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Tijdens hun verblijf bij De Hondsberg hebben 
jongeren én hun ouders allerlei mogelijkheden 
om hun stem te laten horen. Zo is er een 
cliëntenraad met jongeren die gekozen zijn 
om hun woonblok te vertegenwoordigen. 
Zij praten mee over de dagelijkse zaken van 
De Hondsberg. Er is ook een team Oudere 
Jongeren, dat meedenkt en adviseert over 

zwaardere onderwerpen, zoals de begroting 
en de jaarplanning. Marion heeft met 
collega’s en een aantal betrokken ouders 
ook een ouderwerkgroep opgezet die vanaf 
dit voorjaar als officiële verwantenraad 
is benoemd. “Vanaf het eerste begin 
hadden ze heel veel ideeën, ze wilden van 
alles. Zo kwamen ze met het plan om 

De werkvloer heeft een stem

ervaringsdeskundige ouders in te zetten vanaf 
het aanmeldproces tot en met 1e opname 
periode. We werken op dit moment aan de 
uitvoering van dat plan.”

Vooral meedoen!
Om vragen en antwoorden boven water te 
krijgen en onderwerpen voor de jongeren 

“Jongeren komen doorgaans van thuis als ze bij De Hondsberg worden opgenomen voor 
observatie en diagnostiek. Tijdens de opname wordt - naast de observatie en diagnostiek van 
het kind - ook het functioneren van het gezin meegenomen. Daarin werken we intensief samen 
met de ouders. Voor deze complexe doelgroep werkt dat vaak het beste.” Aan het woord 
is Marion van de Kerkhof, coach cliëntparticipatie bij De Hondsberg. “De nieuwe Strategie 
Jeugd, die het accent legt op ‘zo thuis mogelijk’ en het samenwerken met ouders tijdens de 
behandeling, past dus bij wat wij in de praktijk al zoveel mogelijk doen.”

De Strategie Jeugd 2020 - 2025 vanuit 

het perspectief van Marion

Het liefst thuis
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behapbaar te maken, organiseert Marion 
allerlei participatieprojecten rondom de 
maaltijden, vrijetijdsbesteding, wifi en nog 
veel meer. 

“Naast de reguliere vergaderingen vraag ik 
jongeren soms via een praatpapier om ideeën, 
vragen en opmerkingen over een bepaald 
onderwerp aan te geven. Maar ik stuur ze ook 
op pad om zaken zelfstandig uit te zoeken. Zo 
kregen we over de Groene Barak - een keetje 
op het terrein van De Hondsberg - de vraag 
binnen: slopen of opknappen.”  
 
“De cliëntenraad zag de Groene Barak meteen 
helemaal zitten als vrijetijdslocatie. Koraal 
stelde het geld beschikbaar en de jongeren 
hebben meegedacht over de inrichting en hoe 
we de Groene Barak kunnen inzetten voor 
allerlei activiteiten.” Op dit moment denken en 
doen de jongeren mee om de inventaris en het 
spelmateriaal te regelen. 

“Jongeren en ouders doen veel meer dan 
alleen een bouwsteen aandragen, ze 
helpen de hele muur mee bouwen. En dat is 
precies wat ze heel graag willen.” Ook toen 

zorgverzekeraar VGZ op bezoek kwam bij  
De Hondsberg, hebben jongeren en ouders de 
rondleiding op de locatie voorbereid, verzorgd 
en alle vragen beantwoord. 

Strategie Jeugd 
Marion heeft deelgenomen aan de 
voorbereidende sessies voor de Strategie 
Jeugd. “Na afloop heb ik die bijeenkomsten en 
de resultaten daarvan zowel met de jongeren 
als de ouders besproken. Het belangrijkste 
vinden ze: meepraten en overal bij betrokken 
worden. Wij proberen dat in alles terug 
te laten komen, zodat jongeren en ouders 
worden gehoord.”

“Dus de Strategie Jeugd past bij wat wij 
doen, het is geen compleet andere zienswijze 
dan hoe wij gewend zijn met jongeren en 
hun ouders om te gaan. Het is juist fijn dat 
de richting al is ingezet, zodat we vanuit 
de Strategie Jeugd daar op voort kunnen 
bouwen. Tijdens de sessies was er volop 
aandacht voor onderwerpen waar ik jongeren 
en ouders al eerder over heb horen praten. 
Een feest van herkenning!” ■

Het liefst thuis


