Themabijeenkomst II – Blijvend vertellen
Introductie en presentatie
Slides over: Wat hebben we vorige keer opgehaald? (zie hiervoor ook de aangevulde
Powerpoint presentatie)
Op het gedeelte waar gepresenteerd wordt wat we de vorige keer hebben opgehaald wordt
aangevuld:
Voor wie:




Ook voor hulpverleners die werken met de doelgroep van oudere lotgenoten. Sommige
lotgenoten komen pas op latere leeftijd toe aan verwerken, en om erover te praten. Of
krijgen later in het leven herbelevingen. Hulpverleners / verzorgenden uit de ouderenzorg
moeten dit weten, zodat ze dit goed kunnen plaatsen.
Het gaat niet alleen over de Jeugdzorg, maar ook andere instituten en organisaties, AZC,
doven- en blinden instituten, etc. Het voorstel is, noem dit “Jeugdorganisaties”.

Verdere aanvullingen bij de slides over “Wat” (zie hiervoor de bijgevoegde Powerpoint)



Lesmateriaal!
Wat is er gebeurd en welke invloed dit heeft gehad op iemands leven.

Wie doet wat? Voorstel
Bij het voorstel werd de volgende tabel gepresenteerd.
Waar kunnen wij
mee helpen?

Wat kunnen we aan de
branches vragen?

Wat past het best bij eigen
beheer van lotgenoten?

Website

Lezingen ervaringsdeskundigen

Toneelstuk

Documentaire

Tentoonstelling

Boeken en poëzie
Podcast / audio

Het voorstel is om vanuit het Rijk te helpen met een website en een documentaire. Dit voorstel
wordt geaccepteerd. A merkt op dat hij blij is dat zijn voorstel voor een toneelstuk erin staat en
dat hij ver is met het opzetten ervan.
Website / digitale plek voor verhalen
Wat is belangrijk en moet er in elk geval op komen




Forum: het is belangrijk om op elkaar te kunnen reageren, tips en ervaringen over
hulpverleners te kunnen delen etc.
o Veiligheid: drempel. Gesloten kan extra veiligheid geven, maar kan ook een extra
drempel opwerpen.
o Techniek gebruiken die bepaald taalgebruik eraf haalt
o Geen naming en shaming
Beschikbaar maken voor visueel beperkten: niet teveel plaatjes zonder beschrijving.
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Ervaringsverhalen als hart van de site. Informatief maar ook authentiek en pakkend.
Herkenbaar voor andere lotgenoten.
Site moet in het hart ervaringsverhalen hebben om met elkaar en anderen te delen
Moet ook informatief zijn
o Rapport de Winter
o Met verwijzingen het zorglandschap (in brede zin, wat is waar te vinden) en
lotgenotenorganisaties
Een agenda voor de actualiteit: dan weet je wat daarin te doen is.
o Politieke agenda, wat de politiek en de branches doen, wat de
lotgenotenorganisaties doen etc
Lesmateriaal en te gebruiken in lesprogramma’s.
Publiek aanvullingen:
o Ouderen
o Kinderen die nu in jeugdorganisaties zitten.

* Op de volgende pagina is een plaatje van de website te vinden die er op de flipover stond. Daar
is wel aan toegevoegd zorglandschap en commissie de Winter. Deze waren wel tijdens de discussie
benoemd maar nog niet getekend.
Documentaire











Korte pakkende filmpjes, met doorverwijzing naar langere verhalen.
o Dit kan ook helpen in het belichten van alle doelgroepen, want alle doelgroepen in
één documentaire kan lastig zijn.
Toestemming van elk individuen vooraf en achteraf.
o B geeft het voorbeeld hoe dat gebeurd bij de lotgenotendagen van Voor Ons:

Cameraman meldt van tevoren dat deze er is.

Iedereen die niet gefilmd wil worden laat dat weten door te gaan staan.

Wat er gefilmd is wordt door 4 personen gecheckt.

Diegenen die wel gefilmd zijn wordt achteraf nog een keer het filmpje
voorgelegd.
Inhoud
o Verhalen van ervaringsdeskundigen
o Reactie van bestuurders / medewerkers jeugdorganisaties
o Confrontatie met hulpverleners
o Perspectief vanuit ervaringen, als ik dit wist had dat mogelijk geholepen
o Signaleren en hoe dit opgepakt zou kunnen worden
Beschikbaar maken voor TV (breed publiek) + online
Deels naspelen, deels echt. Als het maar wel zo authentiek mogelijk is. (Daarom liever een
docu dan een tvserie).
Hier kunnen ook stukken in van een toneelstuk, voorlezen uit een boek.
B kent 2 documentairemakers: die gaan vaak te werk dat als zij een deel subsidie hebben
ze met hulp van fondsen een ander deel van de documentaire kunnen maken, als deze
maatschappelijke impact hebben.

Verdere proces:




Het projectteam gaat verder aan de slag met het voorwerk voor de inhoud. Dit betekent
kijken naar wie mogelijke uitvoerders zouden kunnen zijn van het maken van een website
of documentaire, een voorzet maken voor een opdrachtomschrijving (van de website en
documentaire). Maar ook opschrijven hoe de begeleidingscommissie van lotgenoten een rol
willen geven. Hiervoor is afgesproken dat we een volgende versie schriftelijk aan jullie
sturen, zodat jullie kunnen reageren.
We gaan verder met voorwerk doen voor het regelen van budget.

Feedback


Iedereen is positief over de sessie
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De vraag komt hoe waarschijnlijk het is dat we budget krijgen hiervoor. Moeilijke vraag
want dit moet politiek beslist worden. Wij gaan ons uiterste best doen om dit wel voor
elkaar te krijgen.

Opzet en onderdelen website
Actualiteit / agenda




Lotgenoten

Politieke activiteiten
Branches activiteiten
Activiteiten lotgenoten en
lotgenotenorgansiaties




Doorverwijzingen websites
Forum
er zijn ook al twee bestaande fora
 https://www.lotgenotenseksue
elgeweld.nl/
 https://nederlandheelt.actiefor
um.com/

Verhalen





Nu in de Jeugdzorg

Goed leesbaar
Herkenbaar
Van ervaringsdeskundigen én hun
omgeving
Eigen keus: wel of niet anoniem





Kunnen door
ervaringsverhalen
herkennen
Doorverwijzingen naar hulp

Zorglandschap


Commissie de Winter


Informatief, de rapporten
(voor iedereen
toegankelijk).
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Doorverwijzingen

