Exploratie - Proof of concept

Op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis, in welke
vorm dan ook, door te geven aan anderen.

“Hoe kan ik ervaringsdeskundigheid inzetten om jongeren tussen de 12 en 18
jaar oud met een moeilijke thuissituatie laagdrempelige steun te bieden via
een applicatie om hun mentale welzijn te bevorderen?”
Veel ruzie in huis, er is geen rust meer. Je ouders
zijn vaak negatief tegen en je wordt misschien
wel uitgescholden of geslagen. Of je ouders maken veel ruzie met elkaar. Dit kan komen door
verscheidene redenen.
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Introductie
Een moeilijke thuissituatie is altijd lastig. Wanneer je nu terug
denkt aan je jeugd zijn er altijd bepaalde momenten die terugkomen en impact op je hebben gehad. Voor veel mensen zijn
deze momenten super positief en voor andere kunnen deze
momenten nog steeds invloed hebben op de persoon die zij
hedendaags zijn. Dat kan af en toe ontzettend moeilijk zijn.
Wanneer je een moeilijke thuissituatie hebt gehad ben je beschadigd. Deze beschadiging kan groot of klein zijn, maar het
is en blijft onomkeerbaar. Vooral kinderen tussen de 12 en 18
ook wel pubers genoemd kunnen hier veel impact van ervaren. Wanneer je een moeilijke thuissituatie hebt of hebt gehad
en daarbij ook aan het puberen bent is dat extra moeilijk. Je
lichaam verandert door al de hormonen die door het lichaam
gieren en daarbij probeer je te verwerken wat je thuis allemaal
moet doorstaan.
Voor deze kinderen tussen 12 en 18 jaar zal tijdens dit onderzoek
naar een oplossing worden gezocht waardoor ze gemakkelijker
hulp kunnen zoeken. Zodoende wil dit onderzoek realiseren dat
ze eerder de stap maken om over hun probleem te praten en
daardoor eerder starten met zoeken naar de juiste oplossing.
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Deelvragen
- Waarom ervaringsdeskundigheid gebruiken om jongeren tussen de 12 en 18 jaar te helpen?
- Wat voor verschillende moeilijke thuis situaties heb je allemaal?
- Wat voor hulp is er beschikbaar voor jongeren die in een moeilijke thuissituatie leven?
- Waarom is er nog geen goed werkende applicatie die hetzelfde doet?
- Wat is het grootste probleem met de hulp die momenteel beschikbaar is?
- Kan je door sociale media jongeren tot actie drijven?

4

Samenvatting
Onderwerp

Relevantie

Probleemstelling

Doelstelling

Dit afstudeeronderzoek is gefocust op jongeren tussen 12 en 18 jaar
met een ‘moeilijke thuissituatie’. Waarin het uiteindelijke doel is om
op een verhalende manier te laten zien dat jongeren met een dergelijke situatie er absoluut niet alleen voor staan.

Er zijn in Nederland ontzettend veel jongeren met een ‘moeilijke
thuissituatie'. Wanneer je opgroeit in een moeilijke thuissituatie krijg
je van jongs af aan al bepaalde activiteiten mee die voor een kind lastig te bevatten zijn. Denk hierbij aan depressies, zelfmoord, vreemdgaan, eenoudergezin, fysiek geweld, seksueel geweld en zo zijn er nog
ontelbaar veel problemen die je tegen kunt komen. Dit heeft invloed
op iemand, je kan in isolatie terecht komen, in een depressie raken
of dingen gaan doen waar je later spijt van krijgt. Het draagvlak voor
jongeren met een moeilijke thuissituatie is groot, maar toch zijn er
veel jongeren die niet geloven in de professionele hulp, de hulp niet
krijgen of te lang wachten waardoor ze tussen wal en schip vallen.
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Het onderwerp is relevanter dan ooit aangezien we in een periode
leven waarbij veel jongeren vanuit thuis aan school werken en ouders
daarbij veel thuis zijn, dit kan tot frictie leiden. De plek die jij thuis
noemt moet een plek zijn van rust en bezinning en geen plek waar je
stress van krijgt.

Het doel van dit onderzoek is om jongeren tussen de 12 en 18 jaar een
laagdrempelige manier van hulp aan te bieden waarbij niet gelijk
professionele hulp aan bod hoeft te komen. Zo wordt de drempel om
hulp te zoeken veel lager. Door ervaringsdeskundigen die in dezelfde
schoenen hebben gestaan te spreken leer je met de problemen om te
gaan. Daarbij heb je een “Maatje” die je in barre periodes een berichtje
kan sturen om advies en hulp te vragen. Uiteindelijk is het doel van
Maatje om iedereen de handvatten te geven om hulp te krijgen en om
te laten zien dat je niet de enige bent in een dergelijke situatie.

Positionering

Ik zou mezelf bestempelen als een social designer. Ik hou ervan om
grootschalige maatschappelijke problemen aan te kaarten en naar
een oplossing zoeken waar de menselijke touch niet verloren gaat en
dit ga ik zeker meenemen in mijn afstuderen.

Onderzoeksactiviteiten
Literatuur onderzoek
Best, good & bad practices
Enquete
Persona
Expert review
Prototyping

“Hoe kan ik ervaringsdeskundigheid inzetten om
jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud met een moeilijke thuissituatie laagdrempelige steun te bieden
via een applicatie om mentale steun te bevorderen?”

6

LITERATUUR
onderzoek

7

Belangrijk in het literatuuronderzoek is om te kijken naar het effect van een
lastige thuissituatie op jongeren tussen de 12 en 18. Daarbij is het van groot
belang om te kijken hoe jongeren tussen de 12 en 18 met problemen omgaan.
Ook moet er gekeken welke manieren er al zijn om deze kinderen te helpen.
Ten slotte wil ik kijken op welke manier kinderen in deze leeftijdscategorie het
best aangesproken kunnen worden.

Waarom kiezen voor 12 tot 18 jarige jongeren?
Nederland kent in totaal 1.171.648 12 tot 18 jarige jongeren. [1] Veel van
deze jongeren beginnen net met puberen. In een rap tempo wordt een kind
volwassen en dat is niet alleen lichamelijk te merken, maar ook mentaal te
merken. Hormonen gieren namelijk door het lichaam en de hersenen veranderen waardoor je stemmingswisselingen kan ervaren. In de puberteit heb je
vaak het gevoel alsof iedereen het op jou gemunt heeft in plaats van dat jij de
boeman bent in het verhaal. Waardoor alles ontzettend hard kan aankomen
en het alleen maar moeilijker is om met je emoties om te gaan. Daardoor
kroppen bepaalde dingen zich op. Voornamelijk is dit moeilijk wanneer je een
moeilijke thuissituatie hebt.
Wanneer noem je iets een moeilijke thuissituatie?
Er is bijvoorbeeld veel ruzie in huis, er is geen rust meer. [2] Je ouders zijn vaak
negatief tegen je, je wordt misschien wel uitgescholden of geslagen. Of je ouders maken veel ruzie met elkaar. Misschien zijn ze bezig met scheiden. Ook
kunnen dingen als drugs, zelfdoding, verslaving, vreemdgaan invloed hebben
op de sfeer thuis.
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Wat voor effect heeft een moeilijke thuissituatie op jongeren
van 12 tot 18 jaar?
Allereerst is het van groot belang om te realiseren dat er ontzettend veel verschillende moeilijke thuissituatie zijn. Daarom splits ik deze verschillende thuissituatie op en ga ik los opzoeken wat het effect per thuissituatie op jongeren is
en daarmee begin ik met mentale-of verslavingsproblemen.

Het effect van ouders met mentale- of verslavingsproblemen
op jongeren tussen 12 en 18 jaar oud.
In Nederland groeit 577.000 kinderen onder de 18 jaar op met een ouder met
psychische problemen en of een verslaving. [3] Deze kinderen worden ook wel
KOPP/KOV genoemd. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische
problemen en KOV staat voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen. 1
op de 6 kinderen heeft een ouder met verslaving of mentale problemen en dat
is natuurlijk een belachelijk groot aantal. Hierbij komen problemen kijken. Denk
aan jongeren die zich constant druk moeten maken om hun ouders en daardoor voornamelijk in hun pubertijd niet echt puber kunnen zijn. Of bepaalde
huishoudelijke taken overnemen in huis die normaal gesproken helemaal niet
bedoelt zijn voor een kind van die leeftijd. Ook zijn ouders met deze problemen
vaak moeilijk te pijlen en dat neemt natuurlijk onprettige situaties met zich
mee en ten slotte zijn ze er mentaal minder bij. Waardoor hulp op emotioneel
gebied vaak veel te hoog gegrepen is voor deze ouders.
Uit onderzoek blijkt dat wanneer een ouder met deze problemen kampt de
kans dat een kind dit overneemt ontzettend groot is. Daarom moet er op jonge
leeftijd al goede hulp voor deze jongeren zijn. Aangezien het lastig is om te
kampen met dit probleem wanneer je lichaam en hersenen zich aan het ontwikkelen zijn. Gevolgen voor kinderen met psychische problemen en verslavingsproblemen zijn dan ook heel groot. [4] De kans is 65% dat een kind dezelfde problemen ontwikkelt voor hij of zij 35 jaar oud is. Bij andere kinderen is deze
kans 30% kleiner. Daarbij hebben KOPP/KOV lastig grenzen aangeven en vinden ze het lastig om langdurig relaties te onderhouden. Ook nemen ze vaak de
mantelzorg over tot late leeftijd en behalen ze minder goede schoolprestaties.
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Wat is het effect van een scheiding op jongeren tussen 12 en 18
jaar oud?
Wanneer een van de ouders of allebei de ouders ervoor kiezen dat de vonk der
liefde uitgeblust is dan kiezen ouders er voor om te scheiden. Op het moment
dat je 12 tot 18 jaar oud bent ben je bezig met je ontwikkeling. Je bent jezelf
en je eigen identiteit aan het vormen en dit neemt de nodige obstakels met
zich mee. 10 tot 15 procent van alle scheidingen resulteert in een vecht-scheiding, dat houdt in dat er weinig tot geen contact tussen kinderen en ouders
is. Daarbij worden kinderen vaak emotioneel verwaarloosd aangezien zij geen
idee hebben waar ze aan toe zijn en hebben zij vaak het idee dat de scheiding
hun schuld is. Natuurlijk is het nooit de schuld van het kind dat ouders uit
elkaar gaan, maar wanneer je deze leeftijd hebt gieren de hormonen door je
lichaam heen waardoor je juist op die momenten ontzettend hard aan jezelf
kan twijfelen.
Tijdens een vecht-scheiding zijn ouders voortdurend bezig elkaar belachelijk
te maken en fysiek geweld kan aan bod komen. Een ouder zou natuurlijk het
voorbeeld voor een kind moeten zijn. Wanneer deze rol in het niets verdwijnt
dan zie je vaak dat kinderen geen voorbeeld hebben en zelf het randje gaan
opzoeken in hun persoonlijke leven. [5]
Daardoor kunnen zij op school problemen veroorzaken en mindere schoolprestaties halen omdat zij hun ei ergens anders dan thuis kwijt moeten. Ook
gaat de band tussen ouder en kind snel verloren aangezien het kind liever
niet thuis is en de ouder vaak met zichzelf in de knoop zit. Je moet ineens
gaan kiezen bij welke ouder je wilt gaan wonen of je ouders kiezen voor
co-ouderschap wat inhoudt dat je de ene week bij de ene ouder bent en de
andere week bij de andere ouder. Aangezien een kind tussen 12 en 18 jaar oud
vaak veel meer gaat ondernemen dan de jaren daarvoor is het moeilijk voor
een kind om begrip te hebben voor deze veranderingen. Daarom maken deze
veranderingen op jonge leeftijd vaak een ontzettend grote impact op de jaren
die daarna volgen en is het van ontzettend groot belang om met iemand over
deze problemen te kunnen praten.
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Bij veel jongeren ontstaat een loyaliteitsconflict

Door meer literatuuronderzoek te doen over gescheiden ouders kwam ik
erachter dat in vrijwel elke scheiding een loyaliteitsconflict om de hoek komt
kijken. [6] Simpelweg houdt dit in dat een kind het gevoel heeft dat hij of zij
moet kiezen voor een van de twee ouders en dit is natuurlijk ( in veel gevallen )
een bizar moeilijke keuze.
Deze keuze zorgt voor een probleem bij jongeren, want zij moeten voor hun
gevoel vaak een duidelijke voorkeur maken in de keuze tussen papa of mama.
Wanneer je meer bij de ene bent doe je de ander te kort en dat wil je natuurlijk
niet. Deze keuze wordt nog moeilijker wanneer je ook broertjes en/of zusjes
hebt aangezien je dan allemaal individueel een keuze moet maken. Daarnaast
zie je in veel gevallen dat er onzichtbare loyaliteit ontstaat. Dit fenomeen
houdt simpelweg in dat de ene ouder de loyaliteit aan de ander niet erkent en
daarbij de ouder bekritiseert en het kind tegen de andere ouder opzet.

Dit is natuurlijk niet waar je in wilt verkeren, maar het lastige van
deze situaties is dat je wel moet kiezen. Wanneer je ouders namelijk
niet bereidt zijn om co-ouderschap aan te gaan zit er voor jou geen
andere optie op om voor een van de twee ouders te kiezen.

Een juiste regeling treffen voor het kind

Vanaf het begin moet er gekeken worden naar een juiste omgangsregeling. Zo voorkom je de nodige problematiek bij jongeren. Al is
het proces van scheiden dat je in bent gegaan als ouder natuurlijk
al lastig genoeg voor de kinderen. Uiteindelijk zijn de 2 meest voorkomende regelingen die getroffen worden de co-ouderschapsregeling en de omgangsregeling. [7] Waarbij de co-ouderschapsregeling ervoor zorgt dat je als kind evenveel tijd spendeert bij je vader
als bij je moeder. De omgangsregeling zorgt ervoor dat je als kind
vaker bij een ouder verblijft.

Voordelen Co-ouderschapsregeling

- Kinderen hebben minder het gevoel dat ze een keuze moeten
maken tussen één van de twee ouders.
- Ouders wonen vaak minder ver van elkaar vandaan.
- Iedere ouder heeft evenveel tijd om leuke dingen te doen met je
kind.

Voordelen omgangsregeling

- Jongeren hebben 1 verblijfplaats.
- Ze hoeven minder vaak te reizen naar de andere ouder.
- Er is meer structuur aangezien je voornamelijk in één huishouden
bent.
- Kinderen hebben het vaker gemakkelijk met vriendschap onderhouden .
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Er kan geconcludeerd worden dat er niet 1 juiste regeling is. Wanneer je op
de juiste manier met je kinderen blijft communiceren zal elke regeling goed
zijn, maar dit is waar het vaak fout gaat. Aangezien een regeling getroffen
wordt die niet nagekomen wordt of ouders vaak over andere ouders zeuren tegenover hun kinderen. Zo heb ik door de podcast genaamd “Papa en
mama zijn gescheiden” op Spotify [8] ontzettend veel informatie vergaard
over het proces van scheiden, maar ook wat er daarna gebeurt. Waarin kinderen tussen de 10 en 18 jaar vertellen over de scheiding tussen hun ouders
en er hele mooie uitspraken gedaan worden over hoe ouders zich gedragen
na de scheiding. Ook hier komt het loyaliteitsconflict ter sprake dat ouders
vaak creëren bij hun kinderen. Zo zijn er op dit moment 6 afleveringen waarin de tweede aflevering gaat over "het gevoel te moeten kiezen".
Verhalen van jongeren uit de podcast over scheiding
Zo vertelt Roderick van 17 dat zijn ouders gebak hadden gehaald en met dat
gebak en thee aan tafel zijn gaan zitten. Daar eenmaal riepen zij de kinderen
bij een om nieuws te brengen. Hierin vertelde Roderick zijn ouders dat ze
elkaar een tijdje niet zouden zien (een paar weken of maanden) en dat het
daarna weer goed zou komen, maar dit is eenmaal 5 jaar geleden en nu 5
jaar later is er nog veel ruzie over en weer. Dit heeft ontzettend veel impact
op hem gemaakt. Hij kreeg niks door zijn keel en gaf aan heel de dag in bed
te hebben gelegen. Wanneer dit eenmaal door de ouders is besloten kan je
als kind hier geen verschil meer in maken. Nu stond Roderick voor de keuze
om te kiezen voor zijn papa of mama. Sindsdien heeft hij eigenlijk altijd het
gevoel gehad dat hij moet kiezen tussen beide ouders. Hij wilt niet kiezen
tussen beide ouders, hij is heel trouw aan beide ouders en hij had het gevoel
dat hij een van de twee ouders moest kiezen aangezien ze niet meer van
elkaar houden. Zijn ouders praten ook elke dag nog met veel frustratie over
elkaar en kunnen elkaar ook echt niet uitstaan. Wanneer Roderick iets fout
doet krijgt hij vaak te horen dat hij op zijn moeder of vader lijkt afhankelijk bij
welke ouder hij op dat moment verblijft. Alle negatieve aspecten van Roderick zouden geërfd zijn van de ene ouder. Ze luisteren simpelweg niet goed
naar Roderick. Dat vindt hij ontzettend moeilijk te begrijpen.
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Boas van 15 vertelt dat hij zijn ouders in de woonkamer hoorde schreeuwen
en dat hij naar beneden is gerend om poolshoogte te nemen. Op die manier
kwam hij erachter dat zijn ouders de keuze hadden gemaakt om uit elkaar te
gaan. Het is hem niet direct vertelt dat ze zouden scheiden, maar hij kon al
genoeg opmaken uit het verdriet in de stem van zijn moeder. Eenmaal in het
gesprek betrokken te zijn realiseerde Boas zich dat het voor hem ook de laatste keer zou zijn om nieuwe herinneringen met zijn moeder en vader samen
op te bouwen. Dat raakte hem enorm. Geen nieuwe avonturen meer met zijn
ouders meemaken. Dat vond hij eigenlijk het ergste van de gehele situatie.
Hij had het gevoel dat het allemaal zijn schuld was dat zijn ouders uit elkaar
zijn gegaan. Aangezien hij weleens sliep bij zijn moeder omdat hij bang was
in het donker en dan sliep zijn vader op de bank en hij dacht dat dit de reden
was van de scheiding. Zo had Boas ook na de scheiding best vaak het gevoel
te moeten kiezen, omdat wanneer hij bij zijn moeder was zijn gedachte lagen
bij zijn vader en vice versa.

Wat is het effect van opgevoed worden door een alleenstaande
ouder op jongeren tussen 12 en 18 jaar oud?
Een eenoudergezin houdt in dat er één minderjarig kind opgroeit bij een
ouder. Belangrijk om te realiseren is dat er ontzettend veel ouders zijn die
het heel goed hebben gedaan en waarbij kinderen niks te kort zijn gekomen.
Wel is uit onderzoek gebleken dat er ook veel situaties zijn waar dit net wat
anders ligt. Zo blijkt uit onderzoek dat wanneer je op wordt gevoed door een
alleenstaande ouder dit negatieve effecten heeft op de schoolprestaties van
kinderen, emotionele welzijn en je cognitieve ontwikkeling. [9] Dit hoeft niet
gelijk te liggen aan de “slechte” opvoeding van een ouder, maar heeft vaak te
maken met het feit dat er geen vader of moederrol in het gezin bestaat.
Financieel is het ook een stuk moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen
als je er alleen voorstaat. Dit resulteert vaak in mindere ontwikkelingskansen
voor kinderen die worden opgevoed door een alleenstaande ouder. Kinderen
die opgroeien op een plek met een lager inkomen hebben vaker een mindere
goede gezondheid en vertonen vaker probleemgedrag. Vanzelfsprekend is
het zo dat wanneer je moeder of vader minder je verdiend dan de ouders van
je vrienden je minder snel leuke activiteiten zal kunnen uitvoeren met vriendjes of vriendinnetjes en daardoor vaker buiten de boot valt. Je gaat dan opzoek naar een baantje of gaat op een andere manier je geld verdienen en dat
gaat vaak via de criminele weg. Uit cijfers blijkt dat kinderen met alleenstaande ouders in Nederland vaker op het criminele pad komen. Onderzoekers van
het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) en
de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) hebben een aantal jaar geleden een systematische analysche gedaan van 48 verschillende empirische studies. Hieruit
bleek te kloppen dat de kans op crimineel gedrag wanneer je tussen de 12 en
18 jaar oud bent wordt vergroot wanneer je uit een gezin komt met één vader
of één moeder. [10]
Daarnaast blijkt uit grootschalig Brits en Duits onderzoek dat wanneer je in
een eenoudergezin bent opgegroeid je minder gelukkig bent over je leven.
[11] 24.000 respondenten tussen de 18 en 66 jaar oud geven hier bevestiging
op en dat het zoveel impact heeft is wel heftig natuurlijk.
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Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid groeit ontzettend in populariteit de afgelopen jaren
en je hoort er steeds vaker over. Het begint eigenlijk met het evenement dat
plaatsvindt waardoor je ervaringsdeskundige wordt over een bepaald onderwerp. Dit kan letterlijk om elke gebeurtenis gaan in je leven, want wanneer je
een bepaalde ervaring opdoet wordt je ervaringsdeskundige genoemd als je
dit op een manier kan overbrengen naar anderen. [12]
Zo ben ik op jonge leeftijd gepest en ben ik bijna beroofd van het leven door
een jongen onder invloed van alcohol en drugs die op mij inreed. Wanneer ik
dit doorgeef aan andere mag je mij een ervaringsdeskundige noemen aangezien ik aan de frontlinie van dit probleem stond. Daarbij werkt het ontzettend
goed om ervaringsdeskundigen hun verhaal te laten doen aangezien hun er
vaak ook zelf overheen zijn gekomen en daarom weten welke weg er afgelegd
zal moeten worden om een bepaald probleem aan te pakken.

Waarom heeft ervaringsdeskundigheid impact?

Ervaringsdeskundigheid wordt de laatste jaren naast andere bronnen van professionals en wetenschappelijke kennis gebruikt om iets unieks toe te voegen.
Vaak wordt gezegd dat ervaringsdeskundigen het gat dichten tussen de systeemwereld en leefwereld en dat is precies waarom dit onderzoek word gedaan. Daarbij zijn ervaringsdeskundigen ontzettend uniek aangezien iedereen
op zijn of haar eigen manier over het probleem heen is gekomen en daardoor
aan de desbetreffende persoon kan meegeven hoe hij of zij met een bepaald
onderwerp kan omgaan.
Zodoende creëer je een prachtige band tussen een ervaringsdeskundige en
een persoon die momenteel een bepaald probleem ervaart. Aangezien je
iemand stap voor stap kan helpen leren om te gaan met een probleem en er
zelfs overheen te komen. Wanneer jij als ervaringsdeskundige kan vertellen
tegen cliënten hoe je over een probleem bent heen gekomen en hoe sterk je
bent geworden zal dat ontzettend veel kracht en moed meegeven aan iemand.
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Welke instanties bestaan er al?
Het is ontzettend belangrijk om te kijken naar instanties die momenteel al bestaan om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er momenteel al
zijn voor jongeren in een moeilijke thuissituatie. Waarbij voornamelijk gekeken
wordt naar het welzijn van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Zodoende
kom ik terecht bij flink wat instellingen. Er zijn echt heel veel stichtingen die er
zijn voor deze kinderen. Deze worden hieronder opgesomd door hun logo’s te
vermelden en daaronder een uitleg per instelling.
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Conclusie
In totaal zijn er 12 organisaties waar ik naar heb gekeken. Met allemaal hun eigen
plus- en minpunten. Sommige organisaties afhankelijk van de overheid en andere
afhankelijk van donaties. Buiten deze 12 organisaties zijn er nog zoveel andere organisaties die hulp bieden aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat je door de bomen het
bos niet meer ziet.
Wat mij voornamelijk opvalt is dat er ontzettend veel gebruik word gemaakt van
vrijwilligers bij grotere organisaties. Denk hierbij aan “Alles oké? [23]” en “De kindertelefoon [18]” en “chat met fier [22]”, dat je heel veel informatieve organisaties
hebt. Denk hierbij aan “thuisarts.nl [21]”, “JOUWGGD.nl [17]” en ten slotte heb je
veel organisaties die geloven in “directe steun”. Hierbij kun je denken aan organisaties
als bijvoorbeeld “Join Us [20]”, “OpenDoor [24] ”, “Spatie Plus [16]”,“Het Vergeten
kind” [13], “GGZWNB [24]”, "Eleos [19]" & Stichting OpenDoor [14]. Zij zijn voornamelijk bezig met hulp te bieden aan mensen. Dit doormiddel van begeleid wonen
plekken of leuke activiteiten realiseren voor de jeugd of een plek waar mensen samen
kunnen komen of gespecialiseerde snelle hulp krijgen.
Lastig te realiseren is dat de “laagdrempelige” manier van hulp zoeken vaak gekoppeld gaat met hulp krijgen van vrijwilligers. Waarin je bijvoorbeeld een telefoonnummer of chat website contacteert en daardoor in rap tempo in aanraking komt met
een vrijwilliger of chatbot aan de andere kant van de lijn. Zo heb ik mezelf voorgedaan als Fleurtje van 14 jaar oud die met huiselijk geweld te maken heeft en ben ik
op chatmetfier.nl in aanraking gekomen met Juliette. Wat ontzettend opviel aan dit
gesprek is dat het heel onpersoonlijk voelde (je kent de persoon tegenover je natuurlijk niet). Daarbij waren de reacties voornamelijk kortaf en heel erg oppervlakkig.
Natuurlijk is het belangrijk om door te vragen, vooral als je aan de andere kant zit
(Juliette) en geen idee hebt wat de exacte situatie is, maar dit maakte dat het gesprek
niet echt op gang kon komen.
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BEST, GOOD

and bad practices
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Tijdens best, good and bad practices ga je opzoek naar gelijkwaardige projecten die lijken op waar jij mee
bezig bent. Hierdoor kan je zien welke aspecten ontzettend
positief aan bepaalde projecten zijn. Ook kun je daarentegen
zien welke aspecten niet in het straatje liggen van het onderzoek
dat je momenteel aan het uitvoeren bent. Zo heb ik een mindmap gemaakt waarin al de positieve aspecten van de organisatie
"TeamEd" groen zijn gearceerd en de negatieve aspecten (voor
mijn onderzoek) rood gearceerd.
Wat mij ontzettend opviel is dat TeamEd [25] een relatief
groot bestuur heeft, mensen moeten naar hun toegaan om
hulp te krijgen en zij proberen beleidsmatig problemen
aan te pakken. De focus ligt bij mij voornamelijk op de
laagdrempelige aanpak. Waarin je niet meteen ergens
naartoe hoeft te gaan, maar simpelweg een berichtje
kan sturen naar iemand in de ochtend om met die
persoon te praten. Daarbij geven ze aan als "uitzendbureau" van ervaringsdeskundigen te werken en dat
lag mij totaal niet. Dat vind ik heel massaal klinken
terwijl ik de persoonlijke touch juist heel belangrijk
vind.

Mindmap TeamEd
18

Wel moet ik ze meegeven dat de ervaring van mensen
inzetten om andere te helpen heel tof is en daarbij naast
de jongeren te staan in hun proces van verwerking heel effectief zou moeten werken.
Kees Vogel | 2112202 | CMD Afstuderen

De laagdrempelige chatfunctie bij "chat met fier" maakt het mogelijk
om snel een gesprek te starten met iemand aan de andere
kant van de computer om zo over je probleem te praten. [14]
Dit heb ik gedaan om te kijken hoe zo'n gesprek precies gaat. Ik
deed mij hierin voor als Fleurtje van 14 die te maken heeft met
huiselijk geweld en flinke ruzie.
Hier kwam ik in gesprek met Juliette. Wat ontzettend opviel aan
dit gesprek is dat het heel onpersoonlijk voelde (je kent de persoon tegenover je natuurlijk niet).
Daarbij waren de reacties voornamelijk kortaf en heel erg
oppervlakkig. Natuurlijk is het belangrijk om door te vragen, vooral als je aan de andere kant zit (Juliette) en geen
idee hebt wat de exacte situatie is, maar dit maakte dat
het gesprek niet echt op gang kon komen. Ook is "chatmetfier.nl" iets waar ik persoonlijk nog nooit van had
gehoord. Ook dat weegt zwaar mee, want ik zal niet
de enige zijn die nog nooit van dit platform heeft
gehoord en dat maakt het lastig om veel problemen
van jongeren op te lossen.
Wanneer je naamsbekendheid opbouwt laat dit vaak
zien dat mensen een positieve ervaring hebben gehad
met je product of dienst. Dit zou dus groter moeten.
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Tinder is een applicatie die we niet mogen vergeten. [26] Aangezien een chat-functie een ontzettend belangrijke functie binnen de "Maatje" applicatie gaat worden is het van groot belang
om te kijken hoe Tinder dit allemaal realiseert. Het doel van Tinder is natuurlijk een match in de liefde vinden en bij Maatje is dit
een match in gelijke thuissituatie vinden.
Zo viel mij iets op waar nog niet aan was gedacht tijdens het
itereren en dat was de "rapporteren" functie. De jongeren tussen de 12 en 18 kunnen in volledige anonimiteit contact krijgen met een ervaringsdeskundigen. Wel kreeg ik tijdens de
"concept" uitvoering van de applicatie al duidelijk te horen
dat er wel degelijk iets van een functie in moet zitten om
mensen te "rapporteren".
Daarom moet deze ook in de proof of concept meegenomen worden. Waarin je dus iemand kan rapporteren wanneer deze persoon rare opmerkingen maakt.
Zodoende creëer je een veilige omgeving voor iedereen.
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ENQUETE

21

Uitleg enquête
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de doelgroep waar de focus op ligt
tijdens dit onderzoek is er een enquête gemaakt. Met de informatie uit deze
enquête kan ik duidelijk opmaken waar het probleem precies ligt. De meest interessante antwoorden zullen verder toegelicht worden. Van de 31 respondenten
gaven 10 mensen het antwoord "Nee" op de vraag of er genoeg mentale hulp
beschikbaar is. Ook zijn er veel mensen die aangeven dat er genoeg hulp beschikbaar is, maar dat de stap vaak te groot is of dat het niet duidelijk is waar zij
de hulp precies kunnen krijgen. Ook zeggen mensen dat de wachtrijen vaak te
lang zijn en dat je toch vaak afgewimpeld word en niet serieus wordt genomen.
De derde vraag uit de enquête was oprecht schrikbarend. Uit de eerder opgemaakte antwoorden van vraag 2 zou je al
deels kunnen invullen dat het niet goed
ging zijn, maar dat van de 31 respondenten, 19 jongeren aangeven dat ze de hulp
die aangeboden wordt door scholen en/
of de overheid een 1 of 2 uit 5 geven is
natuurlijk ernstig. Daar valt dus veel winst
op te behalen als deze organisaties mee
zouden werken aan een laagdrempelige
manier van hulp bieden aan jongeren. Van
de 31 respondenten hebben 24 jongeren
zelf met een moeilijke thuissituatie te
maken gehad. Terwijl de enquête gefocust
was op jongeren tussen de 12 en 18 jaar en
niet per definitie op de doelgroep "jongeren met een moeilijke thuissituatie".
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Vervolgens is in de enquête gekeken naar hoe jongeren tussen de 12 en 18 jaar
met een moeilijke thuissituatie om zijn gegaan. Hierin kwam naar voren dat
jongeren vaak naar iemand toestappen om met die persoon te praten ( vaak
met vrienden ) en dat ze uiteindelijk pas naar professionele hulp zoeken, maar
dat die stap vaak net wat te moeilijk is. Veel mensen geven ook aan dat ze het
eng vonden om over hun problemen te praten en daardoor nooit hulp hebben
gezocht. Van de 31 respondenten zijn er 3 die hulp kregen van school en 4 anderen werden (voor hun gevoel) bestempeld als aanstellers. Wanneer je dit leest
realiseer je ineens dat er nog enorm grote drempels overbrugd moeten worden
om mentale gezondheid onder jongeren onder de aandacht te brengen.
Na deze vragen was ik ontzettend benieuwd naar wat jongeren zelf zouden
doen als zij het beleid in Nederland mogen aanpassen. Daar kwamen hele
interessante onderwerpen uit. Niet meer bezuinigen op de huidige zorg, meer
publieke figuren gebruiken om mentale hulp onder de aandacht te brengen.
Minder hoge stappen door jongeren laten nemen, een psycholoog is vaak een te
grote stap voor iemand. Ontzettend veel naar boven komt toegankelijke steun
bieden. Aangezien de hulp die momenteel gegeven wordt vaak van het kastje
naar de muur is. Ook zie je vaak terug dat we de jeugd moeten aanspreken dat
het niet gek is om wat minder in je vel te zitten of mentaal er even doorheen te
zitten. Zodat er geen taboe gemaakt wordt van mentale gezondheid. Ten slotte
zie je dat jongeren opzoek zijn naar snelle hulp, lange wachtrijen zijn onnodig.
Koppel iemand gelijk aan een persoon zodat diegene alvast kan praten over zijn
of haar probleem en niet 10 weken lang zelf met het probleem moet rondlopen.
Conclusie enquête
Geconcludeerd uit de enquête is dat jongeren opzoek zijn naar een makkelijke
en toegankelijke manier van hulp. Waarbij de focus ligt op snelle en doelgerichte hulp. De hulp die momenteel beschikbaar is geven ze gemiddeld een 2,2 uit
5 en dat is natuurlijk schrikbarend. Ten slotte moet mentale gezondheid onder
jongeren genormaliseerd worden. Er zijn ontzettend veel mensen die tot op de
dag van vandaag niet durven praten over hun problemen aangezien de drempel
te hoog is. Daar zou je eventueel publieke figuren voor kunnen gebruiken.
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SOCIAL
MEDIA
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TikToks van psychologen

TikTok als tool gebruiken
Nederlanders zitten gemiddeld 107 minuten per dag op sociale media naar verschillende filmpjes, quotes en afbeeldingen te kijken. Dit groeit de laatste jaren
exponentieel. Een jaar geleden gebruikte Nederlanders namelijk 10 minuten
minder dan dit jaar. Bijna een half miljoen Nederlanders gebruiken TikTok elke
dag. Dit aantal ligt momenteel op 836.000 en dat is natuurlijk ontzettend hoog.
TikTok is voornamelijk populair onder de generatie Z. Ongeveer alle jongeren
onder de 20 jaar maken veel gebruik van de app en daarom is TikTok perfect
om in te zetten tijdens dit project. Ook blijken er steeds meer professionals op
de app te zitten. Zo gebruiken psychologen de app om op een laagdrempelige
manier jongeren te bereiken die eenzaam en alleen zijn. Zij willen daarmee het
taboe doorbreken dat het normaal is om zo nu en dan minder in je vel te zitten.
Dr Julie Smith is een van de bekendste psyschologen op de app. [297] Zij heeft
al talloze boeken geschreven over mentale gezondheid en tips om jezelf beter
te voelen. Daarnaast is ze extreem populair met zo'n 3,2 miljoen volgers die allemaal geïnteresseerd zijn in haar tips en tricks. In een interview geeft zij ook aan
"You can't imagine the isolation some people are dealing with and if people
can access something that says 'keep going, there is light at the end of the
tunnel,'" she said, that message "makes it all worth it."
Wat natuurlijk enorm fijn is om te horen, want daar doet ze het uiteindelijk
allemaal voor. Ook vond ik talloze Nederlandse psychologen die tips geven over
van alles en nog wat. Zoals @PsycholoogCharlotte [28] die tips geeft aan iedereen van jong tot oud. Zo kan ik opmaken dat mensen die tips delen op tiktok
echt wel serieus genomen worden en dat er genoeg jongeren zijn die hierdoor
geholpen worden. Anders zouden deze accounts niet zo groot zijn. Wat het
vooral goed doet is om door een luchtige en korte video een waardevolle boodschap over te brengen dus dat is exact wat ik wil gaan doen.
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Instagram inzetten
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Scan de QR
Code om de video
van Ginger te zien.
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PERSONA
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Persona van potentiële gebruikers
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ERVARINGS
deskundigen
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De ervaringsdeskundigen

Bekijk hier alle video's!
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Expert
Interview
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Charlotte & Aline
Wat ik voornamelijk gemerkt heb in de afgelopen jaren is dat een idee nog
zo goed kan zijn, maar als mensen in het werkveld aangeven dat het overbodig of nutteloos is het niet problemen gaat oplossen. Daarom heb ik ervoor
gekozen 3 verschillende meningen te vragen van 3 verschillende experts in
het werkveld. Eerst heb ik Charlotte een bericht gestuurd via TikTok (beter
bekend als psycholoog.charlotte). Zij geeft op haar TikTok en Instagram ontzettend veel mooie tips en tricks voor innerlijke groei, zelfzorg en zelfontwikkeling vanuit haar achtergrond als psycholoog.
Zo gaf zij in haar reactie aan dat ervaringsdeskundigen gebruiken heel
slim is, omdat professionele hulp vaak een stap te ver is voor velen. Op deze
manier kan iemand laagdrempelig hulp zoeken en kunnen mensen elkaar
steunen. Daarnaast wil zij de applicatie graag promoten wanneer deze klaar
is en dat is natuurlijk top!
Daarnaast ben ik door mijn werk in aanraking gekomen met Aline van der
Laak. Aline is een adviseur voor opleidingen, die geld vrijmaakt om jongeren
bij opleidingen te plaatsen. Dit gaat vaak om jongeren die niet goed binnen
het "normale" spectrum vallen in het huidige schoolsysteem en daardoor
vaak buiten de boot vallen. Ook hier komt een slechte thuissituatie veel aan
bod en daarom vond ik haar mening van groot belang.
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Jen & Aline
Aline gaf hele goede feedback. Elke methodes om drempels weg te halen is
natuurlijk al super kostbaar zoals zij aangaf. Vooral als je te maken hebt met
mentale problemen is elke kleine stap een stap de goede kant op. Aangezien
jongeren tegenwoordig het liefst gebruik maken van applicaties als Snapchat,
Instagram en Whatsapp is een chat-functie super waardevol. Door de onderzoeken die ik heb gedaan wil ik anonimiteit nog steeds van belang laten zijn. Daarom heb ik het eerste idee (telefoonnummers erbij weergeven) weggelaten om
de anonimiteit voor jongeren te verhogen. Zo weet jij wel wie er aan de andere
kant van de applicatie zit, maar de ervaringsdeskundige weet niet wie jij bent.
Wel geeft ze aan dat er nog wat mist voor mensen die in een minder urgente
situatie verkeren. Hun hebben eigenlijk ook iemand nodig om lekker mee te
kletsen. Dat is ontzettend fijne feedback om te krijgen.
Ten slotte heb ik advies gekregen van Jen. Zij heeft een master in klinische
psychologie en hiernaast zie je haar feedback. Veel jongeren hebben het gevoel
dat wanneer je naar een psycholoog gaat dat je dan ziek of zwak bent terwijl het
super goed kan zijn om één keer per jaar een gesprek te hebben om te kijken of
alles goed gaat. Daardoor zoeken ze geen hulp en verwerken ze het probleem
niet waardoor dit een perfecte tussenstap zou zijn om hun toch de goede kant
op te helpen. Vaak hebben deze jongeren alleen een luisterend oor nodig.
Na al deze expert reviews ben ik erachter gekomen dat het idee veel drempels
wegneemt. Wel zijn er nog wat drempels die ik moet aanpakken. Zo gaf Aline
het advies dat er nog geen plek is waar ze over minder urgente situaties kunnen praten in het idee dat ik had aangezien je gekoppeld word aan iemand die
hetzelfde als jou heeft meegemaakt en niet iemand die overal bij kan helpen.
Daar moet ik dus nog naar gaan kijken zodat ook dat mogelijk wordt gemaakt.

Scan de QR code om Jen
haar mening te horen
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CONCEPT
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Ontwerpcriteria
- Je moet in alle anonimiteit kunnen chatten.
- Je moet kunnen interacteren op de applicatie
- Ervaringsdeskundigen moeten berichten kunnen sturen.

De ontwerpcriteria zijn bepaald door het MSCW model
te hanteren. Hierin zijn er 4 levels van belang waar je de
punten van je product zo goed mogelijk uitlegt.

- De app moet promoot worden.
- Jongeren moeten zich fijn voelen op de app.
- Je moet nieuwsgierig worden om op de app rond te
kijken

- Uiteindelijk moet je met bn'ers kunnen praten
die bepaalde dingen mee hebben gemaakt.
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Drempel verlagen
Door het onderzoek dat ik tot dusver heb gedaan ben ik erachter gekomen dat er genoeg instanties zijn om een helpende hand te bieden aan
jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze instanties worden alleen vaak niet
of weinig gebruikt. Dit omdat de drempel momenteel te hoog is om überhaupt over je moeilijke thuissituatie te praten.
Daarom word er een concept ontwikkelt waardoor het taboe doorbroken
wordt en een platform/applicatie waar jongeren tussen de 12 en 18 naartoe kunnen gaan om over hun probleem te praten. Zodoende hoop ik
tijdens dit onderzoek een probleem laagdrempelig aan te pakken. Waardoor meer jongeren met een moeilijke thuis situatie de drempel durven
te overbruggen om hulp te zoeken.
Er zijn dus in totaal 3 concepten die samen verbonden worden om "Platform Maatje" tot een succes te maken. Het doel van de aanwezigheid op
sociale media is de doorverwijzing naar de applicatie. Het doel van Maatje
is namelijk om jongeren echt hulp te bieden, maar ook om jongeren te
inspireren. Daarnaast gaat er gebruik gemaakt worden van Influencers
die Maatje promoten aan hun volgers.
Hiervoor is natuurlijk onderzoek gedaan om te kijken wat jongeren precies trekt naar een account. Daardoor worden de platformen groter zodat
er uiteindelijk meer jongeren geholpen worden. Wanneer de platformen
groter worden kunnen er meer jongeren verwezen worden naar de applicatie en dat is het ultieme doel van dit plan.
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Mindmap

Alles wat tot nu toe aan bod is gekomen in het onderzoek
wordt verwerkt in de applicatie. Om al deze punten
goed op een rij te hebben is er een mindmap gemaakt met alle
punten daarin opgesomd.
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De eerste schetsen
Vervolgens is daar het "beginscherm" van de applicatie.
Hierin kan je jouw account samenstellen en ook daadwerkelijk kiezen over welke onderwerpen je graag zou willen
praten. De app gaat vervolgens opzoek naar een ervaringsdeskundigen in die sector waarna je vervolgens de kans
krijgt om met die persoon over je probleem te praten. Wanneer je op die persoon klikt wordt die persoon toegevoegd
aan je "berichten" en kan je beginnen met die ervaringsdeskundigen te praten.

De applicatie is te vinden op het homescherm na het
downloaden. Wanneer je erop klikt begint het scherm met
laden. Daarin zie je het logo en vervolgens wanneer je op
"registreren" drukt kan je een account aanmaken. Daarin
geef je een "nickname" zodat je altijd anoniem kan blijven
en daarbij je geboortedatum zodat de ervaringsdeskundigen ook weten of ze met een bijna volwassen iemand
praten of iemand die net 12 jaar is.
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Berichten

Nieuws
Ook komen er blogs/succesverhalen en tips en tricks op de
app. Daarnaast zie je de nieuwste berichten die @project.
maatje op instagram en tiktok heeft gedaan zodat je op de
hoogte blijft van alle nieuwe content. Door de succesverhalen hopen we je te inspireren om de hulp te accepteren en
lekker te praten met ervaringsdeskundigen. Natuurlijk is de
bedoeling om van de gebruiker ook een ervaringsdeskundige te maken die uiteindelijk weer andere jongeren kan
helpen.

Wanneer je op "berichten" klikt zie je al de personen ( ervaringsdeskundigen ) die iets soortgelijks als jij hebben meegemaakt en klaar zijn om met je te praten. Daarbij kan je
op hun profiel foto drukken om hun "voorstel video" te zien.
Waarin ze wat over hun zelf vertellen en wat ze hebben
meegemaakt. Wanneer je het gevoel hebt dat die persoon
de juiste is kan je hem of haar berichten! Zodoende raak je
aan de praat met elkaar.
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Vragenlijst
Ook is het van groot belang om te bekijken wat mensen vinden
van het idee voor de applicatie. Daarom is er een vragenlijst gemaakt om antwoord te krijgen op een groot aantal vragen die
aanwezig waren in mijn hoofd. Om daar spoedig antwoord op
te krijgen heb ik 5 korte stellingen opgesteld waar het antwoord
eens of oneens op kon zijn.
Daarbij is er bij de 2 laatste stellingen over de applicatie en
anonimiteit naar een verdere toelichting gevraagd. Dat heb ik
gedaan na aanleiding van de expert review. Aangezien ik toch
een aantal obstakels tegenkwam en de bevestiging wil hebben
of andere er ook zo over nadenken.

Stelling 1

Antwoorden

Stelling 3
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Stelling 4

Stelling 2

Stelling 5

Conclusie stelling 4
Overduidelijk aan deze antwoorden is dat mensen het grotendeels "eens" zijn met de stellingen die uit het
onderzoek tot stand komen. Zoals bovenaan gegeven wilde ik op de laatste 2 stellingen meer toelichting hebben. Daarom heb ik daartussen de vraag gesteld "Waarom ben je er mee eens of oneens?". Dit zijn een aantal
interessante reacties:
- Altijd fijn om te weten dat je niet alleen bent
- Problemen waar je niet gelijk mee naar een professional wilt.
- Het is altijd beter om te praten.
- Het is moeilijk om mensen te vinden die jou situatie begrijpen.
- Fijn om herkenbaarheid te horen.
- Je kan er motivatie uithalen.
- Drempel van een applicatie is lager dan professionele hulp.
- Online durven jongeren meer te zeggen.
- Hoe zorg je ervoor dat de maatjes zelf sterk in hun schoenen staan?
De laatste reactie vond ik super fijn. Hier had ik tot op heden nog niet over na gedacht en daarom wil ik voor
elke maatje die wordt toegevoegd een screening afleggen door middel van een video call. Ook zou den jongeren doormiddel van een "rating" systeem de maatjes kunnen raten. Waardoor je onder een bepaald aantal
sterren een gesprek gelijk van de applicatie af wordt gehaald.
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Stelling 4

Conclusie stelling 5
Daarnaast heb ik ook een post gepubliceerd met betrekking tot anonimiteit
van jongeren in de applicatie. Aangezien dit voor mijn idee het "belangrijkste" van het gehele concept is. Hier kwamen de volgende interessante
reacties uit.:
- Als je jezelf schaamt ergens over wil je niet met je foto en naam ergens
opstaan.
- Ze zullen eerder bepaalde dingen uitspreken.
- Wanneer je iets verteld ben je vaak bang voor de reacties hierop.
- Je wilt eerst kijken of mensen je begrijpen voordat je jezelf openstelt.
- De drempel is groter als je niet anoniem bent.
- Het zal niet het belangrijkste zijn, dat is het oplossen van het probleem
Het belangrijkste is natuurlijk het oplossen van het probleem. Daarnaast
merk ik aan de antwoorden dat mensen het belangrijk vinden en dat het de
schaamte doorbreekt die veel mensen hebben.
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Stelling 5

UITWERKING
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PROOF OF CONCEPT
#e75472
#28b89a

De kleur wordt gelinkt
aan liefde en vriendelijkheid
De kleur wordt gelinkt
aan revitalisering(een
nieuw leven inblazen).

In de applicatie is er gekozen voor de combinatie tussen deze 2 kleuren aangezien vriendelijkheid, liefde en revitalisering centraal staan
voor de applicatie.
Een applicatie waarin ervaringsdeskundigen worden ingezet om jongeren tussen de 12 en 18 met een moeilijke thuissituatie te helpen.
Hiernaast zie je de eerste 6 schermen van de applicatie. Specifiek is er
gekozen voor een "nickname" aangezien uit mijn onderzoek is gebleken dat mensen liever anoniem over hun problemen praten. Daarom
hoeven ze niet hun mail op te geven of echte naam, maar simpel voor
een leuke nickname zodat de ervaringsdeskundige ze niet met hun
naam hoeven aan te spreken.
Aan de linkerkant zie je de eerste beelden die weergeven worden
wanneer je op profiel/nieuws of berichten drukt.
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Berichten
Wanneer je hierboven kiest om een van
de ervaringsdeskundigen te spreken. Dan
kan je klikken op een van de berichten en
verscheinen al deze toppers.
Deze kun je een bericht sturen en daarbij
kan je zien wat hun hebben meegemaakt
door op de video-knop naast hun gezicht
te drukken. Zo krijg je een goed beeld van
de persoon waar je tegen praat en dat is
natuurlijk van belang.
Ook kun je ervoor kiezen om op de "'rapporteren" knop te drukken wanneer je het
gesprek met de ervaringsdeskundigen
helemaal niet prettig vindt. Wanneer dit
1x gebeurt zal de beheerder van de applicatie(ik) gelijk met die persoon in gesprek
gaan om te kijken of alles goed gaat en
wordt die ervaringsdeskundige tijdelijk van
de applicatie gehaald.
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Koppeling tussen
probleem en
berichten.
Zodra je een onderwerp hebt gekozen waar je over wilt praten
krijg je een aantal opties van ervaringsdeskundigen waar je
mee in gesprek kunt gaan. Zij hebben in een zelfde soort
situatie meegemaakt als jij. Wanneer je klikt op "stuur bericht"
, wordt je doorgestuurd naar berichten en wordt deze deskundige aan je berichten toegevoegd.
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Social Media
Traffic genereren.
Door uiteindelijk content te gaan uploaden op deze sociale
media die waardevol is. Kun je traffic van deskundigen of jongeren die hulp nodig hebben naar de applicatie sturen.
Denk bijvoorbeeld aan tips om je depressie tegen te gaan of
een influencer die spreekt over zijn moeilijke thuissituatie en
hoe hij of zij door die tijd is gekomen.
Daardoor wordt de applicatie groter en bekender en zullen
meer mensen geholpen worden.
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CONCLUSIE
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Scan de QR code om naar
de app te kijken!

Conclusie
In dit onderzoek is gekeken naar de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kan ik ervaringsdeskundigheid inzetten om jongeren

tussen de 12 en 18 jaar oud met een moeilijke thuissituatie laagdrempelige steun te bieden via een applicatie om hun mentale welzijn
te bevorderen?”. Uit mijn onderzoek is gebleken dat dit een goede
manier is om jongeren uiteindelijk te helpen. Een applicatie is een
laagdrempelige manier van communicatie. Wanneer je dan ook nog
eens anoniem kan praten met iemand die een soortgelijke situatie
heeft meegemaakt neemt dat veel drempels weg. Zoals Aline eerder
aangaf in de "expert review" is het wegnemen van drempels het belangrijkste van alles voor deze jongeren. Daarom zal deze applicatie
zeker bijdragen aan het mentale welzijn van de jongeren.
Het gebruik van ervaringsdeskundigen kan de drempel verlagen
voor jongeren om de hulp te zoeken. Dat is uiteindelijk het mooiste
van alles.
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Aanbeveling
De onderzoeksfase is voorbij, dat betekent dat er nu gewerkt
gaat worden aan een Hi-Fi prototype. In deze fase gaat de applicatie geheel klaargestoomd worden om de communicatie
tussen jongeren en ervaringsdeskundigen zo goed en soepel
mogelijk te laten verlopen.
In de applicatie moet er nog een back-end gemaakt worden
waarin ervaringsdeskundige kunnen zodat zij de jongeren
berichten kunnen sturen. Ook moet "rapporteren" uitgewerkt
worden zodat ervaringsdeskundigen die over de streep gaan
eruit gefilterd worden. Ten slotte ken ik momenteel elke ervaringsdeskundigen en weet ik dat ze niks geks in hun mars
hebben, maar moet er ook gekeken worden naar een juiste filtering voordat ervaringsdeskundigen op de applicatie terecht
komen.
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