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Aanwezig
Coördinatie Commissie:
Mevr. C. van der Tuin (voorzitter)
Dhr. E. Rossel (secretaris)
Mevr. C. Elskamp
Mevr. H. Koppijn
Mevr. L. van Burken
Mevr. P. Feldbusch (WEP/notulist)

Aanwezige leden P.M.O. :
Mevr. R. Beemelaar
Mevr. A. de Boer
Mevr. A. van Delden
Mevr. M. Geerken
Mevr. M. Hoff
Mevr. A. Keus
Mevr. C. Mak
Mevr. Y. Scherjon
Mevr. K. Wassink

Sprekers:
Mevr. S. Apon
Dhr. M. Schepers
Gasten/bezoekers:
Dhr. H. Hartemink

Openbare gedeelte

1. Opening en korte mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter heeft de volgende korte mededelingen:
• Mevr. M. ter Rietmole heeft zich afgemeld i.v.m. ziekte.
• Mevr. M. Hilverdink heeft zich afgemeld i.v.m. ziekte.
De secretaris heeft verder geen mededelingen.
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2. Shirley Apon en Marcel Schepers (i.p.v. Jos Bosman-Pas) van Ixta Noa vertellen over hun
ervaringen vanuit de Jeugdzorg en de overstap naar 18+.
Voordat Shirley Apon begint te vertellen over haar ervaringen stelt zij zich eerst even voor.
Zo loopt Shirley Apon stage bij Ixta Noa als ervaringsdeskundige. Graag wil zij na haar stage
bij Ixta Noa blijven als ervaringsdeskundige. Zij wil graag jongeren helpen die hetzelfde
meemaken als wat zij heeft meegemaakt, zodat zij niet dezelfde problemen krijgen.
Verder zit Shirley Apon in een aantal raden/organisaties zoals bijv. de Nationale Jeugdraad.
Shirley Apon is op vroege leeftijd het huis uitgegaan. Tot haar 18 de jaar werd zij nog begeleid.
Toen zij 18 jaar werd verviel de begeleiding. Zij moest toen haar eigen verantwoordelijkheid
nemen. Zo mocht zij zelf bepalen of zij wel of niet verder wou gaan met haar behandelaar.
Helaas kon Shirley dit zelf niet aan waardoor zij grote schulden kreeg.
Hier heeft zij 9 jaar later nog last van. Zo zit zij nog in de schuldsanering. Maar gelukkig is
zij hier binnenkort vanaf.
De transitie Jeugd vindt Shirley Apon momenteel nog rommelig. Er wordt teveel gesproken
vanuit de gedachte die leven bij volwassen en niet bij de jeugd.
Verder ziet Shirley graag dat de Jeugd zo rond 14/15 jaar zich voorbereidt op o.a. financiën,
waardoor zij later niet in de problemen komen.
De ervaring van Shirley is dat een ervaringsdeskundige meer vertrouwen geeft dan een
professional.
Al biedt de transitie wel ruimte voor verbintenissen.
Na het verhaal van Shirley Apon over haar ervaringen hadden de P.M.O. leden gelegenheid
om vragen te stellen aan haar. Veel vragen gingen over haar ervaring met de hulpverlening.
Zo vindt Shirley het ontzettend jammer dat zij niet eerder in contact is gekomen met
Ixta Noa. Dat had haar veel problemen kunnen besparen.
De P.M.O. leden vinden het zeer moedig van Shirley Apon om haar verhaal met anderen te
delen. Hiervoor krijgt zij dan ook een warm applaus.
De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering af.
Zij bedankt Shirley Apon voor haar verhaal over haar ervaringen.
De bezoekers worden bedankt voor hun aanwezigheid.
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