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Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van de Jongerenraad, de Cliëntenraad en de Pleegouderraad
samen met een afvaardiging van de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en het Management Team van
Trias. In deze zogenoemde brainstormsessies staat elke keer een ander thema centraal.
Kwaliteit van zorg
‘Kwaliteit van zorg’ was het thema van de eerste gezamenlijke bijeenkomst in 2015. Uit de sessie kwam naar
voren dat Trias bij het meten van de kwaliteit van zorg de focus moet leggen op de thema’s ‘cliënttevredenheid’
en ‘effectiviteit’. Bij de inzet van de verschillende meetinstrumenten moet de individuele cliënt altijd het
referentiepunt te zijn.
Toekomstplan
Tijdens de eerste sessie wierp een jongere uit de Jongerenraad op dat de term ‘Hulpverleningsplan’ zo negatief
klinkt. Dit gaat uit van problematiek. De jongere vond ‘Toekomstplan’ passender klinken. Samen kijken naar de
toekomst; waar willen we heen en wat zijn de oplossingen? Het Management Team van Trias was hier zo van
gecharmeerd dat de term Toekomstplan direct is overgenomen.
Visienotitie
Tijdens de tweede sessie hebben de raden input geleverd voor een update van de visienotitie ‘Invoegen en
Toevoegen’. Deze notitie uit 2013 sluit in grote lijnen nog steeds aan op de werkelijkheid anno 2015.
Herschrijven was daarom niet nodig; Trias heeft het document onder andere op basis van input van
medewerkers en de diverse Raden aangepast aan de actualiteit.
THUUS: Hilarisch, ontroerend en confronterend.
In 2015 hebben 11 pleegkinderen en eigen kinderen van pleegouders
samen met Theater Young Ones een voorstelling gemaakt met echte
verhalen over pleegzorg. Met THUUS wilde Trias mensen een inkijkje in
het reilen en zeilen van een pleeggezin geven en enthousiast maken voor
pleegzorg, want de vraag naar pleeggezinnen groeit nog steeds! In de
periode mei tot en met november is THUUS zeven keer opgevoerd in
gemeenten in Overijssel voor ruim 900 toeschouwers. De mini-docu die
van THUUS gemaakt is, zet Trias in als voorlichtingsmiddel tijdens diverse
pleegzorgbijeenkomsten.
Make it Happen in Hellendoorn
Trias ontving in augustus in Hellendoorn 24 jongeren uit Servië, Oostenrijk en
Estland. Volgens begeleider Hermien Wieberdink heeft een internationale uitwisseling
een behoorlijk positieve impact op alle deelnemers. “Het zijn intense dagen. Het
gevoel van saamhorigheid is tijdens het hele verblijf enorm groot. Veel kinderen die
onder jeugdzorg vallen voelen zich heel erg eenzaam, hebben het gevoel dat ze niet
echt ‘erbij’ horen. Tijdens de uitwisselingsweek kantelt dat beeld, zien en ervaren ze
bijvoorbeeld hoe jongeren uit veel armere culturen vanzelfsprekend voor elkaar
opkomen en ook dat je zonder woorden elkaar kunt begrijpen en aanvoelen.” Bekijk
HIER het videoverslag van de uitwisseling.

Lagerhuisdebat jongerenraden Oost Nederland
Woensdag 23 september togen alle jongerenraden uit Gelderland en
Overijssel namens het Jeugdwelzijnsberaad (JWB) naar Zwolle om bij
gastheer Trias in debat te gaan met beleidsmakers van
jeugdhulporganisaties en lokale politiek. De interactie met jongeren is
als heel positief ervaren door de aanwezige beleidsmedewerkers en
wethouders.
De jongeren gaven tijdens het debat de volgende signalen af:
De tijdsdruk op trajecten in de jeugdzorg moet minder
voelbaar worden voor de jongeren. Veel jongeren voelen zich opgejaagd door naderend einde traject
en hebben nog geen idee waar ze daarna naar toe gaan.
Jongeren geven aan niet goed te weten waar hun dossier ligt en wie er allemaal in mogen kijken.
Ontwikkel een careleavers club voor en door jongeren die ervaringen delen na hun 18e.
Organiseer 18+ zorg op maat. Houd de deur als jeugdhulporganisatie altijd open.
Nationaal Jeugddebat
Bij de Landelijke dag van het Jeugdwelzijnsberaad (JWB) debatteerden 150 jongeren uit de jeugdzorg met elkaar.
De jury koos acht jongeren uit die in april mochten deelnemen aan het Nationaal Jeugddebat in de Tweede
Kamer. Namens Trias debatteerde jongere Noelia mee. In de Tweede Kamer deelden de jongeren hun mening
over thema’s als mantelzorg, kansen op de arbeidsmarkt, democratie en onderwijs in 2032. In 2016 mogen
Jarno en Judith - als winnaars van het debat op de Landelijke dag van het JWB- Trias vertegenwoordigen bij het
Nationaal Jeugddebat.
Jongerenraad bezoekt Tweede Kamer
In oktober is een delegatie van de Jongerenraad op bezoek geweest bij de Tweede Kamer in Den Haag. De
jongeren spraken onder andere met Shamir Ceuleers (beleidsmedewerker jeugdzorg bij de ChristenUnie) en
kregen een rondleiding door het gebouw.

Droomsafari
Op initiatief van wethouder Ed Anker gingen betrokken bij jeugd(zorg) in
Zwolle – waaronder jongeren van Trias- in september en oktober met elkaar
op droomsafari. Tijdens de sessies werd verkend wat er goed gaat en wat er
beter kan rondom jeugd in Zwolle. Over de belangrijkste verbeterthema’s
hebben de deelnemers hun droombeeld gecreëerd. Bekijk de droomsafari terug
in het videoverslag.
Vragen?
Wil je meer weten over cliëntenparticipatie bij Trias of heb je vragen over deze nieuwsbrief, neem dan contact op
met Hermien Wieberdink (begeleider Jongerenraad) via h.wieberdink@trias-groep.nl of Helma Galenkamp
(begeleider Cliënten- en Pleegouderraad) h.galenkamp@trias-groep.nl

