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DROMEN, DOEN EN INVESTEREN
Wij dromen van een wereld zonder ondertoezicht-

In deze KOEN staan weer verhalen uit de – soms

Informatisering en Automatisering, juristen en

stellingen, van een wereld waarin kinderen veilig

erg ingewikkelde – praktijk. Onze stafmede

communicatieadviseurs. Daarnaast ondersteunen

kunnen opgroeien. Een wereld waarin gezinnen

werkers Zorg hebben contacten met alle 56

wij wijkteams met consultatie en advies. Zo

en kinderen ondersteund worden door een

gemeenten in Gelderland. Zij constateren

bieden wij hulp in het kader van een drangtraject

netwerk van familie en vrienden, zonder hulp-

grote verschillen. Sommige gemeenten hebben

dat vrijwillig is maar niet vrijblijvend.

verleners die zich met hen bemoeien. Wethouder

geen wijkteam of een variant daarvan. De ene

Frings droomt van een wereld waarin OTS-en zo

gemeente vindt het prima dat wij rechtstreeks

Wij hechten veel belang aan korte lijnen en

veel mogelijk worden voorkomen. Dat lijkt ons

contact hebben met een zorgaanbieder over de

persoonlijke contacten. Elkaar kennen is

ook een realistisch startpunt.

in te zetten hulp, andere gemeenten willen dat

de basis voor een goede samenwerking. In

dit via hen loopt. De zorgaanbieder heeft met

Zutphen is aan elk wijkteam een hulpverlener

Dit jaar verwachten wij in Gelderland ruim 120

de ene gemeente wel een contract, met een

van Jeugdbescherming Gelderland gekoppeld.

minder ondertoezichtstellingen. Dat is een daling

andere niet. De ene gemeente koopt meer zorg

Dit blijkt een prima basis voor maatwerk en

van 20%. Het aantal maatregelen dat langer

in dan de ander. Sommige gemeenten vertrouwen

afstemming. Essentieel is dat wij de juiste

dan een jaar duurt neemt af met 10%. Bij de

op onze expertise, andere kiezen voor controle

kennis en expertise kunnen toevoegen in

Jeugdreclassering komen 20% minder jongeren

vooraf. Dat maakt het er allemaal niet een

wijkteams om de ingewikkelde problematiek

binnen. Spectaculaire resultaten, zo op het

voudiger op.

van kinderen in een vroeg stadium het hoofd

eerste gezicht. Toch vragen wij ons af waar al
die kinderen zijn gebleven, zeker nu het aantal

te bieden, dan wel tijdig door te verwijzen. De
Wij investeren in samenwerking, begrip en

Hans Lomans

INHOUDSOPGAVE
4 Samenwerken met 56 gemeenten

specialisten van Jeugdbescherming Gelderland

7 “We zien dat het begint te werken”
8 “Ik hoop dat we weer met elkaar

meldingen bij Veilig Thuis zo fors is gestegen.

vertrouwen door met elkaar in gesprek te blijven.

zijn beschikbaar om in goed overleg samen te

Zijn er misschien kinderen niet in beeld, weten

Door de kwaliteit van onze hulpverleners laten

voorkomen dat problemen onnodig uit de hand

zij de weg niet te vinden, doen wij iets verkeerd

wij zien wat wij kunnen betekenen voor kinderen

lopen en de zaak escaleert.

in de samenwerking? Of is dit het resultaat van

en ouders. Zo zijn wij zeer actief in Veilig Thuis,

succesvol beleid en blijkt de nieuwe aanpak nu

waar wij de deskundigheid leveren op het terrein

Ik wens u veel leesplezier. Voor reacties houden

14 Het verhaal van Ifrah & Shanella

al zijn vruchten af te werpen? Wij zijn er nog niet

van kindermishandeling en verantwoordelijk zijn

wij ons aanbevolen via contact@jbgld.nl.

18 Samen voor Sem

verweven raken”
11 Even voorstellen: KEES
12 Maskers af

22 “Ik wil me inzetten voor andere jongeren,

uit. Alle reden met elkaar als samenwerkings-

voor het onderzoeken van de zorgmeldingen.

partners in gesprek te gaan over de mogelijke

Wij ondersteunen Veilig Thuis met de inzet

Hans Lomans,

oorzaken van deze daling.

van onze stafmedewerkers Kwaliteit en Beleid,

Raad van Bestuur Jeugdbescherming Gelderland.

KOEN | 2

want ik weet wat ellende is”
26 “Ik zou de jeugdbescherming niet willen missen”

Samenwerken met 56 gemeenten
v.l.n.r.: Niels Naaldenberg,
Marion ter Horst en Piet Voskamp

Er gaat veel goed na de transitie van de
jeugdzorg naar de gemeenten. Een aantal
dingen kan nog beter. Regionaal stafmede
werkers zorg Niels Naaldenberg, M
 arion ter
Horst en Piet Voskamp zien vanuit hun functie
de problemen én werken aan oplossingen.
WAT KAN BETER?

op de WMO. Daardoor wordt het ingewikkeld als

Ter Horst: “Aan het begin van dit jaar dachten

jongeren achttien worden.”

we: Wat gebéurt hier allemaal? Maar dat stof is

soms wel hebben. Dan moeten we echt uitleggen

met een medewerker van een sociaal wijkteam

om een juiste plek voor de jongere te vinden,

dat dit niet mag.”

dan is de verantwoordelijkheid over bijvoorbeeld

nu moeten we samen kijken hoe we het gaan

de regievoering soms onduidelijk. De gemeente

regelen.”

Voskamp: “Zoiets zien we soms ook als een

heeft de regie. Maar dat is ook weer niet in alle

kind onder toezicht wordt gesteld. Dan mag

gevallen zo. Het is maatwerk en door afstemming

Naaldenberg: “Hierin de samenwerking zoeken

de jeugdbeschermer zelf vormen van zorg

met elkaar te zoeken, maak je hierin keuzes.”

is belangrijk.”

toewijzen. Hij maakt dan een zogenoemde
bepaling jeugdzorg. Daarin staat wat we toe

Naaldenberg: “De onduidelijkheid komt ook

BETALEN

wijzen en waarom. Er zijn gemeenten die

doordat je nog niet dezelfde taal spreekt.

De betaling van zorg is het volgende punt.

zeggen: stuur die maar rechtstreeks naar de

Een begrip als vrijwillig gesloten jeugdzorg,

Ter Horst: “Stel je voor dat een cliënt iets nodig

zorgaanbieder en de cliënt en de zorgaanbieder

kent niet iedereen. De onduidelijkheid wordt

heeft dat de gemeente niet heeft ingekocht.

regelt het wel met de gemeente. Andere willen

nog bemoeilijkt door het wegvallen van de

Dan o verleggen we samen. De ene gemeente

zelf een kopie hebben.”

zogenoemde zorgplicht. Tot dit jaar móest een

zegt dan: “We vertrouwen jullie, als jullie zeggen

zorgaanbieder hulp bieden als Jeugdbescherming

dat dit goed is, dan doen we het zo”. En soms

daar om vroeg. Die verplichting is er nu niet meer.”

verloopt dit proces minder gemakkelijk. Het

Naaldenberg: “De nieuwe Jeugdwet is nu eenmaal een nieuwe wet, uiteindelijk zal die verder

kan ook g ebeuren dat de zorg wel is ingekocht,

wel wat neergedwarreld. We weten inmiddels

PRIVACY

in de praktijk gevormd worden. En tot die tijd is

Voskamp: “En dus is het soms zoeken naar een

maar dat de zorgaanbieder aangeeft aan het

de juiste mensen beter te vinden en we weten

“De privacywetgeving is nog niet helemaal zoals

het een kwestie van heel goed overleggen.”

goede plek voor jongeren. De ene zorgaanbieder

budgetplafond te zitten. Ook dan moeten we

hoe de hazen lopen. En dan ontdek je ook dat er

het moet zijn”, vertelt ter Horst. Als ouders ons

heeft wel een contract met een gemeente maar

het overleg met de gemeente zoeken.”

nog een aantal dingen nog beter geregeld kan

geen toestemming geven om informatie te

VERANTWOORDELIJKHEID

ook een wachtlijst, de andere biedt de zorg niet

worden. Zo is er een krap aanbod voor jongeren

delen, mogen wij hun naam of de toegewezen

Een ander onderwerp dat zich nog moet uit-

of heeft geen contract. Als ik overal nul op het

Voskamp: “Concreet gaat het meestal zo dat

rond en boven de achttien met complexe

behandeling niet aan andere partijen zoals

kristalliseren, is verantwoordelijkheid.

rekest krijg, ga ik terug naar de gemeente met de

gemeenten een pgb gebruiken om zorg te 

problematiek. De Jeugdwet sluit niet goed aan

gemeenten geven. Maar zij willen die gegevens

Voskamp: “Als een jeugdbeschermer samenwerkt

mededeling: ik heb aantoonbaar mijn best gedaan

kunnen betalen die ze niet ingekocht hebben.” »
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Naaldenberg: “Vaak zijn gemeenten ook bereid

en Jeugdbescherming met elkaar mee te denken.

een voogdij. Die lijst hebben we toegelicht. Dat

om te kijken naar andere vormen van betaling van

We zoeken voortdurend het overleg in het belang

zorgde voor begrip en wederzijds vertrouwen.”

niet-gecontracteerde zorg, zoals het werken in

van de cliënt. En dat werkt.”
Ter Horst: “Omdat het heel nieuw is, moet je

hoofd- en onderaannemerschap en rechtstreekse
betaling aan de zorgaanbieder.”
Ter Horst: “Dat zijn klantvriendelijke oplossingen.”

“We zien dat het
begint te werken“

PERSOONLIJK CONTACT

transparant zijn, en goed met elkaar blijven

Naaldenberg: “Als je elkaar ziet of gezien hebt,

praten. Op het juiste moment opschalen van

Johan Hoogerbrug was tot de zomer van

Daaruit kun je twee dingen concluderen.

werkt dat erg prettig, daarom zijn wij bij alle

wijkteam naar Jeugdbescherming is iets waar we

2015 transitiemanager bij Jeugdbescherming

Het kán dus gewoon. En het kost tijd.”

gemeenten op bezoek geweest. Om kennis te

met zijn allen nog stappen in kunnen zetten. Het

Gelderland, sindsdien werkt hij als regiomanager

VERSCHILLEN

maken en om te bespreken waar iedereen tegen-

laatste wat wij willen is brandjes blussen, daarom

voor regio Noord. Hij maakt een half jaar na

VAN ONDERHANDELEN NAAR SAMENWERKEN

Naaldenberg: “In de kern komt het erop neer dat

aan loopt. We investeren veel in samenwerking,

kunnen wijkteams altijd bij ons terecht. Die timing

de transitie de balans op. “Het aantal onder

“In 2014 hebben we de contracten met de ge-

er gemeenten zijn die controleren en gemeenten

begrip en vertrouwen.”

kunnen we samen verkennen. We moet leren van

toezichtstellingen neemt daadwerkelijk af en de

meenten afgesloten. Toen waren we vooral onder

en met elkaar.”

hulpverlening in het vrijwillig kader neemt toe.”

handelende partijen uit gescheiden werelden. Nu zijn

die loslaten en op onze expertisevertrouwen. En

we samenwerkingspartners met een g ezamenlijk

wij werken samen met 56 gemeenten. Dat vraagt

Voskamp: “Wat voor mij cruciaal is, is dat ik een

aanpassingsvermogen. Soms is er nog onduidelijk-

vast contactpersoon heb bij de gemeente, een

EEN DUIDELIJKE SOCIALE KAART

ENORME AMBITIE

doel: het helpen van de cliënt. De essentie is dat het

heid over de inhoud van contracten die gemeenten

beleidsambtenaar, die ik kan bellen als ik vastloop

Ter Horst: “Er ontbreekt nu nog een duidelijk over-

“De veranderingen in de jeugdzorg vormen een

gebeurt tussen de cliënt en zijn hulpverlening, daar

hebben afgesloten met zorgaanbieders.”

en andersom. Die contactpersoon heeft een kort

zicht van welke gemeente wat heeft ingekocht en

enorme ambitie. Het gaat niet alleen over het

moet alles voor wijken. Die focus op het gezamenlijke

lijntje met degene die over de contracten gaat,

welke zorgaanbieder welke vormen van hulp en

verschuiven van de verantwoordelijkheid, maar

doel maakt dat er veel meer mogelijk is. Dan verval je

dus dan is er snel veel te regelen.”

begeleiding biedt. Op zo’n overzicht zou ook te

ook over het regelen van de toegang én om de

niet in praten over processen en structuren.”

Voskamp: “Laatst hadden we een jongen die we

zien moeten zijn wie de contactpersonen binnen

transformatie: de eigen kracht van het gezin en

Bent stichting. De gemeente van die jongen had

GOEDE ARGUMENTATIE

de verschillende g emeenten zijn en hoe de routes

de eigen regie komen steeds meer centraal

OM DE ZORGTAFEL

een contract met die stichting, dus je zou zeggen:

Voskamp: “Wij willen soms dingen die niet

bij die g emeente lopen. Dat overzicht zijn we nu

te staan. Dat zijn we met elkaar aan het doen:

“Persoonlijk contact is essentieel in de jeugdzorg.

prima. Maar dat contract bleek alleen over dag

geregeld zijn, bijvoorbeeld zorg die niet is

aan het maken op een zogenaamde sociale kaart.

gemeenten, ketenpartners en wij. Want uiteindelijk

Als je iemand spreekt over zorgen over een gezin

besteding te gaan. Niet over verblijf. Dat wisten we

ingekocht. Het is begrijpelijk dat gemeenten

Een digitale omgeving waarin je snel kunt zien

willen we allemaal hetzelfde: dat kinderen zich

is de urgentie meteen duidelijk. Daarom is het zo

niet, omdat wij die contracten niet zien. Uiteinde-

daar niet meteen om staan te springen. We

wat de mogelijkheden zijn.”

veilig kunnen ontwikkelen in hun gezin.”

belangrijk dat we een team worden met elkaar:

lijk is het goed gekomen hoor. Deze jongen is met

proberen dan heel goed te motiveren waarom

een pgb geplaatst. Maar dat kost wel tijd.”

juist die vorm van zorg wel nodig is. Zodat we

VOORAF MEEDENKEN

HET KAN ÉN HET KOST TIJD

contacten. De vraag is dus niet: welke organisatie

samen de beste oplossing vinden.”

Voskamp: “Vroeg in het beleidsproces aanschui-

“In regio’s waar ze eerder zijn begonnen met

bel ik, maar wíé bel ik? Bij welke organisatie

tijdelijk wilden laten wonen bij de JP van den

EN HOE WE DAT AANPAKKEN…

gemeente, ketenpartners en wij. Met persoonlijke

ven bij het overleg in gemeenten helpt ook. Ik zit

de voorbereiding van de transitie en waar ze dus

iemand werkt is niet zo interessant. We hebben

“Het is een heel nieuwe wereld waar we met zijn

HELDERE VOORLICHTING

nu bij het beleidsoverleg over bezuinigingen op

meer tijd hebben gehad, zien we dat het begint

in verschillende regio’s zogenaamde zorgtafels.

allen in zitten”, vertelt Ter Horst. “Daar moeten we

Voskamp: “Begin dit jaar was er nog veel

bedden in een gemeente. Ik wil daar inbrengen

te werken. We wilden met zijn allen minder

Daarin kunnen alle partners dingen noemen waar

ons allemaal bewust van zijn. Die nieuwe wereld

onduidelijkheid bij wijkteams over wat wij nu

dat ik het heel belangrijk vind dat je de zorg

ondertoezichtstellingen, meer vrijwillige hulp en

ze tegenaan lopen. Dat ze in een specifieke casus

vraagt een andere werkwijze en heeft tijd nodig.

precies doen.” Toen hebben we lijsten met veel

aan de voorkant verbetert vóórdat je bedden

een jeugdbescherming die vroeg in het traject die

iets willen, maar vastlopen in protocollen bijvoor-

Als we dat gevoel vasthouden en delen, geeft dat

gestelde vragen gemaakt over wie we zijn en wat

schrapt. Op die manier denk je samen na over

aansluit. En dat lukt in deze regio’s die voorop-

beeld. Er wordt dan ter plekke gezocht naar een

vertrouwen, en de bereidheid om als gemeenten

we doen en wat bijvoorbeeld een OTS is en wat

de toekomst en kun je problemen voorkomen.”

lopen. Zutphen is daar een mooi voorbeeld van.

maatwerkoplossing.”
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Jur den Breejen en
Janna Limbeek

Hoe zien een medewerker van het sociaal wijk
team en een jeugdbeschermer de ontwikkelingen
in de jeugdzorg tot nu toe? Janna Limbeek
(gemeente Rijnwaarden) en Jur den Breejen
(Jeugdbescherming Gelderland) reageren op
vier vragen.
STAAT DE HULPVERLENING IN DE PRAKTIJK

WAT VERWACHT JE VAN JE COLLEGA IN

NU DICHTER BIJ DE CLIËNT DAN VROEGER?

DE SAMENWERKING TUSSEN WIJKTEAMS

Limbeek: “Mensen weten het sociaal team wel

EN JEUGDBESCHERMING?

snel te vinden. De drempel om contact met ons

Den Breejen: “Dat ze snel bij mij komen met

op te nemen, is redelijk laag. Zeker in vergelijking vragen zodra er kinderen in het spel zijn. Zonder

“Ik hoop dat we
weer met elkaar
verweven raken”
KOEN | 8

met die van Bureau Jeugdzorg vroeger. Daar

dat ze het gevoel hebben dat ik het ga over

werd toch minder snel aangeklopt, omdat

nemen. Het gaat erom dat ik meedenk, zodat

mensen er een soort angst voor hadden.”

wijkteammedewerkers het wiel niet opnieuw
hoeven uit te vinden. Om zo ver te komen, is

Den Breejen: “Dat herken ik wel. Ik zie ook dat

bekendheid met elkaar nodig. Wijkteams

sociale wijkteams enorm hun best doen om

moeten weten wie we zijn en wat we doen

snel de juiste hulp te geven en goed samen te

en er moet één gezicht zijn.”

werken. Maar of dat in de praktijk ook betekent
dat de hulpverlening dichterbij de cliënt staat,

Limbeek: “Ik heb zelf een achtergrond in de

weet ik niet.”

jeugdzorg, dus het sparren bij eenvoudige zaken
is voor mij wat minder relevant. Maar ik verwacht
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Limbeek: “We zijn nu ook nog heel erg aan

wel van Jeugdbescherming dat ze bij drang- en

het zoeken met zijn allen. Er is nog steeds veel

dwangzaken een goede terugkoppeling geven,

onduidelijkheid. Begin dit jaar bijvoorbeeld

zodat we de vinger aan de pols kunnen houden.

belden heel veel inwoners ons met vragen over

Ik heb zelf nog niet zo’n zaak bij de hand gehad,

hun pgb, waarmee ze eigenlijk bij de Sociale

maar wat ik van mijn collega’s hoor, is dat

Verzekeringsbank moesten zijn, maar die

de samenwerking prettig verloopt. De jeugd

verwezen weer naar ons.”

beschermer komt vaak aan het begin al langs »

3

Even voorstellen: KEES
op het gemeentehuis en dan worden er meteen

Den Breejen: “Dat er meer tijd en ruimte nodig

Limbeek: “Op zich ben ik het daarmee

06-nummers en e-mailadressen uitgewisseld.”

is, deel ik. Bovendien mogen specialismen niet

eens. Hoewel ik ook hoop dat we in de

verloren gaan. Het is mooi dat iedereen steeds

toekomst nog meer uitgaan van de e igen

KOEN krijgt een zusje! Ze gaat KEES heten.

Als een nieuw bericht staat te wachten in de

WAT ZOU JE WILLEN HEBBEN OF DOEN,

meer generalist wordt, maar ook belangrijk dat

kracht van een gezin. Zodat mensen niet

Maar wat komt ze voor ons doen? KEES gaat

web-app ontvangt de cliënt een sms op zijn

WAT OP DIT MOMENT NIET KAN?

mensen doen waar hun expertise ligt en wat ze

eeuwig afhankelijk blijven van zorg. Ik

alle casussen van een jeugdbeschermer in een

mobiel. Om de cliënten voor pottenkijkers te

Limbeek: “Eerlijk gezegd zijn we nog met zo

met plezier doen.”

hoop tegelijkertijd dat we niet te lang

beveiligde communicatieomgeving samenbrengen.

beschermen is de afzender van deze sms niet

veel dingen zoekende, dat ik nog niet eens goed

doormodderen met gezinnen, maar snel

Vanuit deze omgeving kunnen de cliënt, zijn net-

Jeugdbescherming Gelderland, maar KEES:

HOE ZIET HET IDEALE JEUGDZORG

schakelen met Jeugdbescherming. Dan

werk en de jeugdbeschermer met elkaar chatten

‘KEES heeft je een nieuw bericht gestuurd’.

computersysteem nodig. Er zijn nog steeds aan-

LANDSCHAP ER OVER TWEE JAAR UIT?

voorkom je dat er een kluwen ontstaat, die

en vragenformulieren versturen. Zo worden wij

bieders van wie we de productcodes niet kunnen

Den Breejen: “Ik hoop dat wij en de wijkteams

Jeugdbescherming uit elkaar moet halen.

dankzij KEES beter bereikbaar en toegankelijker.

koppelen. En duidelijkheid, dat zou ik ook graag

dan nog meer met elkaar verweven zijn. En dat

kan zeggen wat ik mis. Ja, ik heb een werkend

1

2

Deze maand starten drie teams met een
pilot, zodat KEES optimaal afgestemd

WAT KAN KEES

We merken dat cliënten het fijn zouden vinden

wordt op de praktijk. Zowel medewerkers

1.

medewerker zegt: ik ga een jeugdbeschermer

om via Whatsapp even met hun jeugdbeschermer

als cliënten in deze teams kunnen feed-

2. Chatten met cliënten

een gezin zouden kunnen verbinden. Die de

om advies vragen. Niet omdat ik het niet weet,

te overleggen. Maar helaas is dit niet het meest

back geven en meedenken over de meest

3.	Notificaties van nieuwe

pieken en dalen in een gezin ziet, en die gewoon

maar omdat ik wil dat je meedenkt. En de

veilige communicatiemiddel. Daarom bouwt

gebruiksvriendelijke opties. Als alles volgens

en van elkaar te leren. We zijn in het begin als

op afstand blijft als het goed gaat en dichterbij

jeugdbeschermer denkt dan mee, niet omdat

Jeugdbescherming Gelderland nu aan een veilige

planning verloopt, kunnen we KEES vanaf

medewerkers van het sociaal team met elkaar

komt als het minder gaat. Zo kun je na twee

hij het beter weet, maar omdat we samen voor

webapplicatie (een app die je niet op je telefoon

volgend jaar april o rganisatiebreed in gebruik

mee geweest om kennis en ervaring te delen,

jaar zeggen: ik sluit het af, want het is al lange

het beste gaan.”

download, maar die op een website staat).

gaan nemen.

maar dat moesten we weer loslaten. Er was

tijd stabiel. Zo voorkom je dat je binnen een jaar

geen tijd en geld meer voor.”

weer in het gezin staat.”
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willen. Dat je goed overziet hoe de procedures

de procedures dan helder zijn. Verder zou het

Den Breejen: “Dat je gewoon als wijkteam

zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. En dat

mooi zijn als we één hulpverlener langer aan

het dan ook een tijdje zo blijft. We hebben echt
de tijd en de ruimte nodig om op adem te komen

4

Het kind en zijn netwerk

berichten in één overzicht
4. Meerdere mensen toevoegen
in een casus
5. Profiel van jeugdbeschermer

5

Maskers af
moeder in een crisisgezin geplaatst. Robin vindt

met mama Chanel (zo noemt hij zijn biologische

het er niet leuk. In een vreemd land, na een

moeder) wegging naar Nederland, was ik niet

stressvolle reis, bij mensen met wie het niet klikt.

blij. De reis was niet leuk en dat ik bij mensen in

Frank en Martine, die al voor zijn halfzus zorgen,

Amsterdam moest wonen, vond ik ook niet leuk.

bieden aan dat hij bij hen mag wonen. Op oude-

Nu ben ik wel weer blij.”

jaarsdag 2013 komt Robin bij het gezin aan. Een
moment dat Robin en pleegmoeder Martine zich

Martine laat een foto van Robin zien, gemaakt

allebei nog heel goed kunnen herinneren.

toen hij net aankwam in Nederland. Je herkent
hem bijna niet. Waar is de lach? Een serieus, sip

Robin: “Er stond een kerstboom. En er was heel

kijkend jongetje staart de camera in. Beelden

veel speelgoed. Daar speelde ik mee. En ik ging

zeggen hier genoeg. Jeugdbeschermer Nico

alles heel goed opruimen.” Martine: “Omdat je

Brinkman begeleidt het gezin en houdt het

hoopte dat je dan mocht blijven, toch?” Robin:

welzijn van Robin scherp in de gaten. Al merkt

“Ja. Want dat wilde ik heel graag. Maar nu weet

Robin zelf daar niet zo veel van. Hij is veel te

Robin (6 jaar) staat ons op het erf van de

ik dat ik mag blijven. Gelukkig wel.” Martine

druk met spelen en plezier maken. “Ik weet wel

boerderij van zijn pleegouders op te wachten

lacht: “Sindsdien ruim je ook niet meer zoveel

wie Nico is”, zegt hij dan ineens. “Hij helpt en

als we aankomen. Grote lach, parelwitte tanden,

op!” Robin giechelt.

komt met papa en mama praten. En ik woon hier

stralende pretoogjes. “Hier woon ik”, zegt hij.

omdat mama Chanel niet voor me kan zorgen.

Sinds december 2013 woont Robin uit Ivoorkust

“Het is leuk om hier te wonen”, vertelt Robin met

Ze heeft het te druk, denk ik. Ik zie mama Chanel

bij Frank, Martine, hun drie kinderen én zijn

een big smile. “Ik heb een eigen kamer. Daar speel

niet vaak. Eén keer maar sinds ik hier woon.”

halfzusje. Zijn biologische moeder kan niet

ik vaak met lego. En ik ga buiten met de skelter

voor hem zorgen.

spelen, of met de paarden.” Martine: “Robin is

Robins leven is in korte tijd erg veranderd. Van

echt een natuurkind. Waar hij woonde in Ivoorkust

Afrika naar Nederland. Van een tante die hem

Een sprong terug in de tijd - het is 2008. De

zijn bijna geen bomen en bloemen. Zijn eerste

opvoedde naar een gezin met vier broertjes

moeder van Robin is zwanger. Omdat ze al drie

lente in Nederland riep hij voortdurend hoe mooi

en zusjes. En dan heeft hij ook nog eens elke

kinderen heeft, die allemaal in pleeggezinnen

hij alles vond. Kijk mama, een bloem! Of hij lag op

maand contact met nog eens drie halfbroertjes

zijn ondergebracht, vreest ze dat met dit kind

de grond om een torretje te bestuderen.” Robin

die bij een pleeggezin in de buurt wonen. Hoe

hetzelfde gebeurt. Daarom reist ze naar haar

glimlacht bij de herinnering: “Ik vind het leuk om

vindt Robin dat? “Leuk”, zegt hij. “Toen ik jarig

geboorteland Ivoorkust, bevalt daar van een

bloemen water te geven. In Afrika woonde ik bij

was, kreeg ik een fiets. Ik wist eerst niet hoe ik

zoon en laat hem achter bij haar zus Monica.

mama Monica. Het was daar ook leuk. Ik had daar

moest fietsen. Maar nu wel. De eerste keer ging

Medio 2013. De moeder van Robin reist weer

ook speelgoed. En het was warm. Maar soms

ik samen met mijn zusje Anne. Ik was wel een

af naar Ivoorkust. Dit keer om Robin terug naar

ook heel koud. In huis was geen raam. ’s Nachts

keer gevallen. Nu fiets ik gewoon naar school.

Nederland te halen. Stiekem. Op Schiphol wordt

ging ik wel eens onder de matras liggen om het

Gaat heel goed.” Dan rent Robin weer naar

hij ontdekt en dankzij de voorgeschiedenis van

warm te hebben. In Afrika was ik vrolijk. Toen ik

buiten. Lekker spelen.
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Het verhaal van

Ifrah & Shanella

Ifrah (17) houdt er niet van als mensen haar

normaal dat je op stap gaat, leuke k leren draagt, je

Ifrah kreeg een gezinsvoogd toegewezen. Daar was

vertellen wat ze moet doen. Of het nou haar

eigen leven leidt. Dat wil ik ook. Maar mijn moeder

ze het niet mee eens: “Ik vond die hele OTS onzin.

moeder, een leraar of haar gezinsvoogd is. Dat

snapt dat niet.”

Volgens mij was er niet zo veel aan de hand. Voor

zorgde voor veel problemen thuis en op school.

mijn moeder vond ik het ook erg. In de Somalische

En Ifrah kwam een paar keer in contact met de

De afgelopen drie jaar zorgde dat voor steeds

cultuur is het eigenlijk een schande als zoiets

politie. Nu woont ze sinds een paar weken bij de

grotere botsingen tussen Ifrah en haar moeder.

gebeurt. Problemen moet je zelf oplossen, in de

Hoenderloo Groep. Samen met jeugdbeschermer

“Dat ging er soms echt hard aan toe”, vertelt

familie.” In de praktijk maakte het niet uit of Ifrah

Shanella Brigitha kijkt ze terug op hoe ze hier

Shanella. “Iedere puber heeft wel eens ruzie met

het er wel of niet mee eens was: het gebeurde toch.

gekomen is – én vooruit – naar wat er straks

zijn ouders, maar de verschillen tussen Ifrah en

gebeurt als ze achttien wordt.

haar moeder zijn veel groter dan bij de meeste

De eerste gezinsvoogd die Ifrah had, kreeg na

anderen. Doordat ze allebei erg fel zijn, zijn hun

een klein jaar een andere baan. Shanella: “Toen

botsingen ook veel extremer. Ifrah hangt echt

werd ik gevraagd om met Ifrah te werken. Ik heb

Hoenderloo. Daar is het rustig, net als in de wijde

tussen twee culturen in, met heel verschillende

natuurlijk wel eerst het dossier gelezen, maar wilde

omgeving. Weilanden en bos, veel meer is er niet.

verwachtingen over wat ze doet. Dan is het m
 oeilijk

ook mijn eigen beeld vormen. Daarom dacht ik:

“Dat was wel enorm wennen”, lacht Ifrah. “Ik ben

om keuzes te maken – zeker op haar leeftijd.”

eerst maar eens kennismaken. Met Ifrah en met

We praten in de tuin van de observatiegroep in

opgegroeid in Arnhem en daar is veel meer te

haar moeder.”

doen!” En daar genoot Ifrah volop van. Ze ging

Ifrah werd opstandig. Ze deed vooral waar ze zin

vaak met vriendinnen op pad en kwam zelden op

in had. Als iemand haar iets vroeg wat haar niet

HELDERE AFSPRAKEN

tijd naar huis. Tot grote frustratie van haar moeder.

zinde, of als ze iets moest doen waar ze geen trek

Shanella werd in het begin vaak gebeld door school.

in had, sloeg zomaar de vlam in de pan. Afspraken

“Dan waren er weer problemen. Had Ifrah ruzie in

Ifrah is geboren in Nederland, terwijl haar ouders

nakomen of op tijd komen werd steeds lastiger.

de klas, was ze weggelopen uit de les of helemaal

uit Somalië komen. Toen Ifrah vier was, gingen haar

Thuis, maar ook op school. Ze spijbelde steeds

niet komen opdagen.” Ook Shanella had grote

ouders uit elkaar. Haar vader woont tegenwoordig

vaker en kreeg ruzie met steeds meer leraren.

moeite om Ifrah te pakken te krijgen. “Ze nam

in Londen. Ifrah heeft wel contact met hem, maar

“Als ik een leraar niet mocht, gebeurde het vaak

gewoon haar telefoon niet op. Terwijl ik toch echt

bleef in Nederland wonen, bij haar moeder. Samen

genoeg dat ik binnen twee minuten uit de klas

met haar wilde praten. Op het laatst belde ik eerst

met haar drie broertjes en twee zusjes.

gestuurd werd.”

haar school: Is Ifrah daar? Mooi, zorg dat ze daar
blijft! Ik ging dan naar school om haar te spreken.”
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TUSSEN TWEE CULTUREN

ONDER TOEZICHT

“In de Somalische cultuur wordt er veel verwacht

Twee jaar geleden raakte Ifrah betrokken bij

Ifrah en Shanella kunnen daar nu wel om lachen.

van meisjes. Zeker van oudste dochters, zoals Ifrah”,

een vechtpartij met een ander meisje, gewoon

Ifra besefte na ongeveer een half jaar dat ze

vertelt Shanella. Ifrah knikt instemmend: “Ik zorg

op straat. Ifrah werd opgepakt. Dat was niet de

hulp nodig had. “Ik wil een goede band met mijn

veel voor mijn broertjes en zusjes. Dat is normaal

eerste keer. Samen met twee vriendinnen was ze

moeder. En ik wil diploma’s halen, zodat ik in de

bij ons. Mijn moeder is alleen, dus die heeft het al

ook al eens opgepakt voor winkeldiefstal. De Raad

zorg kan werken. Maar dat schoot allemaal niet

druk genoeg. In Somalië zitten meisjes altijd thuis

voor de Kinderbescherming deed onderzoek en

op.” Dus belde ze Shanella: “Ik zie je te weinig.”

en helpen in het huishouden. En je moet je erg

besloot een verzoek voor een OTS in te dienen bij

netjes kleden.” Op school en bij haar vriendinnen

de rechtbank. Dat verzoek werd ingewilligd door

Shanella vervolgt: “Toen hebben we heldere

merkte Ifrah dat het ook anders kan. “Hier is het

de kinderrechter.

afspraken gemaakt. Over bereikbaar zijn. Over »
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afspraken nakomen. Over wat Ifrah wel en niet

BIJ DE HOENDERLOO GROEP

Na de vakantie gaat Ifrah weer naar school,

mag doen. En we hebben veel gepraat, ook met

Omdat de problemen met haar impulsiviteit

maar niet naar haar eigen school in Arnhem. De

haar moeder. Ifrah begrijpt nu ook dat haar

en het niet nakomen van afspraken nog maar

Hoenderloo Groep heeft een intern opleidings

moeder alleen maar alles goed wil doen, voor

langzaam minder worden, wilde Shanella weten

centrum. Ifrah: “Hier kan ik gewoon niet s pijbelen

al haar k inderen. En haar moeder begrijpt wat

wat nou echt het beste werkt voor Ifrah – en

of te laat komen. Maar als ik hier straks weer weg

beter waarom Ifrah andere dingen wil dan zij.”

of er misschien meer aan de hand is. Sinds het

ben, dan is die structuur er niet. Dan moet ik zelf

begin van de zomervakantie woont Ifrah daarom

zorgen dat het goed komt.”

LACHEN EN BOOS ZIJN

bij de Hoenderloo Groep. In een huis met zeven

Ifrah: “We kwamen er achter dat we een heel

andere meiden. Het is een observatiegroep. Dat

DE TOEKOMST

goede klik hebben. Shanella kan heel streng zijn,

betekent dat er vooral goed gekeken wordt naar

In januari wordt Ifrah achttien. Dan houdt alle

maar ik kan ook met haar lachen.” Shanella: “Dat

hoe Ifrah zich gedraagt en dat ze gesprekken

bemoeienis van Jeugdbescherming op. Shanella:

klopt. We kunnen veel plezier hebben samen.

voert met psychologen en psychiaters. Tegelijker-

“Maar als je achttien wordt, ben je niet plotseling

Ifrah is lief, behulpzaam en vrolijk. Maar ze kan

tijd wordt er een systeemonderzoek gedaan naar

helemaal volwassen. Eigenlijk heeft Ifrah dan ook

ook heel erg boos worden op mij!” Ifrah: “Ja,

haar thuissituatie. Daar komen straks allemaal

nog hulp nodig. Bijvoorbeeld voor haar opleiding:

vooral als ze iets beslist waar ik het niet mee

adviezen uit voort. Bijvoorbeeld over wat voor

die kan Ifrah prima afmaken, maar daar heeft ze

eens ben. Gisteren was ik nog heel erg kwaad.

begeleiding Ifrah nodig heeft en wat er moet

nog wel iemand bij nodig die haar begeleidt en

Shanella gaat drie weken op vakantie en ik

gebeuren om Ifrah en haar moeder beter met

motiveert. Maar dat kan dan alleen op vrijwillige

moet dan hier op de groep blijven. Ik mag niet

elkaar te laten samenleven.

basis. Ik kan drie maanden lang een nazorgtraject
doen, maar daarna ben ik buiten beeld.” Ifrah: “Ik

naar huis, ook niet in het weekend.” Shanella:
“Nee, want tot nu toe ben je van elk verlof te

Ifrah: “Ik leer hier beter om zelfstandig te zijn. Er

weet wel dat het niet kan, maar het liefst heb ik

laat teruggekomen.” Ifrah: “Dat weet ik wel,

zijn hier heel veel regels, over hoe laat je op moet

jou dan gewoon nog!”

maar daarom ben ik het er nog niet mee eens.”

staan en welke taken je wanneer moet doen. In

Lachend: “Shanella gaat op vakantie naar een

het huishouden bijvoorbeeld. Ik leer omgaan met

Ifrah vervolgt: “Het wordt wel een hele grote

huisje in de natuur. Maar hier bij de Hoenderloo

dingen die ik moet doen, maar waar ik het niet

stap om weer thuis te gaan wonen. Of op mezelf.

Groep zijn ook wel bungalows, dus kan ze net

mee eens ben.”

Daar denk ik veel over na. Misschien heb ik daar
inderdaad wel hulp bij nodig, ook al wil ik dat niet.

zo goed even hier komen wonen. Dan kan ik ook
Shanella: “Het gaat steeds beter. En om te

Ik vind het heel moeilijk om iets te beslissen over

oefenen zich aan afspraken te houden, mag

straks. Aan de ene kant wil ik dat alles voorbij is,

Shanella: “Dat vind ik heel sterk aan Ifrah. Ze kan

Ifrah ook een baantje hier in de buurt zoeken.

met al die bemoeienis. Aan de andere kant weet

heel kwaad zijn, maar ook heel snel schakelen. Ze

Dan verdient ze wat geld en hoeft ze niet de

ik niet of ik alles zelf wel kan.”

blijft niet hangen in die boosheid. Zodra ze merkt

hele dag op de groep te zijn. Als dat goed gaat,

dat verzetten geen nut heeft, of als ze b eseft dat

kan ze daar op verder bouwen als ze weer thuis

Shanella knikt: “Zo zijn er veel moeilijke keuzes.

iets uiteindelijk toch het beste voor haar is, dan

in Arnhem is.” Ifrah: “Ik heb wel vaker baantjes

Ifrah kan zich niet zomaar loskoppelen van haar

legt ze zich daar bij neer. En als ze ergens goed

gehad, maar dat hield ik nooit lang vol. Maar nu

Somalische familie en cultuur. Het is voor haar een

over nadenkt, kan ze heel goede keuzes maken

ga ik niet meteen opgeven. Ook als ik het niet

uitdaging om haar eigen weg te kiezen tussen

voor haarzelf.” Ifrah: “Dat klopt wel. Altijd als het

altijd leuk vind, ga ik doorzetten. Ik wil echt de

twee culturen. Maar als ze goed nadenkt en de

fout gaat, doe ik iets voordat ik nadenk.”

volgende stap zetten!”

juiste stappen zet, dan kan ze heel ver komen!”
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met verlof!”

Shanella

Ifrah

Lidewij (sociaal wijkteam)
en Jeroen (vader van Sem)

Samen voor Sem
In Zutphen werken het sociale wijkteam van
Perspectief Zutphen en Jeugdbescherming
Gelderland intensief samen. Dat zorgt voor korte
lijnen en bekende gezichten. En daardoor kan
er snel gehandeld worden. Bijvoorbeeld in het
geval van Sem.

“Wat moet ik nou?” Met die vraag belde Jeroen

doorgronden.” En over zijn ex-vrouw die psychisch

op haar pad. “Vanuit het wijkteam zit ik ook in

van Laer in april met medewerker van het sociaal

instabiel is en een aantal jaren geleden met Sem

het ondersteuningsteam van scholen. Samen

wijkteam Lidewij Schotpoort. Zijn ex-vrouw

van Zutphen naar haar nieuwe vriend in Almere

met de leerkracht, de intern begeleider en de

had zijn zoon Sem (9) kort daarvoor een week

verhuisde. En die in oktober 2014 toch weer terug-

ouders b espreken we dan leerlingen in een

onrechtmatig meegenomen. En Van Laer had

kwam, omdat ze zich voorgoed in Zutphen wilde

bijzondere s ituatie. Sem was zo’n leerling. Hij

grote zorgen. “De relatie met mijn ex-vrouw was

vestigen. Van Laer: “We hebben met allemaal

had net m
 edicijnen gekregen voor zijn ADHD

zo verstoord dat er niet meer met haar te over

vrienden ontzettend ons best gedaan om haar en

en eigenlijk ging hij als een trein.”

leggen viel.” Schotpoort ging meteen bij Van Laer

Sem hier een goede plek te geven. En dat lukte.

op huisbezoek. Ze vroeg wat er allemaal speelde

We vonden een mooie school voor Sem, waar hij

VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR

en wat ze kon betekenen voor Van Laer.

het goed deed. Zijn Cito-scores waren goed en hij

Het geluk duurde een paar maanden. Toen kwam

zou bij de schoolkrant gaan. De ene week woonde

Sem huilend aan zijn vader vertellen dat zijn

hij bij mijn ex, de andere bij mij.”

moeder terug wilde naar Almere. En dat hij mee

BIJ DE SCHOOLKRANT
Van Laer vertelde zijn hele verhaal. Over zijn zoon
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moest. En dat hij dat niet wilde. Van Laer: “Daar-

Sem die ADHD heeft en meerbegaafd is. “Hij

Het verhaal is niet helemaal nieuw voor

mee begonnen de problemen voor Sem, slecht

denkt als een volwassene en hij is heel moeilijk te

Schotpoort. Want Sem kwam in november al kort

slapen, dromen, en de relatie met mijn ex »
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Jan Willem (jeugdbeschermer)

werd steeds slechter. Ik was ook gewoon heel

achtergrond in het onderwijs. En dan nog. Ik wist

inmiddels echt moeilijk om met mijn ex-vrouw in

naar Almere. En een kind kan niet de ene week in

maken óf duidelijkheid creëren voor Sem. Dat

TERUG NAAR HET WIJKTEAM

boos. Hadden we zo hard gewerkt om haar hier

het niet meer.”

één ruimte te zijn. Jan Willem heeft me toen tips

Almere wonen en de andere week in Zutphen. Ik zag

laatste kan door de kinderrechter te vragen om een

Met het eindigen van het drangtraject is ook

gegeven over hoe ik mijn zorgen over Sem kon

dat de conflicten tussen de ouders en de onduide-

uitspraak over het hoofdverblijf van Sem. Addink:

Addink weer uit beeld bij Van Laer. Schotpoort

een plek te geven en nu dit. Bovendien had mijn
ex-vrouw al eens een suïcidepoging gedaan, dus

TIPS VAN JEUGDBESCHERMING

uiten zonder mijn ex-vrouw verwijten te maken.”

lijkheid voor Sem steeds verder toenam. En toen zijn

“Ik heb de ouders geadviseerd om naar de rechter

blijft. Zij komt af en toe langs bij Van Laer om te

ik maakte me grote zorgen. Van Laer belde allerlei

Schotpoort besluit om Jan Willem Addink van

Het gesprek bij Dimence geeft een nieuwe wending

we samen om de tafel gegaan om een drangtraject

te gaan om te vragen om het hoofdverblijf van

bespreken hoe het gaat en wat de laatste stand

instanties. “Maar er gebeurde niks. Ik werd van

Jeugdbescherming Gelderland te bellen. “Hij is een

aan de zaak. Van Laer: “Daar vertelden ze dat ze

te bespreken.”

Sem aan een van hen toe te wijzen. Want als dat

van zaken is. Zodat hij er niet alleen voor staat.

het kastje naar de muur gestuurd. Mijn zorgen

bekend gezicht voor mij”, vertelt ze. “In Zutphen

Sem alleen konden behandelen als zijn moeder en

duidelijk is, geeft dat voor Sem rust.” Vrij snel na het

Schotpoort: “Het fijne aan de korte lijnen met

werden niet gedeeld.”

hebben we het zo geregeld dat aan elk wijkteam

ik goed samen afspraken zouden maken. Anders

Een drangtraject duurt maximaal vier maanden

starten van het drangtraject neemt de rechter een

Jan Willem is dat ik zo betrokken bleef en dat

iemand van Jeugdbescherming gekoppeld zit. Op

heeft behandelen geen zin.” Schotpoort: “We

en heeft een duidelijk doel. Schotpoort: “Het is vrij

besluit. Sem gaat naar zijn moeder. Zijn vader krijgt

het allemaal soepel is gelopen. Dat is voor mij

Dat veranderde toen de moeder van Sem haar zoon

die manier hebben we heel korte lijnen, en leg je

hebben daarom aan moeder gevraagd of zij vrijwillig

willig, maar niet vrijblijvend. Tijdens die m
 aanden kan

een omgangsregeling. Hij ziet zijn zoon om de week

heel prettig.”

zomaar een week meenam naar Almere. Van Laer:

gemakkelijk contact. Ik heb hem gevraagd om eens

wilde meewerken aan een traject, zoals Ouderschap

Jeugdbescherming tijdelijk meer op de voorgrond

in het weekend.

“Ze had hem afgemeld op school in Zutphen.

mee te kijken en mee te denken: is het hier veilig?

Blijft, een methode die ouders helpt om beter te

treden, maar wij houden de regie. De gemeente

En weg was ze.” Gelukkig kwam ze ook weer

Is de ontwikkeling van Sem niet te veel verstoord?

overleggen. Maar moeder wilde dat niet.”

is de officiële opdrachtgever van het traject. Zij

Inmiddels woont Sem in Almere. Addink: “We

de nieuwe manier gingen werken, hebben we

terug. Voor de directeur van Sems school was het

Kunnen we hier in het vrijwillig kader iets mee? Of

betaalt ook.” Wordt het doel gehaald? Dan trekt

hebben gebeld met Jeugdbescherming in Almere

vanuit Jeugdbescherming een presentatie gege-

reden om Schotpoort te bellen. En die zei: “Laat

moeten we een drangzaak starten?”

vader mij maar bellen.” Dat deed Van Laer. Zo

Addink beaamt dat. “Toen we in Zutphen op

GOED DOOR ÉÉN DEUR

Jeugdbescherming zich terug. Blijven de zorgen

over de vraag of het drangtraject daar overgeno-

ven over wat we doen en waarvoor je ons kunt

Addink maakt een inschatting van de situatie: “De

over de veilige ontwikkeling van een kind? Dan kan

men moet worden. Dat kan niet ditzelfde traject

inschakelen. Het is heel mooi om te zien dat het

kwam Schotpoort op huisbezoek, en deed Van

Addink komt bij het wijkteam. Hij spreekt met

vader en moeder hadden samen co-ouderschap.

Jeugdbescherming overwegen om een verzoek tot

zijn, want Zutphen kan niet de opdrachtgever

in de praktijk ook zo werkt. De samenwerking

Laer zijn verhaal. Van Laer: “Ik wist het echt niet

Schotpoort en later met Van Laer en zijn partner.

Dat betekent dat Sem evenveel bij zijn vader als bij

onderzoek te starten. Het basisteam van Jeugd

zijn van een traject in Almere. Bovendien is er nu

is gewoon goed. Lidewij en ik bellen regelmatig

meer. Waren mijn zorgen gegrond? Of was ik nou

Van Laer: “De timing kon niet beter. Ik moest de

zijn moeder is. Een voorwaarde om co-ouderschap

bescherming overlegt hierover met de gemeente.

een nieuwe situatie. Er is geen sprake meer van

met elkaar om anoniem zaken met elkaar te

aan het doordraven? Hoe kon ik nou het beste

volgende dag naar Dimence, een ggz-instelling

goed te laten werken, is dat ouders goed met elkaar

co-ouderschap, daarmee zijn er minder conflicten

bespreken waarin zij vraagt om consult en ik

met Sem o mgaan? Heel gek, als anderen in zo’n

waar Sem voor zijn ADHD behandeld zou worden.

door een deur kunnen. Anders is het schadelijk voor

DUIDELIJKHEID VOOR SEM

en dus ook minder onduidelijkheid voor Sem. Het is

haar adviseer. We komen elkaar vaak tegen, ook

situatie zitten, weet je het precies, maar als je zelf

Mijn ex-vrouw zou ook bij dat intakegesprek zijn.

het kind. Bovendien moet het praktisch uitvoerbaar

De vader en moeder stemmen in met een drang-

nu aan het sociale wijkteam en Jeugdbescherming

als ik voor andere zaken bij het wijkteam ben.

in de achtbaan zit, zie je het niet meer. Ik heb een

En ik zag daar erg tegenop. Want ik vond het

zijn. En dat werd lastig, omdat moeder terug wilde

traject. Met als doel óf samen afspraken kunnen

daar om een nieuwe afweging te maken.”

Dat werkt heel goed.”
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Ze denkt mee over de koers van Jeugd
bescherming Gelderland in het Jongeren
platform, ze gaat trainingen geven over
het herkennen van automutilatie en,
o ja, Soraya (19) volgt ook nog een
mbo-opleiding sociaal cultureel werk.
“Ik wil jongeren een stem geven.”

“Ik wil me inzetten
voor andere
jongeren, want ik
weet wat ellende is”
KOEN | 22
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Als Soraya tegenover je zit, heb je geen idee

ALTIJD LANGE MOUWEN

van het verhaal dat ze meedraagt. Je ziet een

Voor Soraya had al die onveiligheid grote

sterke jonge vrouw, glas cola in haar hand,

gevolgen. Ze ontwikkelde ODD (een opstandige

mobiel op tafel, die rustig en weloverwogen

gedragsstoornis), een hechtingsstoornis en

vertelt over het vrijwilligerswerk dat ze doet

een agressiestoornis. Ze kon al snel niet meer

bij een jongerencentrum, over haar studie,

terecht in het gewone onderwijs, maar moest

haar vriend en haar nieuwe baan. Maar ook

naar het speciaal basisonderwijs. Op haar

over de zestien keer dat ze in negentien jaar

twaalfde werd ze depressief. Toen begon het

tijd verhuisde. Zo woonde ze in blijf-van-

snijden in haar armen. “Ik weet niet precies

mijn-lijfhuizen, bij instellingen voor jeugdzorg,

waarom ik het deed. Ik moest het gewoon

ging ze naar crisisopvang en naar officieuze

doen. De pijn in mijn hoofd eruit laten gaan

pleegouders. “Ik was nog geen drie toen ik mijn

door pijn in mijn armen te maken.” Niemand

eerste ondertoezichtstelling kreeg”, vertelt ze.

mocht het weten. En dus droeg Soraya altijd

“Mijn moeder, mijn zusje en ik waren vaak op

lange mouwen. Of het nu winter was, of hartje

de vlucht voor mijn stiefvader, want die was

zomer. “Ik herinner me dat ik de eerste keer

vaak dronken en agressief. Mijn moeder heeft

examen deed, in een gebouw met allemaal

borderline en daardoor is het soms moeilijk

ramen in de volle zon. Zat ik daar met mijn vest

om met elkaar door een deur te gaan.”

aan te zweten. Ik kon me gewoon helemaal »

niet meer concentreren. Ik heb dat examen niet

jongeren een stem geven.” Dat doet Soraya via

er komen vaak mensen langs. Hans Lomans,

gehaald. En daar kreeg ik weer faalangst van.”

het Jongerenplatform van Jeugdbescherming

de bestuurder bijvoorbeeld. Hij wil weten wat

Toen ze bijna vijftien was, deed Soraya een

Gelderland en door een training die ze samen

wij vinden. En er gebeurt ook echt iets met

zelfmoordpoging, die mislukte. “Het mes was

met twee anderen ontwikkelde over het herken-

wat wij zeggen.”

te bot. Achteraf denk ik dat ik onbewust tóch

nen van en omgaan met automutilatie. “In het

wilde leven.”

Jongerenplatform denken we mee over dingen die

Soraya houdt ook op andere manieren contact

beter kunnen bij Jeugdbescherming Gelderland.

met Jeugdbescherming Gelderland. Samen met

DE WEG OMHOOG

Wij signaleren en komen met ideeën. Een

twee andere meiden ontwikkelde ze een training

Soraya gaat de crisisopvang in. “Daar vertelden

probleem is bijvoorbeeld dat jeugdbeschermers

over automutilatie. “Ik heb heel lang kunnen

ze dat het beter voor me zou zijn als ik zou gaan

na een bepaalde tijd niet meer goed bereikbaar

rondlopen met mijn lange mouwen, zonder dat

praten met een psycholoog.” Ze wordt vrijwil-

zijn. Op zich begrijpen we dat wel, maar onze

iemand vroeg hoe dat eigenlijk zat. Er zijn zo

liger in een jongerencentrum. “Daar werkt een

problemen houden niet op na vijf uur. En dus zijn

veel signalen. Maar je moet ze wel zien. Door de

heel aardige vrouw met wie ik goed kan praten.”

we nu samen bezig met het ontwikkelen van een

training maken we jeugdbeschermers alert op die

Soraya verzamelt steeds meer goede mensen

app. Via die app kunnen we gemakkelijker contact

signalen, we vertellen ons verhaal, en we leggen

om zich heen. “Ik leerde een jongen op school

leggen met de jeugdbeschermer, en kunnen zij en

ook uit hoe je die signalen het beste kunnen

kennen, en hij introduceerde me bij zijn ouders

wij informatie gemakkelijker vinden.”

oppakken. Zodat andere jongeren eerder en beter

bij wie ik later uiteindelijk terecht kwam. Ik heb
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geholpen worden.”

er drie maanden gewoond. Ik noem ze mijn oom

Ander voorbeeld. “Je mag als jongere je eigen

en tante, zij zijn mijn officieuze pleegouders.

dossier inzien. Heel veel jongeren weten dat

Met Soraya zelf gaat het steeds verder bergop.

En ze zijn heel trots op me. Als er iets goed

niet. En sommige instanties voor jeugdzorg doen

Binnenkort krijgt ze de sleutel van haar eigen

gaat op school, geven ze me complimenten. Ze

alsof het niet zo is. Zo ken ik een verhaal over

studio. “Daar ga ik zelfstandig wonen. Met bege-

stimuleren me om door te gaan. En daar krijg ik

een jongen die een sanctie kreeg bij de instelling

leiding hoor, want ik heb zo veel ellende gehad,

zelfvertrouwen van. Ik sta sterk door wat ik heb

waar hij woonde, omdat hij zijn dossier wilde

ik wil nu dat het goed blijft gaan.” Ze is inmiddels

meegemaakt. Ik kan nu zeggen: ik ben tof. Ik ben

zien en geen nee accepteerde. Dat kan natuur-

aangemerkt als excellente student op het mbo

heel tof.”

lijk niet. Dan praten we als jongeren over een

omdat ze hoge cijfers haalt en alles altijd op tijd

oplossing, uiteindelijk hebben we hiervoor een

en goed af heeft, ze start met haar eerste echte

MEEDENKEN EN MEEPRATEN

flyer gemaakt.” De vraag is natuurlijk of Jeugd

baan als winkelmedewerker in een biologische

Het gaat dus goed met Soraya. “En daarom wil ik

bescherming ook luistert naar al die fijne ideeën

supermarkt. En ze gaat naar het zwembad met

ook iets betekenen voor jongeren die erge dingen

van het platform. “Jazeker. Er zit altijd iemand van

haar vriend. “Ik heb me lang genoeg verstopt.

meemaken. Ik weet uit ervaring wat het is. Ik wil

Jeugdbescherming bij de vergaderingen en

I’m gonna show myself to the world!”
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“Ik wil Jeugdbescherming
Gelderland niet missen”
Er zijn geen cliënten tussen wal en schip

daar nog niet zijn. Dat heeft ook tijd nodig. Zo’n

stellen dat een kind wordt aangemeld door school

gevallen, en de wachtlijst van Veilig Thuis is

grote verandering in de jeugdzorg hebben we in

voor een vorm van therapie, een zorgverlener daar

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND?

met dank aan Jeugdbescherming Gelderland

Nederland nog nooit gezien. Een voorbeeld van

thuiskomt en ziet dat vader ook een klap van de

“Heel goed. Behalve hun inzet bij Veilig Thuis,

een stuk korter. Dat is het goede nieuws, als

de omvang is het ontstaan van Veilig Thuis. Dat

molen heeft gehad. Puur juridisch is dat een aparte

ondersteunen ze in regieteams via consultatie

je het wethouder Bert Frings van Nijmegen

is een verplichte fusie tussen het Advies- en

zaak, en kun je dat dus niet volgens één-gezin-

en advies en geven ze hulverlening in het drang

vraagt. Nu werkt hij verder aan zijn droom:

Meldpunt Kindermishandeling en Stichting

één-plan oppakken. Onze huisadvocaten hebben

traject. Dat werkt prima en dat wil ik niet kwijt.

ondertoezichtstellingen zo veel mogelijk

Huiselijk geweld. Zo’n fusie is organisatorisch

ons ook geadviseerd: houd dat apart, maak er twee

De meerwaarde zit in het feit dat jeugdbescher-

voorkomen.

al best een operatie. En toen startte de overheid

dossiers en twee zaken van. Dat advies hebben wij

mers heel goed weten wat er nodig is in een

precies op dat moment een campagne met

als college en raad naast ons neergelegd. Prima dat

gezin en wat er beschikbaar is. Bovendien kunnen

2015 IS HET JAAR VAN DE OVERGANG. HOE

de mededeling: belt u vooral naar Veilig Thuis.

dat de juridische werkelijkheid is, maar er is nóg

ze mensen in beweging krijgen. Zij kunnen zeggen:

GAAT HET TOT NU TOE MET DE JEUGDZORG?

Met als gevolg dat we 35 procent meer tele-

een werkelijkheid, en dat is het gezin zelf. En dat

als u niet meewerkt, wordt het een dwang-

“Waar ik heel blij mee ben, is dat er op 1 januari

foontjes kregen.”

vinden wij belangrijker.”

verhaal. En doordat ze dat in hun achterzak

van: waar blijft mijn zorg? De overgang is dus

EN DUS EEN WACHTLIJST?

EN DE TWEEDE UITDAGING?

behoorlijk soepel verlopen, de continuïteit is

“We konden alle acute zaken meteen oppikken.

“Dat is het op- en afschalen in de keten van

gewaarborgd. Ondanks alle hobbels.”

Maar vervolgens moesten we naar de andere

de zorg. Als een wijkteam Jeugdbescherming

ALS U DROOMT VAN DE TOEKOMST, DAN ZIET U?

geen cliënten op de deur stonden te bonken

HOE BEVALT DE SAMENWERKING MET

hebben, worden trajecten daadwerkelijk korter
en succesvoller.”

zaken kijken: waar is extra onderzoek nodig en

inschakelt, moet er goed overlegd worden,

“Dat we dwangzaken zo veel mogelijk voorkomen.

WELKE HOBBELS WAREN ER BIJVOORBEELD?

wat kan terug naar wijkteams? Ik ben heel blij

datzelfde geldt als jeugdbescherming een zaak

Want ondertoezichtstellingen en ontzettingen uit

“Privacywetgeving was een belangrijke. We wisten

dat Jeugdbescherming Gelderland toen heeft

teruggeeft aan het wijkteam. Je kunt dat niet

de ouderlijke macht zijn echt traumatisch voor een

dat we op 1 januari verantwoordelijk werden

meegedacht over de vraag: hoe voorkomen

laten bij de mededeling: het kan met minder,

gezin. Om dat te voorkomen, is intensieve samen-

voor de jeugdzorg, maar we wisten niet wie onze

we dat zaken die nu op de plank liggen straks

wij gaan eruit, hier heb je de zaak terug. Daar

werking in de keten nodig. En doordat de financie-

cliënten zouden worden. Dat is onhandig als je je

alsnog acuut worden? Zij hebben heel nadruk-

zijn wijkteams nog niet altijd voor toegerust, die

ring nu in één hand ligt, is dat ook reëel. Voorwaarde

wilt voorbereiden. Nog steeds speelt dat probleem

kelijk meegekeken naar die selectie en zijn ook

hebben schrik van sommige p roblematiek. Je

is wel dat we een heel goed beeld van de keten

bij een aantal cliënten: dat wij wel betalen, maar

aan de gang gegaan met niet-acute zaken.

moet dus aan verwachtingenmanagement doen:

nodig hebben: wie doet wat wanneer? Dat beeld

niet weten wie ze zijn.”

Zo konden we zaken ondanks de wachtlijst

beste mensen van het wijkteam, kan ik dit bij

hebben we volgend jaar rond deze tijd echt wel

problematiek toch oppakken.”

jullie neerleggen, en zo niet: wat heb je dan nodig

compleet. Jeugdbescherming heeft dan nog steeds

zodat dit wel kan? Bij de jeugdreclassering is dat

een rol. Nu werken ze veel als vliegende keep, ik

DE CONTINUÏTEIT IS GEWAARBORGD, MAAR
GAAT HET OOK GOED?

WAAR LOOPT U NU NOG TEGEN AAN?

bijvoorbeeld hard nodig. De juridische keten is zo

kan me voorstellen dat jeugdbeschermers dan een

“Als je kijkt naar die grote woorden van één-

“Twee dingen. Allereerst de privacywetgeving, daar

gewend om op zichzelf te opereren, dat daar veel

vastere plek ik in wijk- of regieteams hebben.

gezin-één-plan, dan moet je constateren dat we

worden we helemaal gek van. Moet je je voor

te winnen is.”

Want hun kennis en expertise is hard nodig.”
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