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Waarom?

Stel je eens voor…
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33% vd. 12 en 13 jarigen bij 

jeugdzorg heeft al eens geblowd

Buiten jeugdzorg is dit 

slechts 4%

Hoe groot is het probleem 
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Leef

gebied

Wonen Financiële 

situatie

Gezondheid Dagbesteding/
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Gezinssituatie

1. ANALYSE HUIDIGE SITUATIE/ Gewenste situatie

Instelling 

jeugdzorg

Wil op zichzelf

Schulden

Geen hulpvraag

Drugsgebruik

Belast verleden

Geen hulpvraag

Uitgeschreven 

i.v.m. verzuim, 
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Steeds andere 
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Wil werken
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Verlaten door 

moeder

Vrienden ?

Geen hulpvraag

Middelengebruik belemmert elke andere vorm van hulpverlening!
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Jason, 17 jaar



Onze innovatie
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Inzet ervaringsdeskundige binnen professioneel team

Structurele cultuuromslag mogelijk

Gevolg -> minder middelengebruik, meer motivatie
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Hoe willen we dit doen?

Professionals 
verslavingszorg

Motivatie
Ervaringsdeskundigen

Verslaving & jeugdhulp

Tools

Passend

Drugsbeleid

Professionals

Jeugdzorg
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Verkenningsfase

Motivatie

Tools

Passend

Drugsbeleid

Professionals 
verslavingszorg

Ervaringsdeskundigen

Verslaving & jeugdhulp

Professionals

Jeugdzorg

belevingsonderzoek op aanpak, veiligheid en 

bespreekbaarheid

ontwikkelgroep met jongeren, teamleden

bekeken, gesproken met 

ervaringsdeskundigen, NK
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Wat is er geleerd? 

Motivatie

Tools

Passend

Drugsbeleid

veiligheid en bespreekbaarheid matig door 

beleid, aanpak deels passend

jongeren betrokken krijgen en houden erg 

lastig

dient aangepast te worden wil 

middelengebruik onderdeel worden van 

behandeling



Ons advies

Doorbreek het taboe rondom middelengebruik in de 
jeugdzorg

• Pilot uitbreiden tot proeftuin:
Ervarend leren

• Beleid en methodiek aanpassen

• Ervaringsdeskundigheid opzetten/uitbreiden
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Vragen voor de ontwikkelfase

• Levert de drievoud aan expertise betere zorg op?

• Kunnen we zorgen voor beter passend drugsbeleid?

• Hoe ga je om met gebrek aan motivatie van jongeren?

• Op welke manier waarborgen we inzet? 

proeftuin vergelijking teams

• Hoe krijg je andere instellingen geprikkeld?
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Resultaten ontwikkelfase

• Jongeren voelen zich veilig genoeg om 

middelengebruik openlijk te bespreken en 

worden niet weggestuurd, het beleid is 

passend.

• Er is een begin gemaakt met het 

veranderen van de cultuur/ taboe 

 verbinding andere organisaties/ 

voorliggend veld
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Begeleidingsteam

• Centrum verslavingskunde vacature

• Academische werkplaats Jeugd/Verslaving,

Pending: J. Matthijsen

• Ambtenaar/wethouder regio vacature

• Bestuurder JBB/ SJS partners vacature

11



Wat vragen we?

Netwerk; wie kan ons helpen dit probleem op de kaart te 

zetten en te houden op een hoger niveau

Wie kan helpen de methodiek verder te ontwikkelen 

(visueel/technisch/e-health)

Begeleiding; wie helpt ons zicht te houden op de voortgang 

van proces als innovatie binnen/tussen grote organisaties

Financiën: vormgeving van multi team; inzet en opleiden 

van ervaringsdeskundigen en professionals, uitwisselen 

krachten verslavingszorg/jeugdzorg, projectleiderkosten
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Tijdslijn

• Cultuuromslag

• Proeftuin

Erkennen probleem

Beter op agenda

Andere organisatie(s) 

betrokken

Deskundigheidsbevordering 

(november) Ervarend leren multi team (dec-april)

Drugsbeleid aanpassen 

(januari)
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