot Powervrouw’.<<

Wil je meer w
eten over
mijn project?
Of wil je
samenwerken
? Neem dan
contact met
me op!

Chiara Vanen
burg

nodige turbulentie toch nauw bij
betrokken is gebleven. Ik heb
ondanks mijn zwangerschap mijn
MBO niveau 4 en HBO studie
inclusief stages aaneengesloten
voortgezet. Naast mijn studies heb
ik ook altijd een bijbaan gehouden
om de noodzakelijke financiële
behoeftes te vervullen. Ik vond
steun en motivatie middels zelfeducatie door boeken te lezen ter
bevordering van mijn persoonlijke
groei. Ik zorgde ervoor dat mijn

gezondheid op peil bleef door te
letten op voeding en sport.
Toch denk ik dat de goede voorbeelden van Powervrouwen als gidsen in
mijn directie omgeving het belangrijkst waren. Samen met mijn zoon
leid ik een heel bruisend leven.
Momenteel schrijf ik mijn HBO
afstudeerscriptie en werk ik voltijd
als Cabin Attendant, maar wat nog
belangrijker is: ik ben op reis ‘Van
Tienermoeder tot Powervrouw’!”

Bekijk het filmpje
van Chiara

www.jooz.nu/ervaringsdeskundigen/

Info@VanTiener

moederTotPowe

rvrouw.nl
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Gesloten
zorg wil
ook zorg!
Even voorstellen:
“Ik ben Bodine, 24 jaar. Ik heb een dochter van 7 en een dochtertje van
3. Ik heb in de gesloten en besloten zorg gezeten. Eerst anderhalf jaar
gesloten, dat was tijdens mijn zwangerschap, en daarna anderhalf jaar
besloten samen met mijn dochtertje.
Op mijn zestiende ben ik op de dag voordat ik werd opgepakt zwanger
geworden. Daar kwam ik pas na 2 maanden achter. Ik schrok, maar wist
wel meteen dat ik het wilde houden en goed voor haar wilde zorgen.
Daar was niet iedereen het mee eens. Mijn voogd zei: als je je kind wil
houden, pak ik het van je af en zorg ik dat je je kind nooit zal zien.
In de gesloten zorg kreeg ik geen goede hulp. Er was niemand die mij
kon vertellen wat mij te wachten stond. Ik moest zelf instanties bellen
om te zorgen dat ik uiteindelijk een plekje kreeg in een besloten
Moeder & Kind-huis.”

Neem
contact met
me op via:

Fietje Schelling
info@fietjeschelling.nl

“Ik vind dat
meisjes in de
gesloten en
besloten zorg:
• veel betere seksuele
voorlichting moeten krijgen;
• dat zij voorgelicht moeten
worden door jonge
ervaringsdeskundigen;
• dat er wordt gewerkt aan hun
weerbaarheid en assertiviteit,
zodat zij leren nee zeggen.

Wist je dat:

Bekijk mijn
filmpje op:

www.jooz.nu/ervaringsdeskundigen/

e
...één op de dri
de
meisjes die in
hulp
gesloten jeugd
met
hebben gezeten
is?
21 jaar moeder

Ik vind dat meisje
in de gesloten zorg
recht hebben op
goede specialistische
ondersteuning
(bijvoorbeeld medewerkers van
Siriz of de FIOM).

Meisjes moeten behandeld worden en niet
zomaar opgesloten worden. Als je opgesloten
wordt stopt volgens mij je ontwikkeling,
tenminste zo voelde het voor mij.
Daarom pleit ik ervoor dat er een programma
wordt ontwikkeld voor meisjes in de
gesloten zorg samen met ervaringsdeskundige meiden zoals ik. In dit programma
moet aandacht zijn voor seksuele
voorlichting én assertiviteitstraining.

Ik daag de gesloten
zorg uit om dat
samen met mij op te
pakken!”
...en 40% va
n de
meisjes uit
de gesloten
jeugdzorg
één of
meerdere ab
ortussen
heeft gehad
?
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Onbedoelde
zwangerschap,
wat nu?

Bekijk het
filmpje van Mara en
Cathy op:
www.jooz.nu/ervaringsdeskundigen/
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Wij zijn jonge ouders Mara (20 jaar)
en Cathy (29 jaar) en wij willen
graag een app voor onbedoelde
zwangerschappen.
Al lid van het Youtube
kanaal van Mara?
Kijk op: ‘Teen Mom vs. The World’

Wij willen een app
met alle info die je
dan nodig hebt ...!
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“En de (toekomstige)
vaders dan?”
10.

“Ik ben Ravi, 27 jaar.
Vader van een dochter van 5 en
mijn vrouw is in verwachting van
ons tweede kind.
Toen ik voor de eerste keer vader
werd was ik er niet klaar voor en wist
ik niet wat mij te wachten stond.
Ik wist niet zeker of ik wel vader
wilde worden. Een kind neem je
niet zomaar. Het is de belangrijkste
verandering in je leven.”

Bekijk het filmpje
van Ravi op:

11.

Ook aandacht en hulp voor vaders!
De hulpverlening bij onbedoelde
zwangerschap is veel te veel
gericht op vrouwen en meisjes.
Er is bijna geen aandacht voor
jongens en mannen.
Ook jonge (toekomstige) vaders maken veel
veranderingen mee, ook al gieren de hormonen niet
meer door hun lijf. Er spelen allemaal vragen door
je hoofd. Wil ik een kind (ook al beslist mijn vriendin
uiteindelijk)? Wil ik wel vader worden? Zo ja, hoe
moet dat dan? Wat zijn mijn rechten en plichten?
Wie helpt mij? Zijn er lotgenoten die mij kunnen
adviseren?
Toen ik vader werd kende ik de weg niet en kon ik
nergens terecht met mijn vragen. De praktische
zaken thuis, daar was ik goed voor. Kinderkamer
maken/opknappen, zorgen voor een kindveilige
omgeving en een goed inkomen.
Ik miste aandacht voor de jonge vaders. De huisarts,
de verloskundige, de kraamzorg hadden weinig oog
voor mij. En ik had niemand om me heen had die mij
kon vertellen wat mij te wachten stond. Er was geen
hulp, geen advies en geen informatie. En ik heb
nooit een vaderfiguur in mijn leven gehad,
hoe kan ik zelf vader worden zonder goed
voorbeeld?!

Daarom vind ik dat er meer aandacht voor de jonge
(toekomstige) vaders moet komen:
• Informatiebijeenkomsten en (seksuele)
voorlichtingen voor vaders;
• Ondersteuning en advies bij het
keuzemoment; Hulp bij bepaalde
beslissingen voor jezelf en je
(toekomstige) kind;
• En aandacht voor vaders van huisartsen, in
ziekenhuizen en overal waar jonge moeders
hulp krijgen en langskomen.
Ik ben nu zelf ervaringsdeskundige en ik denk dat
ervaringsdeskundigen veel steun aan toekomstige
vaders kunnen geven. Je hebt dan een (jonge)
vader aan je zij, daar waar nodig. Iemand die je kan
vertellen wat je allemaal te wachten staat en die je
kan ondersteunen als je dat nodig hebt.
Ik wil jullie als hulpverleners oproepen om
écht oog te hebben voor vaders en hen ook
informatie en ondersteuning te bieden. Ik wil daar
graag zelf ook een steentje aan bijdragen als
ervaringsdeskundige.<<

www.jooz.nu/ervaringsdeskundigen/

Neem
contact met
me op via:
ravi.expex@gmail.com

“Ik heb nooit een
vaderfiguur in mijn
leven gehad,
hoe kan ik zelf vader
worden zonder goed
voorbeeld?!”

12.
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Communities voor
aanstaande onbedoeld
zwangere moeders & vaders
Tijdens mijn zwangerschap en het
eerste jaar na mijn bevalling voelde
ik me erg eenzaam. Ondanks dat ik
lieve vrouwen om me heen had die
wisten hoe het was om moeder te
worden, wisten ze niet hoe het was
om als vijftienjarige én moeder én
tiener te zijn. In die periode had ik
graag een paar vriendinnen willen
hebben die in een zelfde soort
situatie zaten. Maar waar vind je die?

COMMUNITiES

Ik wil graag online communities op Facebook en
Whatsapp starten voor (toekomstige) vaders en
moeders die met onbedoelde zwangerschap te maken
krijgen. De communities moeten een veilige omgeving
worden waar jongens en meiden lotgenoten kunnen
vinden, vragen kunnen stellen, frustraties kunnen
delen en vooral elkaar kunnen inspireren en
motiveren. De jongens en meiden kunnen elkaar via
Facebook en/of via Whatsapp online ontmoeten.

“Mijn naam is Anne Alles, Ik ben
19 jaar en heb een dochter van 4 jaar.
Naast mijn studie marketing en
communicatie heb ik een boek geschreven
over mijn tienermoederschap. Het boek ‘Alles
Over Hoop’ is één van de manieren waarmee
ik andere tienermoeders hoop te inspireren en
herkenning te geven aan hun gevoelens.”

Wil jij mij hierbij
helpen of heb je nog vragen?
Je kunt me altijd bellen, mailen
of zelfs Whatsappen:
Anne Alles
anne_alles@hotmail.com

Het voordeel deze twee bestaande kanalen is dat er
bijna niets voor ontwikkeld hoeft te worden. Daarnaast
is iedereen al bekend met Facebook en Whatsapp en
wordt het onder jongeren al veel gebruikt waardoor
het heel toegankelijk is.
Mij lijkt het een goed idee om de communities op te
zetten vanuit het principe ‘voor en door’ jonge of
onbedoeld zwangere ouders. Een ervaringsdeskundige kan de community ondersteunen als beheerder
of moderator. Zodat het een veilige plek is en de jonge
ouders een rolmodel hebben. Iemand die kan laten
zien dat je je leven weer op de rit kan krijgen.
De ervaringsdeskundige kunnen elkaar ondersteunen
en eventueel steun vragen aan een professional van
een betrokken organisatie.

WAAROM?

Jongens en meiden worstelen tijdens (en na) de
zwangerschap met verschillende vragen. Vaak zijn de
situaties gecompliceerd; de relatie die ze hadden is
net uit, hun eigen ouders hebben ze het huis uitgezet
of eigen ouders accepteren de partner niet. Om een
vertrouwde community te creeëren is het van belang
dat de deelnemers in dezelfde soort situaties zitten.
Voordat ze lid worden van een community kunnen
ze aangeven bij wat voor een soort community ze
ingedeeld willen worden. Enkele voorbeelden om op
ingedeeld te worden zijn: leeftijd, leeftijd kinderen,
woonplaats/regio, land van herkomst, religie, opleidingsniveau, burgelijke staat of interesse.

HOE?

Het is belangrijk dat de communities niet te groot
worden en de leden echt contact met elkaar hebben.
Op Facebook zijn er al speciale groepen voor tienermoeders, maar met 1.500 leden is dit heel onoverzichtelijk geworden. Daarom is het noodzakelijk dat de
Whatsapp-groepen 10 tot 20 leden en de Facebook
groepen van 30 tot 50 leden hebben.

WAT HEB IK NODIG?
•

Een database waarin alle onbedoelde
zwangere ouders worden bijgehouden die
behoefte hebben aan contact.

•

Organisaties die met het plan aan de slag
willen en contact hebben met onbedoeld
zwangere (organisaties als; Siriz, FIOM,
Loket Jonge Moeders, jeugd- of wijkteams).

•

Een paar onbedoeld zwangere ouders die hun
leven op de rails hebben en het leuk vinden om
anderen te ondersteunen.
Ik hoop dat we met z’n allen iedereen die met
onbedoelde zwangerschap te maken krijgt
kunnen verbinden en de problematiek een
beetje kunnen verlichten.

•

Training voor deze ouders zodat ze hun
ervaring op de juiste manier inzetten en de
community écht kunnen begeleiden

‘Alles Over Hoop’ is een boek dat je raakt.
Als ouder, als tiener en als jonge moeder.
“Anne was 14 jaar. Ze leek wel 16, zei een leraar. Veel te vroeg en tegen haar zin in
kwam ze er achter wat mannen van haar wilden. Verwarrende pubergevoelens en
opstandig gedrag maakten het niet makkelijker, ook niet voor haar ouders.”

Bekijk het filmpje
van Anne op:
www.jooz.nu/ervaringsdeskundigen/

‘Alles Over Hoop’ vertelt het persoonlijke en waargebeurde verhaal van Anne Alles.
Over haar jeugd en haar rol als tienermoeder. Een verhaal over tweestrijd en twijfel.
Over jong zijn en jong moeder zijn. Over geluk en angst. Angst voor de toekomst.
Voor wat anderen denken. Wat betekent het voor Anne zelf?
In het spraakmakende en tot ieders verbeelding sprekende debuut van Anne
Alles weerklinkt de worsteling tussen geloof en hoop. De weg van een schijnbaar
onbevangen jeugd naar volwassenheid. Volledig overhoop gehaald. ‘Alles Over Hoop’
gaat over de onomkeerbare tweestrijd tussen vertrouwen en de harde werkelijkheid.
Zoekend naar antwoorden en houvast. Heen en weer geslingerd tussen hoop en
vertrouwen.

14.

15.

Even voorstellen:
“Ik ben Brenda Zwanikken en ik ben 28 jaar. Ik
ben trotse moeder van een zoon van inmiddels
4 jaar oud. Ik ben een getrainde Expex en ik werk
in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.

Ervaringsdeskundigen
in de wijkteams

Zelf heb ik me heel graag gehoord willen voelen
door een instantie of hulpverlener toen ik hulp
zocht voor mijzelf en mijn zoon. Maar eigenlijk
voelde ik me heel erg onbegrepen.
Toen ik hulp zocht bij het sociale team in mijn
wijk was het alleen mogelijk om telefonisch
contact te leggen. Ik voel mij beter bij een
persoonlijk gesprek met een hulpverlener.
Dit was niet mogelijk waardoor ik minder goed
duidelijk kon maken wat mijn hulpvraag was.
Ook later lukte het niet goed om de goede hulp
te krijgen. Ik voelde me heel erg onbegrepen.
Ik wilde het beste voor mijn kind en zocht hulp.
Op een gegeven moment waren er verschillende
organisaties binnen mijn gezin betrokken.
Er zou 1 gezin 1 plan gemaakt worden.
Dit is echter nooit van de grond gekomen.
Elke keer moest ik opnieuw mijn verhaal doen
bij nieuwe hulpverleners en elke keer was het
‘nee dat doen wij niet’.
Verder had ik niemand die echt begreep hoe ik
me voelde als moeder om steeds weer tegen
een dichte deur aan te lopen.

“Ik vind het
belangrijk dat
jonge ouders
zich begrepen
voelen en gehoord
worden door
iemand uit het
wijkteam.”

Ik hoop dat anderen dit niet hoeven mee te
maken.”

Heb je vragen over mijn
idee of ben je geïnteresseerd
om dit samen uit te
voeren?
Neem dan contact
met mij op via:
ervaringsdeskundige.brenda@gmail.com

Jonge ouders moeten zich
begrepen en gehoord voelen.
Het gaat om het écht inleven in
de jonge ouder. Ik pleit voor het
inzetten van ervaringsdeskundigen in elke gemeente bij de
wijkteams en sociale teams.
De wijk- en sociale teams kunnen
samen met de ervaringsdeskundigen uitwerken:
• Hoe de hulp voor jonge ouders
eruit moet zien;
• Wat jonge ouders nodig hebben om
hun doelen te bereiken.

Verder vind ik het belangrijk dat jonge
ouders de mogelijkheid hebben om
persoonlijk contact te leggen met
ervaringsdeskundigen. Ik denk dat
jonge ouders zich begrepen voelen
door iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Een ervaringsdeskundige
kan het gevoel geven dat je het niet
alleen hoeft te doen. Natuurlijk werkt
de ervaringsdeskundige samen met
de bestaande instanties.
Om dit plan uit te werken en uit te
kunnen voeren heb ik de hulp nodig
van overheden, sociale teams en
andere hulpverlening rondom jong
ouderschap.
Ik ga ervoor dat elke nieuwe jonge
ouder in Nederlander contact kan
hebben met een ervaringsdeskundige.
Om samen naar het doel van de jonge
ouder te kunnen gaan: namelijk een
goede ouder zijn voor hun kind.<<
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Even voorstellen:

“Ik ben Manelia Hordijk, ik ben 28 jaar. Ik ben
moeder van twee kinderen, een dochter
van 13 en een zoon van anderhalf jaar.
Ik heb vanaf mijn elfde onder toezicht
gestaan. Mijn moeder had een burn-out
en koos ervoor om ons onder toezicht van
jeugdzorg te stellen. Op mijn vijftiende raakte ik zwanger. Mijn gezinsvoogd schrok er in
eerste instantie van dat ik zo jong zwanger
raakte. Gelukkig heeft hij mij altijd gestimuleerd en gemotiveerd om mijn diploma
te halen en door te leren zodat ik geld kon
gaan verdienen voor de kleine en om mijzelf
te onderhouden.

Tienermoeders
denken: Jeugdzorg
pakt je kind af!
Maar dat hoeft niet.’

Tijdens mijn zwangerschap was mijn voogd
heel lief, maar helaas begreep hij mij niet
in alles. Ik denk dat als je een tienermoeder die onder toezicht staat laat praten
met een ervaringsdeskundige, dat dit een
positief effect heeft op de omgang tussen
de voogd en de tienermoeder. Daarnaast
is het ook belangrijk dat de voogd respect
naar de tienermoeder toont, zodat zij ook in
staat is om met hem in verbinding te blijven.
Daarom is het mijn idee om ervaringsdeskundigen in te zetten bij jeugdzorg. Ik denk
dat het voor een voogd en tienermoeder
gemakkelijker is om met jeugdzorg om te
gaan, als zij iemand kennen die al een
positieve ervaring heeft met jeugdzorg.”

Neem contact
met me op via:

Bekijk het filmpje
van Manelia op:

www.jooz.nu/ervaringsdeskundigen/

Fietje Schelling
info@fietjeschelling.nl

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
IN DE JEUGDBESCHERMING
Jeugdzorg heeft een negatief imago.
Iedereen denkt namelijk dat jeugdzorg
de kinderen van tienermoeders af wil
pakken omdat ze niet voor hun kind
zouden kunnen zorgen. Als er een
ervaringsdeskundige met positieve
ervaringen naast de zwangere
tienermoeder gezet kan worden, zal
zij haar positief beïnvloeden. Hierdoor
zal de voogd gemakkelijker met de
tienermoeder kunnen communiceren
omdat de ervaringsdeskundige het
vertrouwen heeft gewonnen.
Mijn idee is om ervaringsdeskundigen in te zetten
bij jeugdzorg, om de tienermoeders een duwtje
in de rug te geven. Ik denk dat het voor een
tienermoeder gemakkelijker zal zijn als ze iemand
kent die ervaring heeft met jeugdzorg.
Ik heb zelf gemerkt -toen ik jong zwanger wasdat mijn voogd heel lief was, maar mij niet in alles
begreep. Ik denk dat een ervaringsdeskundige een
tienermoeder wel begrijpt. Ervaringsdeskundigen
inzetten helpt om de communicatie tussen
een voogd en een tienermoeder te verbeteren.
Misschien kan dat voorkomen dat een kind uit huis
moet.
Veel tienermoeders denken dat jeugdzorg hun
kinderen afpakt. Als er een ervaringsdeskundige
met positieve ervaringen naast de zwangere
tienermoeder gezet kan worden zal zij haar positief
beïnvloeden. Hierdoor zal de voogd makkelijker
met de tienermoeder kunnen communiceren omdat
de ervaringsdeskundige het vertrouwen heeft
gewonnen. Ervaringsdeskundigen kunnen een
positieve energie geven!
Naast de inzet van ervaringsdeskundigen wil ik
folders maken voor tienermoeders en voogden.
Tip: als je van jeugdzorg bent, communiceer met de
tienermoeder en toon respect, dan is ze in staat
om voor haar kind te zorgen en er zelfs beter uit te
komen.<<

“Mijn wens is om tienermoeders
een positief duwtje in de rug te
geven om anders naar jeugdzorg
te kijken. De gedachten ‘Jeugdzorg
pakt je kind af, omdat tienermoeders niet in staat zijn om voor hun
kinderen te zorgen’ klopt totaal
niet. Je moet als tienermoeder
alleen goed blijven communiceren en dat wil ik graag de meiden
meegeven.
Daarnaast wil ik graag met
jeugdzorg praten zodat zij ook
de tienermoeder met respect
benaderen. Want dan alleen zijn
zij in staat om voor hun kind te
zorgen en er zelfs beter uit te
komen.”

Ik denk dat het voor
een voogd en tienermoeder
gemakkelijker is om met
jeugdzorg om te gaan, als
zij iemand kennen die al
een positieve ervaring heeft
met jeugdzorg.
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HET EFFECT VAN
ERVARINGS-DESKUNDIGHEID
Hoe weinig er nog bekend is
over het effect van de inzet
van ervaringsdeskundigen
blijkt uit reacties van experts
op dit gebied: ‘Onderzoek naar
effecten is helaas beperkt
in Nederland’ en ‘voor zover
ik weet is hiernaar nog geen
echt wetenschappelijk
onderzoek gedaan, maar
hopelijk staat dat er wel aan
te komen!’
Tot nu toe zijn er in Nederland vooral
inventariserende en beschrijvende
onderzoeken uitgevoerd, waaronder
meta-analyses van de literatuur of
evaluatieonderzoek. De belangrijkste
conclusies uit deze onderzoeken staan
hieronder samengevat, verdeeld in
primaire preventie door middel van
voorlichting, secundaire preventie via
maatjescontact en tertaire preventie
door een ervaringsdeskundig begeleider.
Primaire preventie:
voorlichtingslessen
Ervaringsdeskundigen geven aan
voorlichting te willen geven over onder
meer veilig vrijen en tienermoederschap op scholen, in de jeugdhulp, bij
het jongerenwerk en ketenpartners in
de gemeente. Er is nog maar weinig
bekend over het effect van voorlichting door ervaringsdeskundigen op de
preventie van risicogedrag.
Er valt een vergelijking te maken
met voorlichting ter preventie
van drugsgebruik.
Recent onderzoek naar de kortetermijn-effecten van voorlichting om leerlingen in Nederland weerbaar te maken
tegen cannabis en harddrugs, laat zien
dat de inzet van ervaringsdeskundigen
hierbij van belang is. (Rutten, van den
Putte et al., 2016). Daadwerkelijk een
negatieve attitude krijgen werkt echter
alleen wanneer het verhaal van een
ervaringsdeskundige gecombineerd
wordt met een informatieve les.
De onderzoekers (Rutten, van den
Putte et al., 2016) stellen dat een ervaringsdeskundige laat zien wat drugs
met iemands leven kan doen. Leerlingen kunnen zich inleven in de ervaringsdeskundige en kunnen hierdoor
een betere koppeling maken met hun
eigen leven. Door de gedeelde ervaringen zullen leerlingen zich meer aangesproken voelen door de les. Ze worden
zich bewuster van de gevaren die het
met zich meebrengt. Het onderzoek
laat geen aanwijzingen zien dat een

ervaringsdeskundige het drugsgebruik
kan romantiseren. De leerlingen zijn
gemiddeld niet nieuwsgieriger geworden naar het gebruik van cannabis of
harddrugs.
Overigens is er ook onderzoek dat het
tegenovergestelde stelt: preventieve
voorlichting met een ex-drugsverslaafde die er weer bovenop is gekomen
kan een averechts effect hebben.
Jongeren krijgen onbewust de boodschap mee: probeer het maar, je komt
misschien in de problemen,
maar daar kom je wel weer bovenop. Bij
voorlichting is het dus belangrijk dat de
boodschap goed wordt overgebracht.
Er mag juist ingaan worden op de negatieve gevolgen van eerder gemaakte
keuzes.
Kortom: zorgvuldigheid is geboden bij
de inzet van ervaringdeskundigen in
preventie. We missen simpelweg goed
onderzoek naar de effecten.
Wat is bekend over het effect bij
seksueel gedrag?
Peer educatie wordt naast preventie
van drugsgebruik ook vaak ingezet
om veilig seksueel gedrag te bevorderen. Uit vijf meta-analyses van peer
educatie programma’s in het buitenland (Chandra-Mouli et al., 2015) blijkt
dat peer educatie een bijdrage levert
aan het delen van informatie. De
programma’s komen ten goede van de
peer-educators zelf, mede omdat zij
een opleiding en begeleiding krijgen.
Maar de effecten zijn beperkt als het
gaat om gezond gedrag stimuleren en
het verbeteren van de gezondheidssituatie.
Ook uit een andere studie naar de
effectiviteit van een door peers geleid
HIV-preventie project op middelbare
scholen in Rwanda (Michielsen et. al,
2012) blijkt dat het veranderen van
seksueel risicogedrag lastig is. Er werd
namelijk geen significant verschil gevonden bij de groep die peer educatie
had ontvangen en de controlegroep
als het gaat om bijvoorbeeld het niet
gebruiken van een condoom tijdens
het laatste seksuele contact. Na het
ontvangen van de peer educatie werd
wel aanzienlijk minder stigma gerapporteerd door de respondenten.
Empowerment Vaak wordt bij interventies voor de preventie en behandeling van probleemgedrag gefocust op
één soort gedrag, zoals bijvoorbeeld
het gebruik van voorbehoedsmiddelen.
Maar gedragingen hangen met elkaar
samen en in voorlichting met gebruik
van peer educatie zou dus meer stilgestaan moeten worden bij de overlap
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in voorspellers van gedrag. (Catalano, R. F. et. al in Chandra-Mouli et al.,
2015). Zo blijken programma’s effectief
wanneer zij een empowermentbenadering gebruiken waarin de nadruk ligt
op gender, rolpatronen in relaties en
rechten (UNESCO, in: Chandra-Mouli et
al., 2015).
Peer educatie zou nog effectiever
kunnen zijn wanneer het geïntegreerd
wordt als onderdeel van een bredere
interventie, waarbij voorlichting ondersteunend werkt. En wanneer de rol van
de peer educators is om sensitiviteit
te vergroten en jongeren vooral door
te verwijzen naar experts en diensten
(Michielsen et. al, 2012).
Secundaire preventie: maatjescontact
Wanneer jonge ouders terugkijken
op de periode van de zwangerschap,
beseffen ze veel sturing in plaats van
steun uit de omgeving te hebben
ervaren. Een ervaringsdeskundige:
‘Iedereen bemoeide zich met mijn
keuzes van de abortus. Het is lastig om
er in deze periode achter te komen wat
je zelf eigenlijk wilt.’ Daarom vinden de
ervaringsdeskundigen dat jongeren in
gesprek moeten kunnen gaan met een
ervaringsdeskundige wanneer zij horen
dat ze onbedoeld zwanger zijn. Deze
ervaringsdeskundige kan steun bieden
door middel van een onafhankelijk
keuzegesprek.
Wat is bekend over het effect?
Uit een meta-analyse van de literatuur
(van der Tier & Potting, 2015) blijkt
dat maatjesprojecten kleine effecten
bereiken die samen grote positieve
gevolgen hebben. De belangrijkste
effecten liggen op psychologisch en
sociaal-communicatief vlak, zoals het
vergroten van zelfverzekerdheid en
zelfvertrouwen en het stimuleren van
positieve relaties. Ook worden er effecten bereikt op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en het verbreden van
de horizon.
De onderzoekers concluderen dat op
basis van de geanalyseerde literatuur
is bewezen dat een maatjesproject
gebruikt kan worden om de kwaliteit
van leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. Het maatjescontact levert de hulpvrager ‘stepping
stones’ en het zelfvertrouwen om zijn
gedrag te veranderen, nieuwe vaardigheden aan te leren, het sociaal
netwerk en de leefwereld te verruimen
of het emotioneel welbevinden te
verbeteren

Tertiaire preventie: Een
ervaringsdeskundige begeleider
Er komt veel af op jonge ouders en niet
voor niets krijgen ze dan ook vaak
begeleiding of ondersteuning van
hulpverleners. De jongeren geven aan
dat het goed zou zijn wanneer deze
hulpverlening aangevuld wordt met de
begeleiding van ervaringsdeskundigen.
Wat is bekend over het effect?
Er zijn aanwijzingen dat het wat beter
gaat met cliënten die naast de hulp van
reguliere hulpverlener ook hulp krijgen
van een ervaringsdeskundige (Van
Slooten, 2009). Zij herstellen bijvoorbeeld eerder dankzij de kennis van de
ervaringsdeskundige over zijn of haar
eigen herstel. En zij hebben meer hoop
dat deelnemen aan de samenleving
goed mogelijk kan zijn. Ervaringsdeskundigen kunnen zich richten op meer dan
alleen de problemen en zij voelen deze
behoeften goed aan. Zo praten cliënten
met hen bijvoorbeeld makkelijker over
thema’s als zingeving. Een longitudinaal
onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in twintig ACT-teams
vindt een positieve relatie tussen de
aanwezigheid van een ervaringsdeskundige en de verbetering in functioneren volgens de HoNOS (Health Of the
Nation Outcome Scale) en het aantal
vervulde zorgbehoeften. (Van Vught e.a.
2012)
De inzet van ervaringsdeskundigen
heeft ook een positieve invloed op o.a.
het imago van de hulpverlening (Van
Slooten, 2009). Ervaringsdeskundigen
betrekken cliënten meer bij hun zorg en
weten een sfeer van gelijkheid te
creëren. Deze cliënten zijn mede
hierdoor meer tevreden over de hulpverlening en hebben meer het gevoel
dat ze geaccepteerd, gehoord en begrepen worden door hun hulpverleners.
De toevoeging van ervaringsdeskundigen aan een hulpverlenersteam laat in
een ander onderzoek (Wright-Berryman
e.a., 2011) een lichte verbetering zien op
de behandeltrouw en therapeutische
relatie.
En tot slot is niet onbelangrijk dat
het werken met eigen ervaringen ook
positief is voor de ervaringsdeskundigen
zelf. Het geeft zin aan die ervaringen,
biedt perspectief en geeft zelfvertrouwen (Van Erp et al., 2008). <<
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Do’s and
don’ts om
de inzet te
verbeteren
• Zoek naar inspirerende
ervaringsdeskundigen, zowel uit
de organisatie zelf als van buiten.
• Begin pas als de
randvoorwaarden geregeld zijn
en rollen en doelen uitgewerkt.
• Betrek ervaringsdeskundigen
vanaf het begin actief bij het
project.
• Zet ervaringsdeskundigen pas
in wanneer zij goed voorbereid
zijn.
• Voorkom overvraging van
ervaringsdeskundigen door
verwachtingen uit te spreken.
• Zorg niet voor enkele
voortrekkers maar voor breed
draagvlak in de organisatie.
• Bereid medewerkers van de
organisatie voor door middel van
scholing en voorlichting.
• Organiseer scholing,
coaching en intervisie van
ervaringsdeskundigen onderling.
• Zet ervaringsdeskundigen
tegelijk in, zodat zij elkaar
kunnen steunen en van elkaar
leren.
• Kijk zorgvuldig naar de match
tussen ervaringsdeskundige en
met wie hij gaat werken.
• Benadruk gelijkwaardigheid
door medewerkers over hun
eigen situatie te laten vertellen.
• Zorg dat organisaties voldoende
handvatten krijgen voor de inzet
van ervaringsdeskundigen.
• Investeer in de relaties tussen
betrokkenen bij het project. En
vier successen samen.
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