Meer informatie Leernetwerk Over mij = met mij
Planning
•
•
•
•

Het leernetwerk loopt van september 2020 tot februari 2022.
We houden een stevige startbijeenkomst (1 bijeenkomst van 6 uur).
Dan elke 3 maanden 1 bijeenkomst (5 bijeenkomsten van 4 uur).
Dan afsluitende bijeenkomst (1 bijeenkomst van 4 uur).

Het kost je dus 30 uur in 1,5 jaar, en de tijd die je tussendoor toch al met dit onderwerp bezig bent.
Tijdens bijeenkomsten
•
•
•
•

•

Samen maken we de agenda.
Er is veel interactie, we werken met participatieve methoden om collectief nadenken en
uitwisselen te stimuleren.
We sluiten aan bij wat de deelnemers kunnen i.v.m. eventuele zorgbehoeftes.
Er is vaste structuur tijdens de bijeenkomsten:
o Kennis van buiten (kort, instructief).
o Kijken naar wat je meemaakt in je eigen praktijk (verdiepend).
o Actie/plannen (concreet, praktisch).
Er wordt een online omgeving gemaakt, voor het onderling delen van documenten
(bronnen, tips, lessen, inspiratie, ervaringen, actieplannen) en voor videobellen.

Waarom is participatie en inzet ervaringskennis zo belangrijk?
Wettelijk is participatie van jongeren die een zorgbehoefte hebben goed geregeld, maar in de
praktijk blijkt het lastiger vorm te geven. Hoofdoorzaken hiervan zijn:
•
•
•

Het dominante medisch model van expertise bij hulpverlening en beleidsvorming, dat
hulpverleners positioneert als 'experts' en cliënten als hulpbehoevend en onmachtig.
Wens om jongeren te beschermen, ‘het zal wel te zwaar voor ze zijn’.
Weinig continuïteit, grote bestuurlijke belangen, weinig begeleiding.

Er zijn ook veel professionals die jongeren wel actief betrekken, maar die dit nog beter willen doen.
Zij willen meer inzicht in de kansen, mogelijkheden en beperkingen en risico’s. Er zijn ook
professionals die niet goed weten hoe het zou moeten, die koudwatervrees hebben. Dit project is bij
uitstek geschikt voor een mix van professionals.
Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het leernetwerk. Personeelskosten van de
deelnemende professionals vallen niet onder de begroting en worden door de deelnemers (en/of
instellingen) zelf gedragen. Jongeren die deelnemen krijgen een vrijwilligersvergoeding en reiskosten
worden vergoed.
We hebben plaats voor 20 deelnemers.
Aanmeldingen en meer informatie
•
•
•

Ivet (facilitator): pieper@st-alexander.nl / 06-24811620
Daan (projectleider): d.stremmelaar@clientenbelangamsterdam.nl / 06 20307702
Maarten (ervaringsdeskundige jongere): m.pul@clientenbelangamsterdam.nl

