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Kennismaking

Steek je hand op als de stelling op jou van toepassing is



Diversion

àBureau voor maatschappelijke innovatie

à Sinds 2003

à Social enterprise

à Landelijk actief

àWeg naar oplossing verloopt via omleidingen



Diversion

àWerken via projecten, programma’s, initiatieven aan 
oplossingen voor maatschappelijke problemen.

à In verschillende domeinen: onderwijs, bedrijfsleven, 
arbeidsmarkt, sociaal domein.

à Samenwerking met partners

àPeer education: informele educatie



Probleem

àVeel jongeren ervaren psychische klachten (o.a. eenzaamheid)

àVeel jongeren, maar ook docenten, ervaren een drempel om 
hierover te praten

àNiet praten over (milde) klachten kan leiden tot problemen



MIND Young Academy

Doelstellingen

• Vergroten herkenning en erkenning van psychische 
klachten

• Bespreekbaar maken van psychische klachten en 
problemen

• Weten wat te doen bij psychische klachten (zelf of 
omgeving) & waar nodig doorverwijzen

Samenwerking van MIND & Diversion



MIND Young Academy

• 2014-2015: pilot 

• 2017-2018 eerste landelijke uitrol

• Heden: 
• Ruim 500 afgeronde lessenreeksen
• Bijna 12.000 bereikte jongeren
• 75 getrainde peer educators



Inbedding op school

• Intakegesprek
• Bijzonderheden per klas
• Zorgstructuur
• Samenwerking regionale partners

• Evaluatie
• Doelstellingen
• Herhaling volgend jaar
• Inbedding in curriculum & zorgstructuur
• Handvatten – extra lesmateriaal



Onderzoek Verwey Jonker '20

• De MIND Young Academy vergroot de kennis van jongeren over 
psychische problematiek

• Jongeren gaan na afloop van het programma gemakkelijker zelf in 
gesprek over het thema

• De drempel om hulp te zoeken wordt verlaagd

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/118056_mind-young-academy-2.pdf

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/118056_mind-young-academy-2.pdf


Signalen uit de klas
peer educator Valerie



Waar of niet waar?

Eenzaamheid is de meest genoemde 
psychische klacht in de klas



• Gevoel van druk en stressklachten

• Combinatie van factoren als oorzaak

• Onwetendheid rondom klachten

Stress & druk



Waar of niet waar?

Eenzaamheid ervaar je vooral door veel alleen 
te zijn



• Verschillende vormen en oorzaken

• Alleen zijn, maar ook in vriendengroepen

• Verlies van dierbare

• Iemand in je omgeving kampt met psychische problemen

Eenzaamheid



Waar of niet waar?

Leerlingen en studenten ervaren een taboe 
op het spreken over eenzaamheid in de klas



• Weerstand om over psychische gezondheid te praten

• Aanwezigheid van stigma

• Achteraf: “Waarom doen we dit niet vaker?”

• Laagdrempelig bespreken: positieve factoren

Bespreekbaar maken psychische klachten



Waar of niet waar?

De peer educators van de MIND Young 
Academy hebben allemaal een psychisch 

probleem (gehad).



• De affiniteit van peer educators met het thema is zeer 
divers: van psychische problemen tot enkel klachten, tot 
naasten - ervaring

• Diverse verhalen laten breedte van het thema zien en 
vergroten herkenbaarheid.

Drempel verlagen



Wat werkt?
Integrale aanpak



Ik heb het idee dat de psychische gezondheid 
van jongeren de afgelopen jaren achteruit is 

gegaan.



Het is de taak van [..] om psychische
gezondheid bespreekbaar te maken onder

jongeren.



Binnen mijn werk zijn er voldoende 
mogelijkheden om bij te dragen aan het 

voorkomen van psychische problemen onder 
jongeren.



Middelbare school:

• Onderdeel van cultuurverandering:
• Regels rondom cijfers & deadlines
• Mindfulness cursus

• Zorgteam opnieuw onder de aandacht & betrekken van 
maatschappelijk werk

Praktijkcases



Maar ook: Regionale samenwerking

• Kleine groep: behoefte aan vervolg

• @ease Amsterdam
• Laagdrempelige inloop
• Jonge ervaringsdeskundigen
• Duurzame samenwerking school

Praktijkcases



• Ga de dialoog aan en normaliseer het gesprek
• Gebruik verhalen vanuit diverse perspectieven

• Maak gebruik van (jonge) ervaringsdeskundigen
• Win-win!
• Sterke selectie & begeleiding nodig

• Samenwerking van verschillende sectoren
• Zoek aansluiting bij bestaande structuren
• Denk aan onderwijs, zorg, wijkteam

Tot slot: take-away tips



Contact
Diversion_nl
DiversionNederland
www.diversion.nl

Vragen?

Jeroen van den Born
jborn@diversion.nl

020-305 9273

mailto:jborn@diversion.nl

