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VOORWOORD
Voor u ligt Koen, ons nieuwe magazine. Koen

eenvoudig geweest. Op veel fronten was er

bereid in gezamenlijk overleg hen nog een tijd

betekent moedig, onverschrokken, bekwaam.

lang onzekerheid over de nieuwe wet, de

te ondersteunen bij het faciliteren van een

Begrippen waarmee wij ons graag associëren

financiering, de frictiekosten, de contracten

soepele transitie. Het interview met Johan

als nieuwe organisatie: Jeugdbescherming

met de gemeenten, de vermindering van

Hoogerbrug gaat daar onder andere over.

Gelderland. Wij beschermen kinderen die

het aantal banen, de gedwongen ontslagen.

opgroeien in onveilige situaties, in gezinnen

Inmiddels is de rook enigszins opgetrokken

Een nieuw logo, een nieuwe naam voor de

waar hun gezonde ontwikkeling in de knel

en weten we ongeveer waar we aan toe zijn.

organisatie en het magazine: het zijn weliswaar

komt. Dat is de opdracht die de samenleving

Al met al heeft dit proces een enorme wissel

belangrijke, maar niet essentiële uitingsvormen

ons geeft. Wij willen een schild zijn voor

getrokken op onze medewerkers. Het vertrek

van de vernieuwing die wij met elkaar willen

kinderen als hun veiligheid in het geding is.

van veel collega’s laat zijn sporen na. Op deze

realiseren: resultaatverantwoordelijk werken

Vandaar ons nieuwe logo.

plaats wil ik graag alle vertrokken collega’s van

volgens de uitgangspunten van de nieuwe

harte bedanken voor hun inzet. Een speciaal

jeugdbescherming. Met de handen op de rug

De opdracht waar wij voor staan is niet een

woord van dank voor de medewerkers en

ondersteunen van ouders, kinderen en andere

voudig. Wij laveren tussen de belangen van

vrijwilligers van de Kindertelefoon. Zij worden

hulpverleners. Wij willen afgerekend worden op

kinderen en ouders, tussen drang en dwang,

onderdeel van de landelijke Stichting Kinder

onze resultaten: de tevredenheid van de cliënt

tussen gevraagde en verplichte hulp. Wij werken

telefoon. De medewerkers van het AMK gaan

en de klant is een belangrijke graadmeter. Wij

zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid. Maar

naar een andere organisatie, Veilig Thuis, maar

streven naar het verminderen van het aantal

als het echt niet anders kan doen we dat op

blijven voorlopig nog in dienst bij Jeugd

ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen,

basis van een door de rechtbank opgelegde

bescherming Gelderland.

naar een kortere duur van onze bemoeienis.

maatregel: ondertoezichtstelling of jeugd

Hans Lomans

Wij worden ondernemender. Daarover gaat het

reclassering. Dat stelt hoge eisen aan onze

De veranderingen betekenen ook veel onzeker

interview met de drie projectleiders in het artikel

medewerkers. In moeilijke omstandigheden

heid voor cliënten: wie wordt mijn hulpverlener.

“Sámen met gezinnen”.

wordt van hen gevraagd ingrijpende beslissingen

Het was voor ons niet eenvoudig de winkel

te nemen, b etrokken en betrouwbaar, moedig

tijdens de verbouwing open te houden. De
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Sámen met gezi nnen
Meer tevreden klanten en minder maatregelen.
Dat zijn voorbeelden van wat Jeugdbescherming
Gelderland wil bereiken. En dat gaat niet vanzelf.
Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt.
Projectleiders Evelyn Wielheesen, Tom Groeliker
en Bas Burgel vertellen erover.

DE BESTE HULP

het handig als iemand anders die vergaderin

er in een gezin drie kinderen voor wie je iets

Tom Groeliker, projectleider Resultaatverant

gen overneemt, zodat de cliënt in ieder geval

doet, dan heb je dus ook drie dossiers, terwijl je

woordelijk Werken: “Dat betekent voor onze

krijgt wat hij nodig heeft.” Ten slotte wordt in de

in WIJZ gewoon één samenhangend overzicht

teams dat ze sneller en effectiever moeten

teams heel veel geleerd. “Dat doen we op een

hebt. Bovendien heeft WIJZ een heel logische

kunnen werken. En daarvoor hebben ze meer

formele manier, in speciale leerbijeenkomsten

indeling met kopjes als school of werk. Belt er dus

eigen verantwoordelijkheid nodig. Niet de

met onze partners in de Nieuwe Jeugdbescher

een leerkracht met een vraag of opmerking, dan

teamleider bepaalt wie wat doet, maar je

ming, waar je vragen over jouw persoonlijk

vullen we dat gemakkelijk in. Het plan staat altijd

overlegt samen over de vraag: hoe kunnen we

handelen in een zaak kunt voorleggen. Ook

open, dus je hebt altijd met één druk op de knop

de cliënt goed helpen? Dat begint natuurlijk op

leren we op een informele manier, bijvoorbeeld

de laatste stand van zaken.” Wielheesen: “Nu is

het inhoudelijke niveau. Wat is de vraag van de

door met t eamgenoten te praten over zorg die

dat nog omslachtiger. We maken een dossier, dat

cliënt en wie kan daar het beste mee aan de

je wilt bieden, maar die niet is ingekocht door

we afsluiten en in de kast zetten. En we bewaren

slag gaan?” Evelyn Wielheesen, projectleider

een gemeente. Door zo te overleggen, groei je

vaak alle e-mails om zeker te weten dat we ons

Nieuwe Jeugdbescherming: “Die laatste vraag is

persoonlijk én samen.”

later goed kunnen verantwoorden. Maar bewaren

Laten we bij het begin beginnen: vanaf komend

vrijwillige trajecten met het gezin om de boel

heel belangrijk, dat we ons bewust zijn van een

jaar gaat Jeugdbescherming Gelderland op

weer op de rails te krijgen, en gedwongen tra

goede match tussen jeugdbeschermer en cliënt.

EÉN DRUK OP DE KNOP

den is kunnen uitleggen welke afwegingen je hebt

een andere manier werken. Eenvoudig gezegd

jecten waar een rechter aan te pas moet komen.

Uit onderzoek is gebleken dat een succesvol

Teams worden dus flexibeler, zodat ze sneller en

gemaakt. Het helpt je om je overwegingen scherp

worden jeugdbeschermers de superexperts die

Steeds met als uitgangspunt: zo veel mogelijk

traject in grote mate bepaald wordt door deze

effectiever kunnen inspelen op de vraag van de

te krijgen door in je team hierover in gesprek

je inschakelt als de veilige ontwikkeling van een

regie bij het gezin zelf, zo dicht mogelijk in de

klik. Daar willen we dus meer ruimte aan geven.”

cliënt. Vervolgens is het handig als de computer

te gaan, zodat je zaken van alle kanten hebt

kind in het gedrang komt. Dat komt goed uit,

buurt van het gezin, zo kort mogelijk en in hechte

Behalve over de inhoud, overlegt het team over

systemen daar goed op aansluiten. Daar is

bekeken, en je keuzes en onderbouwing handig

want Jeugdbescherming Gelderland heeft in

samenwerking met andere partijen, zoals wijk

praktische zaken, zoals tijd. Groeliker: “Stel dat je

het landelijke cliëntregistratiesysteem ‘WIJZ’

en goed hebt opgeschreven in een systeem.”

de loop der jaren heel veel kennis, ervaring en

teams. Bovendien heeft Jeugdbescherming zich

samen constateert dat een bepaalde jeugd

(WebInformatie JeugdZorg) voor ontwikkeld. Bas

methodieken ontwikkeld over en voor complexe

een aantal doelen gesteld: de tevredenheid van

beschermer geschikt zou zijn om een cliënt te

Burgel, projectleider WIJZ: “Het eerste voordeel

EEN EIGEN FAMILIEPLAN

gezinssituaties. Jeugdbeschermers kunnen van

klanten verder omhoog brengen en het aantal

helpen. Maar die jeugdbeschermer heeft een

van dit nieuwe systeem is, dat het gezinsgericht

Voor gezinnen met problemen levert deze manier

alles doen, van het adviseren van wijkteams tot

gedwongen maatregelen verder omlaag brengen.

paar vergaderingen in zijn agenda staan. Dan is

is. Ons huidige systeem is persoonsgericht. Zijn

van werken veel op. Het wordt gemakkelijker »
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is niet hetzelfde als verantwoorden. Verantwoor

ZÓ WERKT HET IN DE PRAKTIJK
Hoe de nieuwe jeugdbescherming in de
praktijk kan werken, lees je in het verhaal van
Mike. Dit verhaal is fictief, het is bedoeld om
een beeld te krijgen.
Mike is dertien jaar en opstandig. Hij wil niet

doen heeft. Uitkomst: jeugdbeschermer Jasser

naar school, en is erg vaak heel boos. De vader

gaat de zaak oppakken.

en moeder van Mike vinden het moeilijk om
duidelijke regels te stellen. Bovendien hebben

STAP 4: HET NETWERK

ze relatieproblemen.

Jasser gaat op huisbezoek bij het gezin. De
mevrouw van het wijkteam is daarbij. Samen met

STAP 1: HET WIJKTEAM

Mike en zijn vader en moeder kijken ze wie hen

De moeder van Mike belt met het wijkteam, met

nog meer zou kunnen helpen: vrienden, opa’s en

de vraag of ze tips hebben voor de opvoeding.

oma’s? De vader en moeder van Mike weten het

Een mevrouw van het wijkteam gaat aan de slag

niet zo goed. Daarom wordt er een Eigen Kracht

en heeft een tijdje gesprekken met Mike en zijn

Conferentie (EKC) belegd. Daarvoor wordt iedereen

ouders, maar dit heeft onvoldoende succes. Mike

uitgenodigd die wil dat het goed gaat met Mike.

werkt niet mee, de opvoedingssituatie verslech

Samen maken de deelnemers een familiegroeps

tert, moeder zit met de handen in het haar.

plan waarin staat hoe ze de situatie weer veilig
kunnen maken. Jasser maakt dit plan dus niet. Hij

STAP 2: ADVIES VAN JEUGDBESCHERMING

bepaalt wel wat er minimaal in moet staan om een

Daarom belt de mevrouw van het wijkteam met

veilige situatie te realiseren en bewaakt dit ook.

Jeugdbescherming Gelderland. Jeugdbeschermer
v.l.n.r.: Evelyn Wielheesen,

om bij hun wensen en vragen aan te sluiten

meer voor elk gezinslid een apart dossier hebben.

aanbieden zonder maatregel, kun je situaties

Suzanne brengt samen met haar in kaart wat

STAP 5: AAN DE SLAG

Bas Burgel en Tom Groeliker

en tegelijkertijd de veiligheid te bewaken.

Bovendien hebben we beter zicht op doorloop

voorkomen waarin het al helemaal uit de hand

precies de feiten zijn en welke stappen er binnen

Jasser voert het plan samen met het gezin uit. Hij

Wielheesen: “We gaan met de gezinsleden op

tijden in het nieuwe systeem en kunnen we daar

gelopen is. ”

de huidige hulpverlening mogelijk nog kunnen

heeft intensief contact met Mike, de ouders en

zoek naar een gemeenschappelijk belang. Iets dat

dus beter op sturen.”

worden gezet. Ook gaat Suzanne een keer mee

familieleden en vrienden uit het groepsplan en het

CLIËNTTEVREDENHEID

naar het gezin van Mike. Tijdens dit huisbezoek

professionele netwerk. Daarbij zet hij zijn allround

de veiligheid en toekomst van het kind. De jeugd

Beter kunnen aansluiten bij het gezin, draagt

Jeugdbescherming werkt gestaag aan het

bespreekt Suzanne samen met de mevrouw van

expertise als jeugdbeschermer en zijn specialis

beschermer helpt families om zo veel mogelijk

weer bij aan het andere doel van Jeugd

doorvoeren van de vernieuwingen. Groeliker:

het wijkteam en het gezin wat er goed gaat, wat

tische expertise in het werken met pubers in. Als

zelf de regie, verantwoordelijkheid en besluiten

bescherming Gelderland: het terugdringen van

“Dat is overigens niet vrijblijvend. We gaan

de zorgen zijn en wat er minimaal moet gebeu

Jasser onderweg tegen vragen aanloopt (hoe laat

te nemen. We nemen het niet over, maar geven

het aantal gedwongen maatregelen, zoals een

de doorlooptijden natuurlijk bijhouden, net

ren om deze zorgen weg te nemen.

ik de regie écht bij het gezin, en voorkom ik dat ik

gezinnen de mogelijkheid om met hun omgeving

ondertoezichtstelling. Want hoe beter gezin en

zoals het aantal gedwongen maatregelen.”

oplossingen te bedenken. Natuurlijk moeten die

jeugdbeschermer op vrijwillige basis samen

Wielheesen: “En we vragen feedback aan

STAP 3: WIE HELPT?

wel voldoen aan wat minimaal nodig is om de

werken, hoe groter de kans dat ze er samen

organisaties en gemeenten. Ten slotte meten

Het gezin ziet de ernst van de zorgen over Mike

veiligheid te vergoten. Deze manier van werken

uitkomen en de situatie in een gezin verbetert.

we de cliënttevredenheid, en dat is eigenlijk

en wil snel intensievere zorg. Ook willen ze graag

STAP 6: TERUG NAAR HET WIJKTEAM

hadden we ieder voor onszelf al, maar straks

Wielheesen: “En dat is belangrijk, want zo’n

de belangrijkste. We kijken tussentijds hoe

geholpen worden door een mannelijke jeugd

Jasser evalueert met alle betrokkenen de doelen

passen ook de organisatie en het computer

ondertoezichtstelling is een soort stempel dat

cliënten onze ondersteuning en samenwerking

beschermer. Suzanne bespreekt de situatie van

en afspraken uit het familiegroepsplan. Zijn deze

systeem erbij. De organisatie, doordat we werken

je je hele leven met je meedraagt. Als wij in een

ervaren en na het afsluiten van een traject. Op

Mike in haar team. De gedragsdeskundige is daar

gehaald? Dan trekt Jasser zich terug en neemt de

in flexibele teams en het systeem, doordat we het

vroeg stadium effectief meedenken en advies

die manier leren we en gaan we stap voor stap

ook bij. Het team praat over de inhoud, over de

mevrouw van het wijkteam het weer over. Zij blijft

gezamenlijke doel beter in beeld houden, en niet

geven, of daar waar nodig een intensief traject

de goede richting uit.”

klik met het gezin, en hoeveel werk iedereen te

contactpersoon voor het gezin.
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ze allemaal willen. Daarbij kijken we steeds naar

te beschermend word?) legt hij die voor aan zijn
collega’s in een Methodische Leerbijeenkomst.

Het verhaal van

Wietske & Jennifer

Jennifer (18) is geen katje om zonder hand-

blowen”, zo omschrijft ze het zelf. Minder ‘chill’

grote voordeel dat ze met de methodieken

schoenen aan te pakken. Op het eerste gezicht

vond ze dat ze hierdoor bij jeugdreclassering

van de OTS nog meer passende hulp voor

dan. Haar lange haren verbergen deels haar

terecht kwam.

Jennifer kon bieden. Zo kon ze zich nu meer

gezicht als ze achterover in haar stoel een

op het systeem richten: school en de ouders

slok van haar Red Bull neemt. Jennifer heeft

ONDER TOEZICHT EN UIT HUIS

van Jennifer. Door middel van een psycholo

vandaag een afspraak met Wietske Schoolen

Wietske werd haar jeugdbeschermer. In het

gisch onderzoek dat Wietske liet uitvoeren,

van Jeugdbescherming Gelderland. Wietske

begin zat Jennifer totaal niet op haar te

werd duidelijk dat Jennifer al jaren op haar

voert zowel de jeugdreclassering als de

wachten. Wietske: “Ze was heel vaak boos,

tenen liep en eigenlijk onbegrepen werd.

ondertoezichtstelling van Jennifer uit. “Hoe

schold me uit en liep tijdens gesprekken weg.”

Wietske: “Jennifer schreeuwt heel hard, maar

gaat het nu bij begeleid wonen?”, vraagt

Al snel kreeg Wietske het vermoeden dat er meer

doet dat vooral omdat ze zich niet gehoord en

Wietske. “Deze week goed”, spot Jennifer. “Dat

speelde dan alleen schoolverzuim. Thuis ging het

eenzaam voelt. Ze jaagt mensen weg omdat

is een tactisch antwoord”, pareert Wietske.

slecht. Ze onttrok zich aan het ouderlijk gezag en

ze te onzeker is om ze dichtbij te houden.”

liep weg van huis. Vaak wisten haar ouders niet
Twee jaar geleden ontmoetten Wietske en

eens waar ze was en zat ze ergens met jongens

KOKHALZEN VAN WOEDE

Jennifer elkaar voor het eerst. Jennifer ver

te blowen. Ik ben toen met moeder en haarzelf

Ook tegen Wietske kon Jennifer flink tekeer

zuimde van school en kwam daardoor bij de

het gesprek aangegaan over de situatie. Omdat

gaan. Wietske weet nog dat ze Jennifer kwam

jeugdreclassering van Jeugdbescherming

ik de situatie niet veilig vond voor Jennifer, heeft

ophalen nadat de ondertoezichtstelling en de

Gelderland (toen nog Bureau Jeugdzorg)

Jeugdbescherming Gelderland een melding

machtiging uithuisplaatsing was afgegeven

terecht. Jennifer zat helemaal niet lekker in

gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming.”

en er plek was in een 24-uurs behandel

haar vel. Haar ouders waren net gescheiden en

De Raad erkende de problemen en gaf als advies

centrum in een instelling voor Jeugd- en

Jennifer had met beide ouders veel ruzie. Ze

aan de kinderrechter Jennifer uit huis en onder

Opvoedhulp. Geen prettige herinnering voor

vond het moeilijk dat haar ouders elkaar zwart

toezicht te p laatsen. Geen lichte beslissing, maar

Jennifer. “Ze was zo boos en overstuur dat

maakten en haar als doorgeefluik gebruikten.

nodig omdat Jennifer uit zichzelf nooit mee

ze een glas en haar telefoon naar me gooide.

Bovendien lagen de manieren van opvoeden

zou werken aan een uithuisplaatsing. En thuis

Ze kokhalsde gewoon van woede. Het was

ver uit elkaar. Vader was streng en vrij zakelijk,

wonen was geen optie omdat er zo vaak ruzie

echt heel heftig.” Wietske liet zich echter niet

moeder juist heel gevoelig. Voor Jennifer zorgde

was en niemand wist waar Jennifer was. Het was

wegjagen, hoe vaak Jennifer ook boos werd.

dit voor o nduidelijkheid en een constante

nodig dat Jennifer weer naar school ging en zich

En dat wierp zijn vruchten af. De twee leerden

overvraging. Het was voor haar onmogelijk om

zou ontwikkelen los van haar ouders. Daarover

elkaar steeds beter kennen en Jennifer ging

te voldoen aan wat haar vader van haar vroeg

waren ook haar moeder en vader het eens. Met

Wietske waarderen. “Je wordt veel minder

en wat haar m
 oeder wilde. En dat uitte zich

die beslissing van de kinderrechter viel Jennifer

snel boos en blijft nu in ieder geval tijdens

in niet willen luisteren en boosheid. Op school

ineens onder twee maatregelen: jeugdreclasse

een gesprek zitten waardoor je veel verder

ging het ook niet goed. Een meisje uit haar klas

ring en een ondertoezichtstelling (OTS).

komt en meer bereikt”, concludeert Wietske.

had de pest aan haar en stookte a nderen tegen
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Jennifer grijnst: “Wat je zegt, gaat nu gewoon

haar op. Hoewel Jennifer zelf niet op haar

Wietske bleef Jennifers vaste jeugdbeschermer,

het ene oor in en het andere oor uit, terwijl ik

mondje is gevallen, vond ze het toch moeilijk

die beide maatregelen uitvoerde. Wel zo fijn

in het begin meteen kwaad werd. Maar nee, ik

om naar school te gaan. Uiteindelijk bleef ze

voor Jennifer, want zo hoefde ze niet opnieuw

vind je oké. Ik kan goed met je praten. Je kent

steeds vaker weg van school. “Lekker chillen en

aan iemand te wennen. Voor Wietske was het

me goed en dat vind ik fijn.” »
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Kort
nieuws

Voor deel cliënten
stopt inzet Bureau
Jeugdzorg

KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

OP ZOEK NAAR POSITIEVE ERVARINGEN

wonenproject. Ze heeft een eigen kamer binnen

Wietske bleef de rode draad in de hulpverlening.

‘Met vallen en opstaan’, zo typeert Wietske de

een huis met gezamenlijke voorzieningen. “Best

Ze liet Jennifer voelen er voor haar te zijn en

vorderingen die Jennifer boekt. “Het ging best

wel zelfstandig”, vindt Jennifer. “Gaat het goed?”

keek voortdurend naar wat nodig was. Wietske:

goed bij de behandelgroep, vond je niet?”, vraagt

vraagt Wietske. Jennifer gniffelt: “Deze week

“Een dubbele maatregel krijg je niet zomaar. Het

Wietske aan Jennifer als die tegenover haar

wel”, spot ze. “Dat is een tactisch antwoord”,

gaat om een delict gecombineerd met gedrags

zit. “Ja”, beaamt Jennifer. “Ik mocht daar best

pareert Wietske. “Ach”, zucht Jennifer. “Deze

problemen en vaak een moeizame thuissituatie.

veel.” “Maar het kostte je wel moeite om niet

week is Simone er niet. Dan vind ik het relaxter,

De meerwaarde van een dubbele maatregel is

te blowen”, zegt Wietske. Jennifer kijkt Wietske

want van haar moet ik van alles.” Wietske: “Hoe

om vanuit zowel de methodiek van de jeugd

uitdagend aan. “Ach, dat heb ik daar ook wel

minder jij moet, hoe beter het gaat. Toch zul je

reclassering als die van de OTS een zo goed

gedaan hoor. Stiekem. Ik ben maar één keer

je aan bepaalde regels en afspraken moeten

Voor een deel van onze cliënten die wij

mogelijk beeld van Jennifer te kunnen krijgen om

gesnapt.” Wietske: “Ondanks het blowen heb je

houden, ook al vind je dat lastig.” Jennifer

begeleiden in een vrijwillig kader, stopt

haar zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

het wel heel goed op school en stage gedaan,

snapt het, maar zucht toch. “Ik bepaal liever

Wat kan ze aan? Wat vindt ze leuk om te doen?

waardoor je zelfs je niveau 1 hebt behaald. Maar

mijn eigen regels. Dat mag ook steeds meer,

Kan ze overweg met anderen? Is ze in staat dingen

toen wilde je verder naar de kappersopleiding op

want ik heb nu werk.” Jennifer gaat naar een

te leren? In zo’n geval is het prettig voor ouders en

het ROC...”Jennifer zucht en kijkt een beetje boos.

dagbestedingsproject, zodat ze structuur heeft

de jongere dat de kennis van Jeugdbescherming

“Dat ging niet zo goed. Er zaten heel veel kinderen

in haar leven. Ze werkt in een winkel waar ze

Van 15 t/m 21 november vond weer de

Het bleek andere jaren ook al, maar zeker

verlening uitvoert. Zij krijgen van ons een

Gelderland kan bijdragen in het vinden van de

in die klas en ik had met al die mensen geen

kleding vermaken en sorteren en herstellen.

Gelderse Week van de Jeugdzorg plaats. Eén

nu met de nieuwe Jeugdwet op komst,

brief dat weliswaar ons contact met hen

juiste zorg. Zodat de jongere krijgt wat hij nodig

klik. Al die meiden bemoeiden zich met me. Niks

Jennifer vindt het hier erg leuk en voelt zich

van de vaste activiteiten tijdens deze week zijn

dat deze stages een geknipt middel zijn

stopt, maar dat de zorg aan hen door de

heeft. Uit de psychologische test bleek bijvoor

voor mij. En dan moest ik naar stage met de bus

thuis op deze werkplek waar ze in ieder geval

de bestuurlijke stages: Gelderse bestuurders,

voor de kennisoverdracht van jeugdzorg

zorgaanbieder volgens planning doorgaat.

beeld dat Jennifer een disharmonisch profiel heeft,

en daar werd ik heel onzeker van.” Wietske: “Het

bezig is om weer dagritme te krijgen.

politici en ambtenaren kunnen kennismaken

naar gemeenten.

wat betekent dat ze verbaal sterker is dan in

ROC is uiteindelijk niets geworden. De overstap

haar h andelen. Iets wat er voor zorgt dat ze vaak

van een kleine school naar zo’n grote school

NOG NIET VAN ME AF

overvraagd werd. Wietske speelde hier bijvoorbeeld

bleek te groot. Er was te weinig ondersteuning en

De OTS en de jeugdreclassering zijn bijna

Hoe werken ze in een instelling en wie zijn

deze week alleen, wij staan altijd open

op in door samen met Jennifers ouders aan tafel te

Jennifer voelde zichzelf naar omdat het haar niet

afgelopen. Er zijn nog wat laatste dingen waar

daar bij gebaat? Dit zijn belangrijke vragen voor

voor verzoeken. Bent u vanuit uw werkveld

De nieuwe organisatie Jeugdbescher

gaan en met hen te zoeken naar manieren om het

lukte om opdrachten af te krijgen of een stage te

Wietske met Jennifer aan wil werken, dus de

raadsleden, bestuurders, beleidsmedewerkers

geïnteresseerd om mee te lopen in de

ming Gelderland heeft zich op dinsdag

Jennifer makkelijker te maken. Ze neemt het hele

bemachtigen. Heel vervelend, weer een negatieve

komende tijd blijven zij elkaar nog even zien.

en communicatiemedewerkers van gemeenten,

praktijk van jeugdbescherming, dan kunt

9 december intern gepresenteerd. De

systeem bij de hand om samen voor een veilige

ervaring. De uitdaging is om samen met Jennifer

“Je bent nog niet van me af hoor, je kunt me

bij wie de verantwoordelijkheid voor een

u altijd contact met ons o pnemen via

bijeenkomst voor alle medewerkers was

ontwikkeling van het meisje te zorgen. En zijn er

op zoek te gaan naar positieve ervaringen. Wat

nog even je hulpverlener blijven noemen”, zegt

sluitendejeugdzorg straks op het bord ligt.

contact@jbgld.nl, of met één van onze

het vervolg op de regiobijeenkomsten

hobbels op de weg? Bijvoorbeeld een zorginstelling

kan ze wel en vindt ze leuk om te doen en is voor

Wietske. “Pff, doe effe normaal”, zegt Jennifer.

Een groot a antal ‘stagiaires’ meldden zich aan,

regiokantoren. De contactgegevens vindt

‘Team van de toekomst’ van oktober.

die het niet meer ziet zitten met Jennifer? Dan is

haar vol te houden.

“Ik noem je gewoon Wietske hoor.” Wietske

ongeveer 30 van hen kozen voor een kijkje in

u op www.jbgld.nl

De middag richtte zich op de samen

moet hard lachen. “Dat mag. Noem me maar

de keuken van Jeugdbescherming Gelderland.

Wietske vanuit haar positie in staat te zeggen: ik
heb hier een indicatie, dus Jennifer heeft recht op

EEN DAGRITME EN STRUCTUUR

de zorg die ze nodig heeft.

Inmiddels woont Jennifer in een begeleid-

Voor veel kinderen en jongeren die
Bureau Jeugdzorg in 2014 begeleidde zal
er in 2015 niet veel veranderen. De zelfde
hulp wordt vanuit een andere organisatie
naam - Jeugdbescherming Gelderland gewoon voortgezet.

Jeugdbescherming Gelderland in trek bij
bestuurlijke stages Week van de Jeugdzorg

onze inzet wel. Het gaat dan specifiek over
jongeren aan wie wij casemanagement of
indicatiebeheer bieden en waarvoor een
collega-instelling (zorgverlener) de hulp

met het werkveld zorg voor jeugd.
Voor stages beperken wij ons niet tot

Klaar voor de start

werking in de toekomstige teams van
Jeugdbescherming Gelderland en de

gewoon Wietske.”

presentatie van de nieuwe huisstijl.
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Maskers af
ergerden zich ontzettend aan me. Ik doe graag

allemaal apart. We maakten samen afspraken

mijn eigen ding en vind het lastig om te luisteren

over regels die zouden gelden en hoe we die

als ik het ergens niet mee eens ben. En ik

konden naleven. Het gaat echt goed nu. Meestal

zag het nut niet zo in van wat zij zeiden. Echt

houd ik me nu aan de regels. Waarom nu wel?

gezellig was het niet thuis. Zij ergerden zich aan

Omdat ik het serieuzer neem. Er komt natuurlijk

mij en ik aan hen. Mijn moeder had al een paar

niet zomaar iemand van Bureau Jeugdzorg langs

keer gedreigd Bureau Jeugdzorg te bellen. Op

om met ons over dit soort dingen te praten.

een gegeven moment liep onze ruzie heel hoog

Dan moet het wel serieus zijn. Het lijkt ineens

op. Ik schold haar uit, zij was overstuur en riep

allemaal veel belangrijker. Eerst focuste ik me

weer dat ze jeugdzorg wilde bellen. Doe dan, riep

op andere dingen, nu heb ik ook aandacht voor

ik. En toen ze het ook echt deed, was ik eigenlijk

wat mijn ouders willen. Opruimen wordt nu

wel opgelucht. Het was goed dat er iemand van

steeds meer een gewoonte en daardoor wordt

buitenaf kwam. Iemand die ook naar mijn kant

het makkelijker om te doen. Ik snap mijn ouders

van het verhaal luisterde. En ik was blij dat er

beter. En zij mij.”

Chiara is een sociaal meisje van veertien. Ze

iets gebeurde, want anders zou de situatie te

houdt van sport, mode, fotograferen en zelf

erg ontploffen.”

BLIJ MET DE HULP
“Ik vind het fijn dat het nu weer leuk is thuis.

dingen maken. Niet te veel hetzelfde, want
dat verveelt. Thuis ging het de laatste tijd wat

WE MAAKTEN SAMEN AFSPRAKEN

Ik voelde me echt wel naar, omdat we zo vaak

minder. Chiara had veel ruzie met haar ouders.

“Bas van Bureau Jeugdzorg kwam diezelfde

ruzie hadden. Het is ook niet zo dat ik expres

“Ik bel jeugdzorg hoor”, dreigde haar moeder

avond nog. Hij nam onze problemen meteen

dacht ‘laat ik eens lekker niet gaan opruimen’,

keer op keer. Uiteindelijk voegde ze de daad bij

serieus en dacht dat een gezinscoach iets voor

het gebeurde gewoon. Natuurlijk blijf ik de

het woord. Tot grote opluchting van Chiara zelf.

ons was. En daarom kwam Ans bij ons thuis.

regels die we hebben gemaakt, opvolgen. Ik wil

Zij stelde me meteen gerust door te zeggen

echt niet meer dat het wordt zoals het was. De

ECHT GEZELLIG WAS HET NIET THUIS

dat onze problemen heus wel op te lossen

meeste kinderen balen denk ik als ze horen dat

“Ruim je rommel op. Zit niet steeds op je

waren. Daarna gingen we praten over hoe het

jeugdzorg komt. Ik niet, ik was blij dat er iemand

telefoon als we aan het eten zijn. Mijn ouders

thuis ging. Eerst met ons gezin samen, daarna

kwam om te helpen.”
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DUBBEL INTERVIEW

“In de jeugdzorg
hangt succes af
van wie je bent ”
Wat hebben jeugdbeschermers en
brandweermannen gemeen? Dat hun
persoonlijkheid belangrijk is voor hun werk.
Jeugdbescherming Gelderland brengt in
kaart hoe de ideale jeugdbeschermer er in
de toekomst uitziet. Die kennis gebruikt ze
op allerlei manieren: van de werving van
medewerkers en samenstelling van teams
tot functioneringsgesprekken en opleidingen.
Op die manier krijgen cliënten ook na de
transitie de juiste persoon als hulpverlener.
KOEN | 14

Jeugdbescherming Gelderland heeft altijd al veel

STEVIG STAAN

gevenden, stafmedewerkers, gedragsdeskundigen

geïnvesteerd in opleiding en groei van mede

Voor het antwoord op de vraag hoe de jeugd

of secretaresses zijn. Vonk: “Dat levert ook veel

werkers. En dan vooral in kennis en vakmanschap.

beschermer van de toekomst eruitziet, is

meer energie op, dan keihard te proberen om

Ze werd in 2010 bijvoorbeeld als eerste jeugd

omgekeerd te werk gegaan. Vonk: “We hebben

iets te leren dat toch niet bij je past. Bezig zijn

beschermingsorganisatie in Nederland door Cedeo

eerst vastgesteld wanneer het mis gaat. Als

met sterktes en zwaktes is ook geen doel op

erkend als opleidingsinstituut. “Maar daarmee

mensen te veel betrokken zijn bijvoorbeeld. Als je

zich, maar een middel om het succes van deze

zijn we er niet”, vertelt Hilda Regterschot, senior

de top tien van afbreukrisico’s omdraait, kom je

organisatie te bereiken. En dat is, eenvoudig

beleidsmedewerker Personeel, Organisatie en

vanzelf op wat je dan wel nodig hebt.” Inmiddels

geformuleerd, dat kinderen en jongeren niet meer

Opleidingen. “De zaken waarin jeugdbeschermers

zijn er zeven kenmerken geformuleerd: stevig

in situaties zitten die bedreigend zijn voor hun

werken, worden steeds zwaarder en bovendien

kunnen staan, goed luisteren, in de spiegel kijken,

ontwikkeling. Dan is jeugdzorg succesvol, en daar

verandert er veel in de omgeving. Medewerkers

kunnen sturen, planmatig werken, bijstaan zonder

gaat het om.”

gaan straks bijvoorbeeld heel veel verschillende

overnemen en samenwerken. Vonk: “Je weet dat

soorten samenwerkingsverbanden aan, zoals

niemand daar 100 procent aan voldoet. Dat hoeft

TROTS DAT WE VOOROP LOPEN

met andere hulpverleners en wijkteams. Het is

ook helemaal niet. Het gaat erom dat je je be

De komende maanden gaan Vonk en Regterschot

daarom erg belangrijk dat medewerkers over

perkingen kent en er slim mee omgaat. Allereerst

verder aan de slag met de kenmerken van de

zelfkennis beschikken, dat heb je nodig om aan

persoonlijk. Als je bijvoorbeeld heel empathisch

ideale toekomstige jeugdbeschermer. Regter

te k unnen sluiten bij degene met wie je samen

bent, en daardoor cliënten snel begrijpt, kun je

schot: “Uiteindelijk gaan we deze kenmerken op

werkt. B
 ovendien zijn we vanaf 1 januari een

hen onbedoeld ook het gevoel geven dat je slecht

allerlei manieren gebruiken: bij de werving van

gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming

luistert. Als je dat van jezelf weet, kun je het ook

medewerkers, bij functioneringsgesprekken, bij de

en jeugdreclassering. Dit betekent dat er hoge

benoemen, uitleggen dat je soms aan een half

samenstelling van teams en bijvoorbeeld bij de

eisen worden gesteld aan onze medewerkers. En

woord genoeg hebt, en vertellen dat je daarom

aansturing door leidinggevenden. Steeds met in

dat betekent weer dat we continu werken aan

bewust nog een paar extra vragen stelt.”

het achterhoofd: je hoeft niet aan alle kenmerken
te voldoen. Als iets nog niet zo goed gaat, kijken

professionaliteit.” Vandaar dat Jeugdbescherming
Gelderland op een rij gaat zetten wat ze graag

KWETSBAAR OPSTELLEN

we eerst of we er iets aan kunnen doen, bijvoor

ziet bij de jeugdbeschermer van de toekomst.

Regterschot geeft nog een voorbeeld: “Bij jeugd-

beeld met training of scholing. Werkt dat niet?

zorg werken enorm betrokken mensen. De keer

Dan kijken we of we dit kernmerk slim kunnen
aanvullen in het team.”

TERUGGEWORPEN OP JEZELF

zijde daarvan is dat we het soms ook te goed

Peter Vonk adviseert Jeugdbescherming Gelderland

willen doen, ons te verantwoordelijk voelen en dat

bij het traject: “In de jeugdzorg hangt succes af

we overal een antwoord op willen geven. Terwijl

Maar de eerste stap is om met het beeld van

van wie je bent. Dat was vroeger al zo. Dat wordt

het voor een cliënt waarschijnlijk prettig is als

de ideale jeugdbeschermer van de toekomst de

nu nog veel belangrijker: door alle ontwikkelingen,

wij ook eens zeggen dat we het lastig vinden,

organisatie in te gaan met de vraag of mensen

word je meer teruggeworpen op jezelf. Er zijn twee

erover na moeten denken of het even willen laten

zich erin herkennen. Regterschot: “Dit is niet iets

beroepscategorieën waar je aard en aanleg heel

bezinken. Wij verwachten van onze cliënten dat ze

van bovenaf, maar vooral ook van medewerkers

nadrukkelijk bepalend zijn voor je succes, namelijk

zich kwetsbaar opstellen, waarom zouden wij er

zelf. Dat was ook onze insteek bij de certificering

in de jeugdzorg en bij de brandweer. Je persoonlijk

dan niet mee beginnen?”

van onze organisatie, en dan met name bij de
registratie van medewerkers in het beroepsregis

heid kun je in beide gevallen niet camoufleren. Bij
de brandweer, omdat je onder hele hoge druk moet

Een tweede manier om slim met kwaliteiten

ter. Iedereen is nu geregistreerd en medewerkers

acteren. In de jeugdzorg, omdat ouders en kinderen

en beperkingen om te gaan, is in een team.

zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze voldoende

er zo doorheen prikken als je niet oprecht bent. Je

Regterschot: “De één is goed in rapporteren,

opleidingspunten halen voor de herregistratie

bent dus zelf je voornaamste instrument. Het is dus

terwijl de ander beter is in het voeren van een

over vijf jaar. Wij ondersteunen dit met ons eigen

heel belangrijk dat je van jezelf weet: wie ben ik

eerste gesprek. Als je van elkaar weet waar je

opleidingsaanbod . Dat is een nieuwe manier van

en wat kan ik van mezelf verwachten in bepaalde

goed in bent, kun je elkaar aanvullen. Dat is

werken. Maar het is gelukt. Sterker nog: medewer

situaties? Zodat je je sterktes kunt inzetten en op

hoe resultaatverantwoordelijke teams en hun

kers zijn er trots op dat we vooroplopen op het

je zwaktes iets kunt verzinnen.”

ondersteuners gaan werken. Of het nou leiding

gebied van scholing en persoonlijke ontwikkeling.”
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REPORTAGE

Samenwerking wi jkteams
Rick Brandenbarg, jeugdbeschermer bij Jeugd-

structuur nodig. En juist daaraan ontbreekt

ER MOET NU ECHT IETS GEBEUREN

bescherming Gelderland, schuift vandaag aan

het. Want wat mama zegt, is vaak niet gelijk

Karin is de regiehouder van dit hulpverlenings

bij een gesprek tussen Karin Schroeder van

aan wat papa zegt. Daarnaast vallen beide

traject. Zij gaat Martin en Ilona de komende

CJG4kracht en Martin en Ilona, ouders van Bibi.

ouders elkaar geregeld af in bijzijn van hun

periode ondersteunen met de afspraken die ze

Het is de eerste keer dat hij Martin en Ilona

dochter. Door al die factoren loopt Bibi achter

met elkaar maken. Het doel: beter ouderschap

ziet. En misschien ook meteen de laatste keer.

in haar ontwikkeling. Hulp is gezocht en

bieden, zodat dochter Bibi de rust en veilig

Rick: “Ik ben er vandaag bij om duidelijk te

gegeven, maar na ruim tweeënhalf jaar praten

heid krijgt die ze nodig heeft om zich goed te

maken dat de nood hoog is. Daarna is het de

en proberen, heeft de vorige hulpinstantie

ontwikkelen. Rick schuift tijdens deze eerste

bedoeling dat de ouders het zelf doen, samen

het opgegeven. Via de geestelijke jeugd

afspraak aan om duidelijk te maken dat ouders

met Karin. Ik blijf op de achtergrond beschik-

gezondheidszorg kwamen ze bij het CJG4kracht,

beiden hun verantwoordelijkheid moeten gaan

baar, passend bij de nieuwe werkwijze van de

een team van ambulante hulpverleners vanuit

pakken Rick: “Er moet nu echt iets gebeuren. De

toekomstige Jeugdbescherming Gelderland.”

verschillende hulpverleningsinstanties die de

drang is toegenomen en we willen door middel

krachten bundelen en snelle ambulante zorg

van mijn aanschuiven dwang voorkomen.” Met

Rick en Karin zijn bij elkaar gekomen op het

bieden zonder directe indicatie. Rick en Karin

de komst van de nieuwe jeugdbescherming

kantoor van Jeugdbescherming Gelderland

werken allebei voor het CJG4kracht. Rick vanuit

wordt de rol van Jeugdbescherming Gelderland

in Zutphen. Ze hebben zo een intakegesprek

Jeugdbescherming Gelderland en Karin vanuit

anders: zo veel mogelijk regie bij het gezin

met Ilona en Martin. De jonge ouders zijn

Lindenhout, een instelling voor jeugd- en

zelf, zo min mogelijk contactpersonen, zo kort

drie jaar geleden gescheiden, maar soepel

opvoedhulp. Een van de methodieken die het

mogelijk en in hechte samenwerking met

verloopt de omgang niet. Afspraken maken,

CJG4kracht gebruikt, is de omgangsbegeleiding

andere partijen. Dat betekent dat Karin het

nakomen en eenduidig communiceren is nog

‘Ouderschap Blijft’ vanuit Lindenhout. En voor

traject stuurt en Rick alleen aansluit als het

steeds m
 oeilijk. En daar heeft hun negenjarige

deze methodiek hebben de ouders van Bibi op

nodig is. Vanuit zijn rol als jeugdbeschermer

dochter Bibi last van. Het meisje is gediagnos

aanraden van GGZ gekozen. Het is een laatste

kan hij procesmatig meer inzicht bieden. Wat is

ticeerd met A
 sperger (een stoornis in het

strohalm, want na dik twee jaar proberen moet

nodig om dit proces te doen slagen? En wat zijn

autisme s pectrum) en heeft duidelijkheid en

er nu echt iets gebeuren.

de consequenties als dat niet gebeurt? »
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BIBI STAAT CENTRAAL

Bibi laatst chocolademelk bij hem dronk en

te voorkomen, maar dan moet er wel echt iets

Karin begint het gesprek met een korte uitleg

daarna misselijk werd. “Er was niets mis met

verbeteren.” Martin en Ilona knikken. Rick gaat

over Ouderschap Blijft. “We willen zo snel moge

die chocolademelk”, benadrukt hij. “Maar later

nog even verder. “Ik zie genoeg kwaliteiten bij

lijk starten. Jullie krijgen de regie. Wij stellen de

hoorde ik via Bibi dat haar moeder suggereerde

jullie. Jullie vergeten wat jullie wel goed doen als

kaders, Bibi staat hierin centraal.’’ Met als doel:

dat ik bedorven chocolademelk heb gegeven. Ze

ouders. Martin, vind jij Ilona een goede m
 oeder?”

beter ouderschap. Daarna vraagt ze de ouders

is daar zo van geschrokken dat ze nu helemaal

“Daar heb ik mijn twijfels bij…”, antwoordt

waar de vorige hulpverlening op is vastgelopen.

geen chocolademelk meer durft te drinken. Dat

Martin zachtjes. “En jij Ilona? Vind jij hem een

Daar hoeven ze niet lang over na te denken:

irriteert me en dat merkt Bibi dan ook helaas.”

goede vader?” “Voor een deel wel.” Rick: “Ik ben

“De communicatie. We zijn het over veel dingen

Rick wil weten wat Bibi dan precies merkt. M
 artin

ervan overtuigd dat jullie goede ouders zijn. Nu

niet met elkaar eens.” Dat dit zo is, wordt al snel

legt uit dat zijn irritatie vooral non-verbaal is.

jullie zelf nog. Maar ik wil niet dat jullie dochter

duidelijk als Ilona en Martin het over rust voor

Rick: “Komt dan het stoom uit je oren?” Vader

zich afvraagt of papa mama wel een goede

hun dochter hebben. Volgens Martin laat Ilona

knikt instemmend. Rick: “Kun je ook anders

moeder vindt en andersom. Het vertrouwen

Bibi te laat opblijven. Hij hoorde zijn dochter

reageren in zo’n situatie?” Het blijft even stil.

moet terugkomen. En als dat groeit, als die basis

namelijk over een serie vertellen die pas om

Karin legt uit dat ze begrijpt dat dit vervelende

goed is, dan kun je ook meer van elkaar hebben.

21.30 uur op tv is. Ilona verdedigt zich door te

situaties zijn. Maar dat de vraag wie er gelijk

Karin vult aan: “Een goede moeder mag best

zeggen dat ze die serie had opgenomen. Karin

heeft voor Bibi beangstigend kan zijn. Het gaat

eens een foutje maken. Een goede vader ook.

grijpt in: Binnen de omgangsbegeleiding doen

er niet om wie er fout zat. Om dit soort dingen

Jullie moeten van jullie eigen kracht uitgaan.”

wij niet aan waarheidsbevinding. Waar het wel

moet een kind zich niet druk hoeven te maken.

om gaat, is dat jullie het probleem nu bij Bibi
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ERVOOR GAAN

neerleggen. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders.

GEDWONGEN HULP VOORKOMEN

“Wat zou Bibi willen dat er verandert?”, vraagt

Als zij vertelt dat ze die serie heeft gezien en

Rick en Karin vinden het allebei zorgelijk dat

Rick dan. Ilona glimlacht: “Dat haar ouders weer

jij reageert g eïrriteerd, omdat haar moeder dat

er na tweeënhalf jaar hulp weinig is gebeurd.

bij elkaar komen.” Rick: “En verder?” Het is even

nooit had moeten toestaan, is dat intens ver

Karin vraagt de ouders hoe groot ze de kans

stil. Dan oppert Ilona: “Dat Martin en ik vaker

moeiend voor een kind. Het voelt onveilig als een

achten dat het nu wel zal slagen. Ilona reageert

samen koffie drinken? Niet om die koffie, maar

kind woorden moet afwegen, want stel dat het

direct: “Als we al zo lang bezig zijn, schat ik de

omdat zij ons dan samen ziet.” “Je bedoelt dus

iets zegt dat ten n adele is van papa of mama.

kans dat het nu lukt, niet hoog in.” Rick grijpt in.

dat ze wil dat de twee aparte werelden waarin

Bespreek dit soort dingen dus met elkaar. Vraag

“Maar de noodzaak zien jullie wel? Want die is

ze nu leeft af en toe weer samenkomen?”,

aan de andere ouder of het klopt dat ze die

er nu echt. Als dit niet lukt, dan is er een reële

concludeert Karin. “Precies”, zegt Ilona. “En wat

serie mag zien. Maar bespreek je irritaties niet

kans dat er een dwangtraject in gang wordt

is jullie wens?” vraagt Karin. “Meer rust voor

via Bibi. Goed co-ouderschap valt of staat met

gezet. Rick legt de procedure enigszins uit aan

Bibi”, antwoord Martin. “Dus we gaan ervoor?”,

communicatie.”

ouders en vertelt dat een onderzoek door de

vraagt Karin. De agenda’s worden gepakt als

Raad voor de Kinderbescherming in dat geval

teken van bevestiging. Een vervolgafspraak wordt

HET GAAT NIET OM WIE GELIJK HEEFT

noodzakelijk is. “De rechter kan dan beslissen

gemaakt. Rick neemt afscheid. “Jullie gaan het

Martin geeft toe dat hij en Ilona erg intolerant

dat de hulp verplicht wordt en dat de bezoek

nu zelf doen. Met Karin. Als Karin vragen heeft,

zijn richting elkaar en Bibi daar last van heeft.

regeling wordt aangepast, omdat dit niet langer

kan ze altijd bij mij terecht. Ook als jullie willen

“Hoe dan?”, wil Rick weten. Martin vertelt hoe

veilig is voor jullie kind. We zitten hier om dat

dat ik weer aanschuif, kan dit.”
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Jeugdbescherming
Gelderland
presenteert het Team
van de Toekomst

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

Onze nieuwe manier van werken, de Nieuwe

woordelijk werken en een nieuw systeem. Drie

1. Fieneke Olivier: “Er komt veel op ons af. Maar ik

voor een drangtraject van vier maanden

6. Marlous Bruntink: “Ik heb er veel zin in, ik zie

Jeugdbescherming, is het afgelopen jaar in de hele

projecten waar het afgelopen jaar hard aan is

wil de uitdaging zeker aangaan!”

zijn best kort. Ik hoop dat het haalbaar is in

een hoop nieuwe kansen. Er gaat wel een hoop

organisatie van start gegaan. Een grotere verant

gewerkt en die nu bijeen komen. Samen maken deze

de praktijk.”

flexibiliteit gevraagd worden. Maar dat vind ik

woordelijkheid van de jeugdbeschermingsteams

drie innovaties ‘Het Team van de Toekomst’ mogelijk.

2. Jose Cloosterman: “Er gaat veel verande

alleen maar leuk; ik werk niet voor niets bij de

ren. Brengt ook veel onzekerheden met zich

4. Frank Jan Biljard: “Ik vind het spannend, ben

spoedeisende zorg. Daardoor ben ik gewend snel

hebben straks als team veel directer te maken

Wat houdt het ‘Team van de toekomst’ precies

mee. Maar ik ben blij dat ik een baan heb en

ook heel nieuwsgierig naar hoe het eruit gaat

in te gaan op een vraag. En ik hoop dat we straks

met vraag en aanbod, binnen budgetten die we

in, welke diensten bieden we straks aan en hoe

mag houden en samen gaan we ons hier voor

zien. Vandaag wordt theorie gepresenteerd, ik

ook alleen maar een aanvulling in een gezin

moeten bewaken. Onze expertise nog efficiënter

gaan we dat doen in de praktijk? Om hierover te

inzetten. Er komt veel verantwoordelijkheid bij

ben iemand van de praktijk, ik sta daar met

kunnen zijn, niet als last worden ervaren.“

inzetten zodat we zo veel mogelijk gezinnen, zo

horen en mee te praten, zijn in oktober voor alle

de cliënt te liggen. Dat is soms nog wel eens

cliënten. Maar al met al, het was een onzeker

goed mogelijk kunnen helpen, met zo min mogelijk

medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland

een zorgpunt voor mij. Sommige cliënten zitten

jaar, en ik sta hier nu enthousiast in. ”

kosten, wordt een must. Bij deze nieuwe werkwijze

drie drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd.

gewoon echt niet op je te wachten, dus ik ben

en deze resultaatverantwoordelijkheid hoort ook

Met enthousiasme en overtuiging presenteerden de

wel benieuwd hoe dit gaat in de praktijk.”

een gedegen digitaal gezinsdossier dat de jeugd

drie projectleiders daar hun plannen en ideeën. Met

beschermers én cliënten maximaal ondersteunt.

overwegend gedeeld enthousiasme, waardevolle
suggesties, soms ook met onzekerheid en vraag

over geboekte resultaten is hierin belangrijk: we

De Nieuwe Jeugdbescherming, resultaatverant

7. Marty Hazeleger: “Ik heb er zin. Dit vraagt
wel een cultuuromslag. Ik hoop dat die niet op

5. Henk Brink: “Ik vind het belangrijk dat er straks

gespannen voet komt te staan met resultaat

veel aandacht is voor een goede teamopbouw.

verantwoordelijk werken. Gemeenten gaan ons

3. Nadieh Dijkgraaf: “Ik sta positief tegenover

Het is belangrijk dat we goede resultaten boeken,

straks afrekenen op onze resultaten, dat is een

veranderingen. Maar ben ook kritisch. Het klinkt

maar ook dat we goed samenwerken en elkaar in

uitdaging. Maar tegelijk vraagt een cultuuromslag

tekens, gaven de medewerkers hun reacties:

heel goed, in theorie, maar de doorlooptijden

een team goed blijven ondersteunen.”

tijd. Dat moeten we goed samen zien te brengen.“
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STAND VAN ZAKEN

“Goede afspraken met gemeenten”

Strijdvaardig
voor de jeugd
Vanaf 1 januari wordt Bureau Jeugdzorg Gelderland,
Jeugdbescherming Gelderland. En met een nieuwe
naam komt een nieuw gezicht. Omdat we trots zijn op
onze nieuwe organisatie en slagvaardiger zijn dan ooit,
vertellen we in dit artikel iets over het ontstaan van het
logo en de betekenis ervan.

bescherming. We sluiten goed aansluiten op de

LUKT HET EIGENLIJK WEL,

organisaties die de toegang naar de jeugdzorg

MET 20 PROCENT MINDER?

regelen. Dit zijn meestal de wijkteams, het

“We doen natuurlijk ook minder dan in 2014. We zijn

CJG of Veilig Thuis. Zij krijgen een melding van

niet meer verantwoordelijk voor de toegang tot de zorg

bijvoorbeeld een school of huisarts en maken

en schuiven niet meer overal aan. Tot nu toe zaten we

vervolgens een afweging. Is er een onveilige

bijvoorbeeld bij vergaderingen van Zorg Advies Teams

situatie of niet? Als zij denken dat het niet zo

op scholen. Dat ligt nu op het bordje van de wijkteams.

zwaar is, gaan ze er zelf mee aan de slag. Als het

En we maken een efficiencyslag door te werken met

toch tegenvalt, of ze vinden vanaf het begin al

resultaatgerichte teams. Ieder team houdt zelf zicht op

dat er meer expertise moet komen, dan verwijzen

het budget en op hoeveel ruimte ze nog hebben bin

ze naar ons. En dat kán dus ook volgens

nen dit budget. Daardoor kun je veel preciezer sturen.”

de contracten.”
GAAN JULLIE DAN HELEMAAL NIET MEER
EN ALS EEN JONGERE NU AL ZORG VAN JULLIE

ADVISEREN?

KRIJGT, EN JULLIE VINDEN DAT DIT IN 2015 ZO

“Jawel, maar dat komt bovenop deze contracten.

de jeugdzorg een feit. De gemeenten zijn dan

MOET BLIJVEN?

Gemeenten kunnen ons inhuren voor consultatie en

verantwoordelijk voor zorg aan jongeren in de knel.

“Dan zeggen we dat tegen de gemeente waarin die

advies. En er zijn steeds meer gemeenten die ons

En dat betekent nogal al wat: er moeten nieuwe

jongere woont. Bijvoorbeeld bij complexe situaties

vragen of we op de een of andere manier kunnen mee

contracten gesloten worden en dan ook nog op

met zorgmijdende ouders. Dan schatten wij zo’n

werken in wijkteams. Bijvoorbeeld via d etachering. Die

zo’n manier dat er geen jongeren tussen wal en

situatie in als te zwaar voor een wijkteam. In de

vraag komt iets later op gang dan de vraag over de zorg

schip vallen. Transitiemanager Johan Hoogerbrug

contracten is het zo geregeld dat wij die jongeren

zelf. Dat is ook logisch. Eerst moet de zorg zelf geregeld.

vertelt over zijn bevindingen.

kunnen blijven begeleiden.”

Maar we merken nu dat gemeenten er ook behoefte

HOE STAAN WE ERVOOR?

EN ANDERSOM? ALS JULLIE NU EEN JONGERE

“Goed. We hebben met alle gemeenten in Gelder

HELPEN, DIE IN 2015 OOK BIJ EEN WIJKTEAM

land prima afspraken gemaakt. In onze provincie

TERECHT KAN?

werken de gemeenten samen in zeven regio’s.

“Dat is precies het meest spannende. We moeten

En met al die regio’s hebben we in een positieve

ons afvragen welke jongeren ook goed door anderen

Nog een paar weken en dan is de transitie van

aan hebben dat we hen ook aan de voorkant helpen

EEN VLIEGER EN EEN SCHILD

WAAR EXPERTISEGEBIEDEN SAMENKOMEN

sfeer overlegd over de samenwerking. Met vier

geholpen kunnen worden. Dat betekent twee dingen:

Het schetsen van de eerste ideeën voor het

Het lijnenspel in de schildvorm vindt z’n

regio’s hebben we contracten voor het jaar 2015

een wijkteam moet er klaar voor zijn om het over te

nieuwe logo, was een zoektocht naar symbolen

oorsprong in cirkels. Deze staan voor de

en met drie voor 2015 én 2016. We kunnen in heel

nemen en wij moeten een zaak waar we zelf aan

die voor ‘bescherming’ zouden kunnen staan.

expertisegebieden die samenkomen in Jeugd

Gelderland een vergelijkbare dienstverlening bieden,

begonnen zijn, kunnen loslaten. Dat laatste is moei

Om deze reden heeft het nieuwe logo uiteinde

bescherming Gelderland. In het centrum

zowel voor vrijwillige als voor verplichte jeugd

lijk voor ons. Het zit in onze genen om af te maken

lijk de vorm van een schild gekregen, een vorm

staat een kind-figuur. Bij Jeugdbescherming

bescherming. Vooral de vrijwillige zorg is mooi.

waar we aan beginnen.”

uit de heraldiek die staat voor bescherming en

Gelderland staat het kind dus letterlijk centraal.

Want wij zijn ervan overtuigd dat onze mensen

strijdvaardigheid; Jeugdbescherming Gelderland
biedt bescherming van kinderen en jongeren

KLEURRIJK

wanneer dat nodig is.

Onze taak is een serieuze taak. Toch geloven we
altijd in de oplossing van problemen. Dat is voor

met onze kennis en ervaring. En dat doen we graag.”

DIT VERANDERT ER IN 2015:
• De gemeente regelt de toegang naar
de jeugdbescherming.
• Zij schakelt Jeugdbescherming Gelderland
in bij complexe zaken of voor advies.
• Als een gemeente of een rechter wil dat een andere
organisatie zoals de William Schrikker Groep of
het Leger des Heils de zorg levert, loopt dit ook via

heel veel kunnen bereiken zonder maatregel van

DAN MAAK JE ZO’N ZAAK TOCH GEWOON AF?

Jeugdbescherming Gelderland. Samen hebben deze

de rechter, en dat is voor klanten veel prettiger.”

“Dat kan niet. We moeten het in 2015 ongeveer met

organisaties goede a fspraken gemaakt. Zodat ze

80 procent van het budget doen dat we in 2014

elkaar niet b econcurreren, maar aanvullen.

BETEKENT DIT OOK DAT JONGEREN DE ZORG

hadden. Als je dan te lichte zaken blijft doen, heb je

• Jeugdbescherming Gelderland coördineert

Maar de vorm is ook een vlieger. Wij vinden dat

ons de stip aan de horizon waar we op focussen.

KRIJGEN DIE ZE NODIG HEBBEN?

aan het eind van het jaar geen geld meer over om

gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg+) voor de

kinderen vrij moeten kunnen spelen en leven,

Bij deze positieve grondhouding horen positieve,

“De contracten die we gesloten hebben, passen

de jongeren te helpen die onze hulp echt heel hard

provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland.

dat hoort bij kinderen.

daadkrachtige kleuren.

binnen onze werkwijze van de nieuwe jeugd

nodig hebben. ”
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