
Expeditie Enschede luistert naar ervaringsverhalen van jongeren

Pionieren in het
sociaal domein

Veel jongeren kunnen niet meedoen in de samenleving: ze zitten

thuis, gaan van school voordat ze een diploma hebben, hebben

schulden en geen zicht op een baan. Tegelijkertijd voelen ze zich

niet gehoord. Met Expeditie Enschede trekken inwoners uit de

buurt, de gemeente en sociale wijkteams samen oP om jongeren

tussen 16-26jaar een goed leven te laten leiden. De ervarings-

verhalen van de jongeren zijn daarbij leidend.

Ingegeven door de transitie
en de transformatie ziet de

gemeente Enschede de inclusie-
ve samenleving als een belang-

rilke stip aan de horizon: een

samenleving waaraan iedereen

kan deelnemen ongeacht ziin ofhaar achtergrond,
Ieeftlld, inkomen of beperkingen. Een inclusieve

samenleving gaat ervan uit dat belemmeringen niet

in de inwoners zitten, maar veelal in de samen-

Ieving. Deze belemmeringen worden veroorzaakt

door regels, protocollen, wetgeving en bilvoorbeeld
diagnoses. Het is de kunst om belemmeringen
zoveel mogelijk weg te nemen, zodat alle inwoners

kunnen participeren en bijdragen en hun dromen

of wensen kunnen realiseren. Belemmeringen ln
de samenleving worden binnen Expeditie Enschede

'kwesties' genoemd. Deze kwesties bestaan vaak

al vele jaren in een complexe context en worden
samen met inwoners opgepakt. Een uitdagende

werkwijze die van iedereen een andere manier van

denken en doen vraagt. Daarom maakt Expeditie

Enschede gebruik van zoSenaamde'omdenkers'.

Ervaringsverhalen
Zonder te luisteren naar ervaringsverhalen val
iongeren geen kwesties! Voor het ophalen van ver-

halen (narratieven), wordt grootschalig luisteren

ingezet. Grootschalig luisteren is een methode

van Story Connect voor narratief evalueren (Story

Connect & Buro Troie, 20 I 5) . Door middel van

Iive verteltafels en het online vertelpunt Whot's your

story? halen we recente, concrete ervaringen op van

iongeren en hun omgeving. longeren geven daarbii

zoveel mogelijk zelf betekenis aan hun ervaringen.

Het is niet 66n verhaal, maar meerdere geliike

verhalen van iongeren waarmee we Patronen en

trends ontdekken. Een overeenkomstig element uit
veel verteltafels is bijvoorbeeld dat )ongeren - los

van het inhoudelijke onderwerp - zich veelal niet
gehoord voelen (Sonder & Wilmink, Z0 17 ).

Omdenkers
Omdenkers ziin voor ons de richtingaanwiizers

naar een inclusieve samenleving. Het helpt ons

vernieuwende stappen te zetten en scherP te

bliiven. De eerste omdenker is de focus om vanuit

casuistiek naar kwesties te gaan.Voor hulpverle-

ners is signaleren een onderdeel van het werk,

in de praktiik wordt er vaak weinig gedaan met
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de signalen. Het is tijd dat we leren hoe we als
professionals zelf aan de slag kunnen gaan met
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met een diverse groep mensen - jongeren, ouders,
buurtbewoners en professionals van verschillende
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kwestie verschillen. Jongeren en wijkcoaches zijn
betrokken bij elke kwestie en daarnaasr worden er
mensen betrokken die van betekenis zijn voor de
desbetreffende kwestie. Denk hierbij aan mensen
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kan, gebruiken ze kennis die al aanwezig is in de
wijk ofbuurt, en versterken ze initiatieven die een
deel van de oplossing in zich dragen.

lets voor terugkrijgen
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het niet
de professionals ziin die de oplossing bedenken.
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gen te komen. Dit is dan ook de tweede omdenker.
Deelname van jongeren aan het lerend netwerk
is een belangrijk gegeven en daarmee ook een
uitdaging voor de Expeditie. praktiikervaring leert
ons dat Iangdurige betrokkenheid van jongeren
het beste tot stand komt indien zij er zelf iets voor
terug krijgen in de vorm van stage ofbijvoorbeeld
als inspanningsverplichting vanuit de gemeente.
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De derde omdenker is dat ideedn die ter tafel ko-
men, worden getoetst of het jongeren in staat stelt
om meer te kunnen participeren en of het jonge-
ren dichterbij een goed leven brengt. We stellen
onszelfde vraag: Is het een voor de hand liggende
oplossing waar iedereen gebruik van kan maken?
Ofzijn we een aanbod aan het bedenken voor een
speciale doelgroep? Met de oplossingen willen we
bereiken dat Enschede stap voor stap dichter bij
inclusieve samenleving komt.

Voorbereid op financiEle zelfstandigheid
Uit de verhalen van jongeren kwam veelvuldig
naar voren dat ze onvoldoende worden voorbereid
op flnanciEle zelfstandigheid. In Nederland hebben
140.000 jongeren schulden (Kassa, oktober 2016).
Uit de schuldprobiematiek komen blijkt een lang-
durig en ingewikkeld traject dat zorgt voor veel
stress en problemen zoals concentratieproblemen
en schooluitval. Het lerend netwerk rondom deze
kwestie bestaat uit een aantal jongeren, stagiaires,
wijkcoaches en professionals van organisaties zoals
de Stadsbank Oost Nederland (schulddiensrverle-
ner), het Regionaal Opleidingen Centrum Twente,
Jarabee (stichting voor jeugdzorg) en de gemeenre
Enschede. E6n van de oorzaken waardoor jongeren
in de schulden terecht komen is te moeiliike taal
in brieven en procedures. Brieven van instanties ais
gemeenten, UWV en deurwaarders worden veelal
niet begrepen.Yanuit de Expeditie gaan we met her
lerend netwerk aan de slag om organisaties aan te
zetten hun taal toegankelijk te maken voor zo veel
mogeliik inwoners.

Een ander voorbeeld van een lerend netwerk is de
kwestie rondom jongeren met ernstige gedagspro-
blemen die naar een specialistische zorgsetting gaan
voor dagactiviteiten. Uit de praktijk van wijkcoa-
ches komt naar voren dat er een wachtlijst is en
jongeren soms iang bij deze voorzieningen blijven,
omdat er geen andere opties ziin. Dit is ten eerste
duur en ten tweede gaan jongeren voornamelijk om
met lotgenoten in plaats van leeftildsgenoten. De
droom van Expeditie Enschede is een vool de hand
Iiggende voorziening waarbij jongeren zonder, of
met bijzondere behoeften door elkaar in hun eigen
wijk voor activiteiten samenkomen, begeleid door
een professional, aangel'uld met vrijwilligers en
ouders. Een dergelijke voorliggende voorziening
zou een verbindende werking krijgen in de wiik
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en toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn inmid-
dels meerdere partiien aangehaakt bij het lerend
netwerk, waaronder jongeren met hun ouders en
professionals die uitzoeken hoe een dergelijke voor-
zlening geintegreerd zou kunnen worden binnen
de bestaande mogelijkheden van de wijk.

24-uurs sessie
De werkwijze van Expeditie Enschede stelt wijk-
coaches in Enschede voor verschillende uitda-
gingen. Allereerst is het een uitdaging om de
voortgang in de lerende netwerken te continueren.
Wijkcoaches hebben een stevige caseload, waar
hun aandacht snel naar uitgaat. Een crisis en een
cliEnt op de wachtlijst zijn korterermijnbelangen
waar werkers eerder op in zullen springen dan de
beoogde langetermijnresultaten vanuit preventieve
activiteiten zoals de Expeditie.
Aangezien de Expeditie ruimte biedt aan onor-
thodoxe ideedn, is het idee ontstaan om met twee
lerende netwerken een 24-uurs sessie te organiseren.
Zo ontstaat ruimte en ti)d om te ontsnappen aan de
dagelijkse werkzaamheden als werk of school, en
kunnen we met elkaar uitdiepen welke belangen er
meespelen, wat de kansen zijn en wat we gaan doen.
Een interessant experiment waarbij we de efficiilntie
en effectiviteit gaan afwegen tegen de kosten.
Een tweede uitdaglng is om te werken volgens een
methode waarbij niet precies duidelijk is waar we
naartoe werken. Het enige bekende gegeven is dat
we naar een inclusieve samenleving willen. Niet
iedere wijkcoach is gecharmeerd van dat abstracte.
In li)n met literatuur over organisatieveranderin-

8en en implementatietheorieen is te merken dat
sommige wijkcoaches al vroegtijdig meedoen en
dat anderen wat langer wachten tot de werkwijze
wat duidelijker is. De socioloog Everett Rogers on_
derscheidde met zijn innovatietheorie vijf groepen
werknemers die een nieuw idee of nieuwe werk-
wijze accepteren, waaronder de'innovatoren' en
'achterblijvers' (Rogers, 2 00 3). Daarnaast moeren
wijkcoaches ook nog wennen aan hun nieuwe ro1.
Zij werken nu niet meer in de rol van probleemop-
losser, maar als facilitator en verbinder.
De laatste uitdaging is het betrekken van jongeren
en hun netwerk door professionals. Te merken is
dat professionals graag onderling richting bepalen
en bedenken waar het naartoe zou moeten. Hier_
mee sluit de oplossing vaak onvoidoende aan bij
de leefwereid van jongeren.
Wat werkt ten aanzien van deze uitdagingen, is

het meedenken, voordoen en samen doen. Elkaar
scherp houden, kritisch nadenken ofhet werkt
wat we doen en elkaar het toekomstperspectief
blilven schetsen. Het aanmoedigen en aanslulten
bij de energie van wijkcoaches zorgt ervoor dat
ze steeds meer stappen in de transformatie zetten

Online vertelpunt
Expeditie Enschede loopt tot eind 201 7 en heeft
al mooie resultaten opgeleverd. Binnen de wijk-
teams wordt steeds vaker een andere manier van
denken en doen zichtbaar. Er zijn meer verbin-
dingen gelegd in de wijk met zowel jongeren,
buurtbewoners en andere organisaties. De verha-
len van jongeren worden steeds meer leidend in
Enschede.

Er zijn tien verteltafels gehouden waaraan on-
geveer 85 jongeren hebben deelgenomen. In
januari 20t7 is het online vertelpunt gelanceerd
en hiermee zijn inmiddels honderd verhalen
opgehaald.Van seprember 2016 tot januari 2017
deden vier vierdejaars studenten van de bachelor
SocialWork aan de Saxion University ofApplied
Sciences onderzoek. Hun onderzoeken richtten
zich op de verhalen van jongeren bij de vertelta-
fels, de benaderingswiize van jongeren om deel
te nemen aan Expeditie Enschede en reacties en
ervaringen van jongeren bij het invullen van
het online vertelpunt. De langetermijnresultaten
vanuit de lerende netwerken verwachten we later
dit jaar. Zo wordt steeds zichtbaarder wat Expe-
ditie Enschede voor de inwoners en de inclusieve
samenleving oplevert. o
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Het online vertelpunt is te vinden via de link: http://
tinyurl.com/Expenschede
Meer informatie over Expeditie Enschede is te vinden
op ISSU U:https://issuu.com/wijktea msenschede/
docs/expeditie_enschede of op: www.enschede.nll
expeditie-enschede-lerend-op-weg-naar-een-inclusie-
ve-samenleving
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