Adviesvangers in de zorg
Welk beleid heeft het juiste resultaat?
Er verandert veel voor jongeren in de zorg: sommige veranderingen
spelen zich op de achtergrond af, andere merken ze direct. Wat
vinden jongeren van de veranderingen? Wat vinden zij belangrijk?
Wat willen ze anders en wat moet blijven? Het is niet altijd
gemakkelijk om deze informatie boven tafel te krijgen.
Natuurlijk zijn er jongeren die mee willen denken met de zorg en de instelling, maar dat zijn er vaak
maar een handjevol. Zijn de jongeren die niet meedenken net zo tevreden? Met Adviesvangers
denken alle jongeren op een makkelijke en leuke manier met je mee.

Verborgen adviezen vangen
LOC Zeggenschap in zorg heeft samen met Kuseema een tool ontwikkeld om in gesprek te gaan met
de jongeren die anders misschien niet meedenken. Wat zijn hun ideeën en hun waardevolle
meningen over de organisatie of het beleid? Via een laagdrempelige methode laten ze hun stem
horen aan de Adviesvangers.
Adviesvangers zijn jongeren die zijn opgeleid om zelf met jongeren in gesprek te gaan. Dit doen ze
met behulp van aansprekende materialen en een praktische toolbox. Zo vangen ze advies en
bereiken een grote achterban. Jongeren vertellen andere dingen aan leeftijdsgenoten dan aan
professionals; dit levert verrassende resultaten op waar de organisatie mee verder kan.
Waar kunnen jongeren over meedenken?
Jongeren kunnen over van alles meedenken. Belangrijk is dat het een onderwerp is waar ze mee te
maken kunnen krijgen, en dat er iets met hun inbreng gebeurt. Denk binnen de methode Brainstorm
bijvoorbeeld aan:
Wat vinden jongeren van de geboden hulp in de Jeugdzorg?
Hoe wordt het inlooppunt een fijne plek om je vraag te stellen?
Hoe kan een hulpverlener zorgen voor geborgenheid als ze ingrijpen in een gezin: tips van de jongeren.
Welke ideeën hebben jongeren om de overgang van zorg naar geen zorg soepel te laten verlopen?
Hoe kun je jongeren bereiken die behoefte hebben aan een buddy?

Meer informatie?
Er zijn veel manieren waarop Adviesvangers kunnen worden ingezet. Adviesvangers kunnen lokaal
worden getraind, ook is het mogelijk om onze opgeleide Adviesvangers in te zetten. De methode
Brainstorm is één van de drie methoden die de Adviesvangers kunnen gebruiken. Heb je andere
vragen aan je jongeren, dan is de methode Pitch of Verbeterfoto’s wellicht passender.
Wil je weten hoe een Adviesvanger het zelf beleeft? Bekijk het filmpje over Elly op
www.adviesvangers.nl. Zij onderzocht voor Platform Onderwijs2032 hoe leerlingen het onderwijs
zien. Voor meer informatie over Adviesvangers of hoe je jongeren kunt betrekken bij de organisatie,
mail ccapello@kuseema.nl of bel 024-3605534. Vraag naar Charlotte Capello of Nienke Manderveld.

