
 14:35  Roos Sohier : 

Online zelfhulp en verschuivend eigenaarschap 
  

Stichting De Noodkreet heeft haar kennis en ervaring 

benut om een online zelfhulptool te bouwen. Een 

jeugdzorgwiki waar de oplossingskracht van jongeren 

en ouders volop benut kan worden voor elkaar en mét 

elkaar. Dit initiatief past volgens Roos Sohier heel 

goed in de huidige trend van ‘verschuivend eigenaars-

schap’ waarin mensen zelf oplossingen ontwikkelen 

voor vraagstukken waar zij tegen aan lopen.  De trend 

waarin consumenten en eindgebruikers steeds vaker  

mede-ontwikkelaar en/of initiators van nieuwe initia-

tieven zijn. Verschuivend eigenaarschap is een span-

nende ontwikkeling, die kansen biedt voor vernieu-

wing, ondernemerschap en een veerkrachtige samenleving. Initiatieven van onderne-

mende cliënten, van burgers vormen volgens Roos Sohier een belangrijk ingrediënt 

om de bestaande kloof tussen systeem en behoeften van mensen zelf te dichten.    

 

R.C. (Roos) Sohier, beleidsadviseur bij BrabantAdvies/secretaris Provinciale Raad 

Gezondheid Brabant 

 

Roos  is beleidsadviseur bij BrabantAdvies/de Provinciale Raad Gezondheid. Zij is 

meedenker en doener op thema’s zoals  sociale veerkracht,  vitale samenleving, ge-

zondheid en duurzaamheid. Zij studeerde klinische- en gezondheidspsychologie aan de 

Universiteit van Tilburg. Hiervoor werkte ze in de (Openbare) Geestelijke Gezond-

heidszorg en in de Jeugdzorg, als procesbegeleider, adviseur en innovator. Rode draad 

in haar zienswijze: samenredzaamheid, zelfregie, uitgaan van mogelijkheden en talen-

ten, dialoog en cocreatie met burgers/het informele netwerk. Zij probeert bruggen te 

slaan tussen de praktijk en het beleid. Naast haar werk bij BrabantAdvies/Provinciale 

Raad Gezondheid is Roos zelfstandig professional als verbinder, meedenker en proces-

begeleider en is zij co-director/initiator  van TEDxYouth@Brabantlaan. 

 

 

 

15:05  Paul van der Klein :  

Uit de shit ! 
 

'Aanbieders van jeugdhulp en overheid bouwden en reor-

ganiseerden de zorg voor jeugd. Maar weet je, ouders en 

jeugdigen kunnen eigenlijk heel goed voor zichzelf en 

elkaar zorgen. Wat als we dat nu eens zouden omarmen 

als leidend beginsel: samen kunnen we het zelf! 

 

Paul van der Klein is sociaal ondernemer en vertelt hoe 

dat er in de praktijk uit kan zien.' 

 

 

 

 

16:15 Geert Klasens :  

Ervaringsdeskundigheid online 

 

De kennis die De Noodkreet door de jaren heen heeft 

ontwikkeld, is zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Deze ken-

nis is nu openbaar en toegankelijk voor iedereen. De site 

is gemaakt met de software van Wikipedia en biedt dus 

de mogelijk om als bezoeker (ouder)  informatie toe te 

voegen, aan te passen of informatie te bediscussieren.  

 

Geert Klasens is sinds 2009 werkzaam bij De Noodkreet 

waar hij zich actief inzet voor de positie van ouders in 

het gedwongen kader jeugdzorg. 



 

 

http://www.leidsefondsen.nl/stichting-heilige-geest
http://www.knr.nl/organisatie
http://www.kansfonds.nl/
http://www.maagdenhuis.nl/

