Factsheet
TeamED heeft op verschillende manieren een betekenis voor de betrokken jongeren, EDs en
professionals. TeamED draagt voor jongeren uit de doelgroep bij aan:

“werk hebben in plaats van
dagbesteding, dat is ook waar ik
naar toe werk, dat ik steeds minder
begeleiding nodig heb” (jongere)

❖
❖
❖

(betaald of onbetaald) werk
een afgeronde opleiding
minder eenzaamheid

❖ eigenwaarde, zekerheid en (zelf)vertrouwen
(destigmatisering)
❖ voorkomen van terugval en crisis situaties
❖ succesvolle(re) behandeling van professionals

“dat had ik ook voordat ik ED leerde
kennen, toen zat ik heel erg in een
depressieve spiraal, ik zakte er alleen
maar verder in weg omdat ik
niemand had waar ik mijn ellende en
problemen neer kon leggen die er
ook wat van begreep” (jongere)

❖
❖
❖
❖

“De ervaringsdeskundige is ook
belangrijk om gewoon met
iemand te kunnen praten. Om niet
in je hoofd te blijven. Om niet
eenzaam te zijn” (jongere)

innemen van een plek in de samenleving (inclusie)
zelfstandig wonen
hoop, een toekomstperspectief
(beter) contact met ouders en/of familie

❖ een helpend sociaal netwerk
❖ grip op de financiële situatie en het dagelijks
leven
❖ maar ook: deskundigheidsbevordering voor
professionals
“ik heb een brugfunctie, als
ervaringsdeskundige heb ik een
brugfunctie” (ED)
??????wa??bedoelt de
“een maatje is bijna een denigrerend
woord daarvoor (voor de band tussen
jongere en ED), zo’n broederschap zeg
maar” (professional)

“Dat afstemmen steeds dat
jongeren in de jeugdzorg heel veel
moeten doen, en soms een wat
grotere bek hebben dan ze
zouden willen geven, of een
strategie moeten kiezen om te
overleven, en dat zo’n ED dat dan
snapt…heel veel meer dan ik dat
ooit kan snappen, of dat de
begeleiding op zo’n plek dat kan
snappen” (professional)

)
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Gelijkschap staat voor:
-

onderzoek en advies op het gebied van sociale ongelijkheid
wetenschappelijke kennis en vaardigheden vertalen naar de praktijk
mogelijkheden zien en toepassen
maatschappelijke betrokkenheid
degelijk vakmanschap
een persoonlijke benadering

www.gelijkschap.nl

T 0683658258

nataschanotten@gmail.com
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