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DE CLUB VAN 100,
TWEEDE EDITIE
Op maandag 14 november 2016 organiseerde het programma Zorg én Perspectief
(ZéP) van FNO de tweede jaarlijkse bijeenkomst van de Club van 100. Honderd
personen op sleutelposities op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk zijn
actief met elkaar én met de jongeren zelf
aan de slag gegaan om sociale participatie
door jongeren met een chronische aandoening te vergroten. Dit jaar stond in de
bijeenkomst het thema Sport centraal. Dat
kwam ook tot uiting in de gekozen locatie,
het Friendship Sports Centre.

‘Soms moet je met
concurrenten samenwerken
om je doelen te behalen’
Jiske Griffioen, Paralympisch kampioene
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‘Bij samenwerken moet altijd gedacht worden aan: ‘voor wie doen we het?’
Samenwerken wordt alleen succesvol als
je gelooft in elkaar’
Cees van Eijk, lid Programma Commissie ZéP

Jezelf ontstijgen
Dagvoorzitter Filemon Wesselink
opende de bijeenkomst met de
aankondiging dat er vandaag
samen plannen gemaakt zouden gaan worden om een aantal
uitdagingen voor jongeren met
een chronische aandoening aan
te pakken. Maar eerst was er een
pakkende presentatie van Jiske
Griffoen, Paralympisch kampioene, over haar ervaringen met samenwerken binnen de tennissport
om je eigen doel en gezamenlijke
doelen te bereiken. Deze presentatie werd gevolgd door een
interview van Filemon over twee
succesvolle voorbeeldprojecten
met Annemarie van der Sar (van
de Edwin van der Sar Foundation)
en Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport) over kansen en uitdagingen op het gebied van sport
voor jongeren met een chronische
aandoening. De interviewronde
werd afgesloten met het persoonlijk verhaal van twee jongeren,
Jorik en Ali. Tot slot was er een
film van het jongerenpanel, waarin
voorzitter Robin alle aanwezigen
opriep zichzelf of hun eigen project te ontstijgen en actief te gaan
samenwerken.

Samen aan de slag
Na het eerste plenaire deel was
het tijd om samen aan de slag te
gaan. Het tweede deel van de
bijeenkomst stond in het teken
van het formuleren van concrete
acties om een tiental uitdagingen
voor jongeren met een chronische aandoening op het gebied
van de vijf thema’s van ZéP: Zorg,
School, Sport, Werk en Kracht, aan
te pakken. Elke sessie begon met
een film van het jongerenpanel
over het thema. De acties werden
per uitdaging opgeschreven op
een manifestbord, waar de leden
van de Club van 100 die hiermee
samen aan de slag willen gaan
hun handtekening onder zetten.
Projectleiders van ZéP en jongeren van het Jongerenpanel waren
aanwezig om de subsessies te
begeleiden. Sommige uitdagingen waren lastig in een korte tijd
concreet te maken, maar bij de
meeste uitdagingen is het gelukt

om acties voor de korte – en
lange termijn te formuleren.
De subsessies werden ingeleid
door een korte film van het Jongerenpanel per thema. Deze vijf
filmpjes zijn hier te bekijken.

Pluim
In het tweede plenaire deel werd
samen met de jongeren van het
Jongerenpanel en het bureau
van ZéP op de sessies teruggeblikt. Er zijn mooie acties en
aanknopingspunten opgesteld
waar het bureau en het Jongerenpanel de komende tijd sámen
met de Club van 100 mee aan de
slag kan gaan!
Theatersport kwam de middag
afsluiten, met mooie en ludieke
sketches over het verloop van de
dag en een afsluitend lied met
een pluim voor de vandaag getoonde kracht van de aanwezige
jongeren. Daarna was het tijd
voor de (netwerk)borrel.
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EEN KLEINE GREEP UIT DE ACTIES
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Voorjaar 2017 een Ronde Tafel sessie organiseren
met alle betrokken partijen rond de transitiefase van
kinderarts naar volwassenenzorg.
Inventariseren wat jongeren met een chronische aandoening willen van en met wijkteams door middel
van het opstellen van een vragenlijst.
Opzetten van een programma voor jongeren ‘Hoe
weet ik wat ik wil?’ over de juiste (psychosociale)
ondersteuning binnen de zorg.

‘Als er meer contact is tussen

de verschillende personen die
betrokken zijn bij een jongere,
is het voor de jongere maar ook
voor de professionals veel makkelijker om een plan van aanpak
te maken en te laten slagen’
Jorik Koppers, lid Jongerenpanel

In gesprek gaan met wethouders Onderwijs
(specifieke gemeenten zijn benoemd).
Lobby opzetten voor ‘No risk polis’ voor werkende
jongeren met een chronische aandoening.
Meer aandacht voor chronische aandoeningen in
sportopleidingen genereren.

DE CLUB VAN 100
Voor jongeren met een chronische aandoening zijn de drempels naar passende
zorg, onderwijs, sport en werk vaak hoog.
Veel hoger dan voor hun gezonde leeftijdgenoten. Daarom heeft ZéP de Club van
100 in het leven geroepen: een jaarlijkse
bijeenkomst waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport,
school en werk, samen met jongeren in
gesprek gaan om deze problematiek op
de politieke en maatschappelijke agenda
te zetten. De Club van 100 is tot eind 2018
dé plek om de stand van zaken te delen en
toe te werken naar een integrale aanpak
in de verschillende domeinen. De club van
100 komt elk jaar bijeen op de 2e maandag van november.
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Politieke filmpjes van het
Jongerenpanel
Het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief heeft in aanloop naar de tweede Club
van 100 bijeenkomst op maandag 14 november 2016 politieke filmpjes over de vijf
thema’s uitgestuurd naar de leden van de
Tweede Kamer, de verkiezingscommissies
van politieke partijen en hun jongerenafdelingen. In de filmpjes wordt hun steun
gevraagd voor meer politieke aandacht
voor jongeren met een chronische aandoening. de vijf korte themafilms van het
Jongerenpanel zijn hie hier te bekijken.
Inmiddels zijn hierop verschillende reacties
ontvangen en zullen jongeren hierover in
gesprek gaan.

Meer informatie
Voor meer informatie over FNO of het
programma ZéP, ga naar:
www.fondsnutsohra.nl/zorg-en-perspectief
Het derde symposium van de Club van
100 vindt plaats op 13 november 2017.

‘Een dag als deze laat zien dat je
als jongere met een chronische
aandoening niet alleen staat. Er
zijn zoveel partijen betrokken en
gemotiveerd om met elkaar aan
de slag te gaan. Samen kunnen
we wel degelijk verschil maken.
En dat is gewoon heel gaaf!’
Robin Kok, voorzitter Jongerenpanel

