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Jaarverslag

Youth4youth
In de jaren 2015 en 2016 zocht de stichting tevergeefs naar financiering om het delen van
ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren in West Brabant blijvend mogelijk te maken.
In 2015 startte in Midden Brabant het Innovatienetwerk Jeugd, een initiatief van de negen
regiogemeenten om innovatie in het jeugdbeleid te stimuleren.
Namens de stichting legde Paul van der Klein het plan voor om deskundigheid van jongeren in te
zetten voor leeftijdsgenoten. Het concept van Samen Kunnen We Het Zelf in het achterhoofd.
De stichting is voor onderzoek en ontwikkeling van dat concept gefaciliteerd door dat netwerk en
heeft Paul van der Klein in staat gesteld de projectcoördinatie te verzorgen. In de onderzoeksfase
organiseerde hij een groep jongeren, die het concept van ervaringsdeskundigheid delen omarmde en
actief aan de slag gingen met het ontwikkelen en uittesten van een app, die jongeren met vragen in
contact te brengen met jongeren, die steviger in het leven staan door hun ervaringsdeskundigheid.
Het verloop van dat project is te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/youth4youth.nl/
en op de site: http://youth4youth.nl/
In 2016 heeft deze activiteit zich met succes voortgezet.









De jongeren onderzochten of hun aannames in de praktijk klopten en vonden een
bevestigend antwoord. Verder werden vergelijkbare initiatieven gezocht en onderzocht met
de conclusie dat youth4youth in zijn opzet en uitvoering uniek bleek.
De jongeren ontwikkelden een voorlopige app, die in de poraktijk uiteindelijk tekort bleek te
schieten.
Ervaringsdeskundige jongeren werden gevraagd me te doen en werden door de jongeren zelf
getraind.
Een begeleidingsteam met mensen uit de zorg, onderwijs en maatschappelijk werk
begeleidde en adviseerde de jongeren.
De jongeren ontwikkelden een huisstijl, een website en onderhielden de Facebookpagina.
De jongeren onderzochten hoe hun project in de toekomst geëxploiteerd zou kunnen
worden.
De jongeren vonden financiën en partners om een hoogstaande definitieve native app te
bouwen.

Het bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit drie personen:
voorzitter: Shaquina Hazel, 24 jaar, student MBO sociaal-cultureelwerk in Breda
secretaris: Twan van de Weijgert,
penningmeester: Sophie Godding, 20 jaar, student sociaal werk in Breda
Financiën
Inkomsten
In kas per 31-12-2015
Donaties
Innovatienetwerk

€
86,32
€
120,€ 30.300,€ 30.506,32,-

Uitgaven:
projectkosten Youth4youth
kosten bankrekening

€ 23.736,11
€
127,62
€ 23.863,73

In kas per 31-12-2016

€

6.642,59

