YouthLab
DE STEM VAN JONGE ERVARINGSDESKUNDIGEN
IN DE JUSTITIËLE JEUGDSECTOR

MET HET YOUTHLAB
KOM JE DICHTBIJ DE LEEFWERELD
VAN EX-GEDETINEERDE JONGEREN
Je ontmoet het Youthlab tijdens
interactieve sessies storytelling,
theater of spoken word. Samen
komen jullie tot nieuwe ideeën
en oplossingen voor het werken
met jongeren voor, tijdens en na
detentie.

ONZE PIJLERS
SERIEUZE PARTICIPATIE
OP MAAT GEMAAKT VOOR
JUSTICE PROFESSIONALS
POSITIEVE SPRINGPLANK
VOOR DE TOEKOMST

SERIEUZE PARTICIPATIE
Jongeren hebben het recht om
gehoord te worden en om serieus
genomen te worden. Young in Prison
werkt samen met (forensische)
jeugdzorg
professionals
om
jeugdvriendelijke manieren te
ontwerpen om de behandeling en
de participatie van jongeren in alle
fasen - voor en na vrijlating - van
hun proces te verbeteren. Zo zijn zij

actief betrokken bij de verandering
in de forensische jeugdzorg. YiP
faciliteert de ruimte om te leren
van de ervaringen van jongeren,
omdat wij geloven dat zij het beste
weten wat er beter zou kunnen in
de (forensische) jeugdzorg.
Na 18 jaar Young in Prison activiteiten, blijven we leren wat er
nodig is om echt te luisteren naar
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'We willen ervoor zorgen dat het luisteren naar de
stem van jongeren geen verplichting, maar een serieus
en legitiem instrument voor verandering is.'

jongeren wiens vrijheid is ontnomen. Wat we onderweg hebben geleerd, is de ‘kunst van het vertalen’:
van de formele wereld van volwassenen naar de leefwereld van jongeren, en vice versa.
• Hoe kunnen ervaringen
		 vanuit het hart helpen bij
		 het maken van beleidsmaat
		regelen?
• Hoe maak je complexe
		 vragen over hoe zinvol het
		 jeugdrecht is in het dagelijks
		 leven van jongeren?

We willen ervoor zorgen dat het
luisteren naar de stem van jongeren geen verplichting, maar een
serieus en legitiem instrument
voor verandering is.
OP MAAT GEMAAKT
De thema’s en opbouw van een
Youthlab training zijn afgestemd
op de behoeften van professionals. We zijn bekend met pragmatische problemen (verbeteren
van communicatieve vaardigheden) en meer systemische en beleidsmatige zaken (hoe de nieuwe
jeugdinstelling van de toekomst
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eruit zou moeten zien). Het
Youthlab programma is ontwikkeld in samenwerking met jongeren, professionals en YiP trainers.
SPRINGPLANK
Jongeren leren Young in Prison
(YiP) kennen als ze vastzitten en
meedoen met creatieve en sportieve workshops. Hierna kunnen de
jongeren zich aanmelden voor het
Youthlab. Na hun vrijlating wordt
voortdurende ondersteuning en
training geboden. Deelnemers van
het Youthlab krijgen vergoedingen

voor hun advies als ervaringsdeskundigen en doen werkervaring
op. Ze zijn twee jaar deelnemer,
waarna ze altijd verbonden blijven als alumni bij het Youthlab.
Zo is het Youthlab een plek waar
jongeren zich kunnen ontwikkelen
en als een goede springplank naar
toekomstig werk of studie.

YiP lanceert een korte
film in Nederland
waarin jonge
ex-gedetineerden
hun ‘ideale straf’
opnieuw voorstellen.
De publicatie levert
veel aandacht op van
Nederlandse media.

Het Youthlab wordt een form
verplicht onderdeel van het tr
curriculum voor nieuwe offic
Nederland in samenwerking
opleidingsinstituut de SSR. Het
evalueert de plannen van
Dienst Justitiële Inrichtin
om de justitiële
jeugdinrichtingen van d
toekomst opnieuw
in te richten.
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2015
2012-2015
YiP in Zuid-Afrika
begint met de Siyakhana
Ambassadeurs
Programma:
de inspiratiebron voor
huidige het Youthlabprogramma. YiP houdt
dialoogsessies met de
bewakers en beheerders
van de beruchte Pollsmoor
Gevangenis in Kaapstad.

2017
2016
Het YiP programma in
Nederland groeit met
mond-tot-mondreclame
met verschillende
opdrachten waaronder
het adviseren van
medewerkers van het
Openbaar Ministerie
en de Gemeente
Amsterdam. Het aanbod
wordt geformaliseerd en
geprofessionaliseerd.
Het heet vanaf nu het
Youthlab en 14 jongeren
doen mee in het eerste
leiderschapsprogramma.
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Het Youthlab in
Nederland start een
nieuw programma
voor jongeren om hun
eigen sociale minionderneming op te
zetten. YiP Paint wordt
opgericht.

Start van
samenwerking met
DCI in Italië en België,
voor het tweejarige
EU-Youthlab project.
De Youthlab Module
wordt ontwikkeld en
gaat van start.

2018

2020

2018

oor een opleiding van
50 jeugdadvocaten uit
erschillende Europese
den wordt een Youthlab
ning gefaciliteerd om de
municatieve vaardigheden
ongeren in contact met de
te verbeteren. De training
kt deel uit van een groter
Fair Trials-project.

2019
De vraag naar Youthlab
trainingen groeit
behoorlijk. Dit jaar
worden 35 trainingen
gefaciliteerd en groeit
het team naar 10 vaste
members. Reclassering
Nederland (RN) neemt het
Youthlab op in het vaste
trainingsprogramma voor
hun medewerkers.

TIJDLIJN

meel en
rainingscieren in
met het
t Youthlab
n de
ngen

YouthLab

Bruce

' Ik vertel van waar ik kom tot waar ik ben.
Zoveel om op te schrijven dus ik pak mijn pen.
Om mijn verhalen te delen, voor mijn broertjes
en mijn zusjes met hetzelfde leven'

Bekijk hier een spoken word video van Mohammed en
Malcolm voor de Youthlab Module:
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Contact tussen professionals
uit deze sector en gedetineerde jongeren laat meestal weinig ruimte over voor een open
uitwisseling of reflectie. Het
Youthlab maakt het mogelijk
dat deze jongeren en professionals en elkaar ontmoeten in
een neutrale setting, zodat de
werkrelatie vanuit een ander
perspectief kan worden bekeken en begrepen.
Het Youthlab heeft geen vast format, maar neemt verschillende
vormen aan op verschillende
plaatsen. Er worden losse of
meerdaagse trainingen verzorgd
met creatieve werkvormen.
WERKVORMEN
Een Youthlab training duurt minimaal een dagdeel en wordt
opgebouwd met verschillende
creatieve werkvormen. Hier
volgen twee voorbeelden.

1) STORYTELLING
De jeugdofficieren nemen in
kleine groepjes interviews af.
De jongeren vertellen over hoe
ze zich voelden bij hun eerste
zitting, bij het ontmoeten van de
rechter en officier van justitie, de
keer dat ze zich erg oncomfortabel voelden bij een officier of het
moment dat een officier echt tot
hen doordrong. Na de interviews
presenteren de jeugdofficieren
door middel van storytelling het
verhaal van de jongeren aan alle
aanwezigen.
2) ROLLENSPEL
De professionals brengen een
casus in, welke zij dan met een
Youthlab member naspelen. Het
rollenspel biedt de mogelijkheid aan de professional om een
lastig gesprek op verschillende
manieren aan te gaan. Waar de
praktijk niet altijd ruimte voor
biedt.

CONNECTIE

WAT DOET HET

ERVARING VAN

HET
OM

Isabeth Mijnarends
Landelijk Jeugdofficier van Justitie
Het Landelijk Platform van coördinerend
jeugdofficieren werkt sinds 2017 samen
met YiP over thema’s die het jeugd-OM
aangaan.
“Het directe contact met de jongens wordt
als zeer verrijkend ervaren, zowel persoonlijk
als beroepsmatig en het helpt werk van
de jeugdofficier van justitie kwalitatief te
verbeteren daar waar het kan en noodzakelijk
is.”

MOHAMMED
& JASON
Mohammed
“Ik wil mijn ervaringen delen en mensen
uitleggen hoe dingen kunnen verlopen voor
jongeren. Je werkt voor en aan jezelf bij het
Youthlab, maar tegelijkertijd representeer
je ook de jongeren in jeugddetentie.”
Jason
“Bij het Youthlab kan ik dingen leren en
veranderen voor mezelf. Ook wil ik mensen
helpen die werken met jongeren. Die hebben vaak een beeld over jongeren wat niet
altijd klopt. Achter iedere jongere zit een
verhaal en het is mijn doel om dat duidelijk
te maken”.
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ERVARING VAN

OVER
YOUNG IN PRISON
Over de hele wereld wonen er jongeren in justitiële jeugdinstellingen. Verkeerde wendingen, vrienden of beslissingen brachten
hen hiertoe. Young in Prison gelooft dat iedereen een nieuwe kans
verdient om zijn of haar leven te veranderen en positief bij te dragen
aan de maatschappij.
YiP werkt sinds 2002 met creativiteit en sport voor jongeren in de
gesloten (forensische) jeugdzorg. We werken met rolmodellen,
kunstenaars en atleten die intuïtief contact maken met jongeren, en als
kritische bondgenoot van het formele justitiële systeem.
YiP ontwikkelt internationale trainingsprogramma’s voor NGO’s, overheden
en andere organisaties die willen bijdragen aan de resocialisatie van
jongeren met kunst en sport. Landen waar YiP actief is (geweest) zijn
bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Malawi, Colombia, Kosovo, Albanië, België en
Italië.

Jongeren werken aan (sociale) vaardigheden en persoonlijke
doelen door middel van rap, storytelling, kickboksen, graffiti
of andere workshops.

RELEASE
YIP MENTORPROGRAMMA
Jongeren in de instelling krijgen de kans op normaal sociaal
contact in een abnormale omgeving. Jongeren melden zich
aan wanneer zij behoefte hebben aan een buddy van buiten,
die er voor hem is, met hem meedenkt en een band met
hem opbouwt.

POST-RELEASE
YOUTHLAB
Ex-gedetineerde jongeren worden getraind om hun eigen
ervaringen in te zetten ter verbetering van het (forensische)
jeugdzorgsysteem. Met de Youthlab Module gaan de members weer mee naar binnen om andere jongeren voor te bereiden op het ‘leven buiten’.

Young in Prison

PRE-RELEASE
YIP CREATIEVE EN SPORTIEVE WORKSHOPS

POST-RELEASE

YOUTHLAB MODULE:
ERVARINGSDESKUNDIGE JONGEREN
WEER NAAR BINNEN VOOR HET
FACILITEREN VAN WORKSHOPS

YOUTHLAB

Ervaringsdeskundige
jongeren werken samen
met professionals in de
justitiële sector

RELEASE

MENTORPROGRAMMA
Dus...

Vrijwillige me
YiP bieden jon
bijna vrijkome
sociaal conta

YouthLab FLOW

entoren van
ngeren die
en normaal
act

PRE-RELEASE

CREATIEVE EN
SPORTIEVE WORKSHOPS

Jongeren ervaren
de energie en
verbeeldingskracht
van YiP in detentie

Neem contact met ons op om van gedachten te wisselen en meer te
leren over het Youthlab. Als community of practice hopen we samen
meer te leren over de manieren waarop jongeren een eerlijke kans
kunnen krijgen om hun potentieel te verwezenlijken, en hoe ze door
middel van creativiteit een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
samenleving.

Lamyn Belgaroui - Programma coördinator Youthlab
lamyn@younginprison.org

Elizabeth Vrieling - Programma coördinator Youthlab
elizabeth@younginprison.org
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WE NODIGEN
JE GRAAG UIT

