5
Jeugdbescherming
om radicalisering te
voorkomen.
Pagina 8

“Jeugdbescherming
Gelderland levert
precies wat wij willen.”
Pagina 11

“Schoolverzuim is
vaak een uiting van
andere problemen.”
Pagina 22

Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

September 2017

SAMENWERKEN

Hans Lomans

Wij zijn ontzettend blij dat gemeenten in Gelder-

Wij investeren in het opbouwen en onderhouden

geconfronteerd worden. Dat doen wij vanuit

land zo positief zijn over ons. “Jeugdbescherming

van relaties, omdat dat de beste garantie biedt

onze deskundigheid, in de praktijk van alle dag,

Gelderland levert precies wat wij willen”, zegt

dat je elkaar weet te vinden als het echt nodig is.

door advies en consultatie, maar ook door het

Ellen de Swart, wethouder in Heumen. Maatwerk

Het interview met Paulien Harmelink, teamleider

verzorgen van trainingen en opleidingen via

leveren, aansluiten bij de behoeften van gemeen-

in Zutphen, is daar een mooie illustratie van.

ons Expertisecentrum. Op deze manier geven

4 “Als de veiligheid in het geding is, trekken we samen op”

wij vorm en inhoud aan onze maatschappelijke

8 Het verhaal van Yeter & Jacqueline

We laten in deze Koen zien wat we doen om

opdracht: ervoor zorgen dat kinderen veilig

11 “Jeugdbescherming Gelderland levert precies wat wij willen”

ten, deskundig en dichtbij zijn, dat is ons doel in
de samenwerking met gemeenten.

INHOUDSOPGAVE

schoolverzuim terug te dringen, hoe we omgaan

kunnen opgroeien. Samen met talloze andere

12 Maskers af

Het afgelopen jaar hebben de regiomanagers

met ouders die in een complexe echtscheiding

hulpverleners en organisaties zijn wij er voor

14 “De kinderen staan centraal, om hén gaat het”

en ik alle gemeenten in Gelderland bezocht en

verwikkeld zijn, hoe we proberen vanuit

kinderen in de knel.

16 “Het geheim van een goede samenwerking is dat je hem

gesproken met de betrokken wethouders en

multicultureel vakmanschap te voorkomen dat

ambtenaren. In die gesprekken was de centrale

jongeren gaan radicaliseren. In het artikel over

Ik wens u veel leesplezier. Wij houden ons

17 “Er is veel te zeggen voor een voogd uit je eigen netwerk”

vraag hoe de samenwerking met ons wordt

de ‘Burgervoogd’ is te lezen hoe wij samen met

aanbevolen voor reacties via contact@jbgld.nl

18 Steeds beter samenwerken

ervaren, wat er goed gaat en wat er beter kan.

anderen in het eigen netwerk van gezinnen op

Daar waar er sprake is van medewerkers die

zoek gaan naar alternatieven voor de voogdij

Hans Lomans,

elkaar kennen, loopt het vrijwel altijd goed.

van een kind.

Raad van Bestuur

Dat zien we ook in de verhalen in deze Koen.

opbouwt voordat je hem nodig hebt”

20 “Hoe meer perspectieven we horen, hoe waardevoller het is.”

Jeugdbescherming Gelderland.

Collega’s van verschillende instellingen zoeken

Als Jeugdbescherming Gelderland willen wij

elkaar op, overleggen over casuïstiek, maken

graag een bijdrage leveren aan het voorkomen

samen een plan: dat is wat werkt. Daardoor

en oplossen van de maatschappelijke vraag-

worden kinderen en gezinnen beter geholpen.

stukken waar gemeenten en hun burgers mee

KOEN | 2

22 “Schoolverzuim is vaak een uiting van andere problemen.”

RISICOTAXATIE
Medewerkers van de gemeente Barneveld volgden
de training ‘Risicotaxatie in de Jeugdzorg’ bij Jeugdbescherming Gelderland. De gemeente nodigde hiervoor ook externe partners uit, zoals organisatie voor
maatschappelijk werk Elan. Resultaat: de kwaliteit
van de risico-afwegingen stijgt, mensen weten 

“Als de
veiligheid in
het geding
is, trekken we
samen op”
KOEN | 4

elkaar gemakkelijker te vinden én werken soepeler
samen doordat ze dezelfde vragenlijsten gebruiken.
Een praktijkverhaal en de visie op risicotaxatie van
de betrokkenen.
DE CASUS

SAMEN ERNAARTOE

STONED MET DRIE KLEINE KINDEREN

De Jong: “En toen begon het gedonder. Ik ontdekte

Het begon allemaal heel eenvoudig. Een moeder

al vrij snel dat de moeder toch weer blowde. En veel

met drie kleine kinderen in Barneveld had met

ook. En als ik denk: het is hier niet veilig, dan neem

spoed een woning nodig. Ze lag in scheiding en haar

ik direct contact op met Bea van ’t Hul, gespreks

echtgenoot had de huur van hun huis o pgezegd.

voerder Jeugd bij de gemeente Barneveld. Zij is de

Bij de gemeente informeerde ze of ze haar konden

regievoerder en heeft de eindverantwoordelijkheid.”

helpen en de gemeente schakelde vervolgens

Van ’t Hul had inmiddels ook van de afdeling hand-

maatschappelijk werker Lennart de Jong van Elan

having van de gemeente gehoord over de moeder.

in. De Jong bezocht de moeder, vulde met haar de

De tijd dat de moeder legaal op een vakantiepark

aanvraag voor urgentie in en regelde dat ze tijdelijk

mocht verblijven, liep ten einde, maar de handhavers

kon wonen op een vakantiepark. “Tot zover was er

wilden een moeder met drie jonge kinderen er niet

weinig aan de hand”, vertelt De Jong. Tot De Jong

zomaar uitzetten.

een paar maanden later een t elefoontje kreeg van
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Veilig Thuis. Er waren signalen binnengekomen dat

Van ’t Hul en De Jong zijn samen naar de moeder

het niet goed ging met de moeder. Of De Jong

gereden. Van ’t Hul: “Het bleek dat de verslavingszorg

zich ermee wilde bemoeien én de lijntjes met andere

die er zou zijn, nauwelijks op gang gekomen was.

instanties kort wilde houden. Moeder had een soft-

Daarom hebben we met de moeder afgesproken:

drugsverslaving en Veilig Thuis had a fspraken

óf je maakt hier ernst mee óf we gaan terug naar

met haar gemaakt: ze mocht niet meer blowen

Veilig Thuis. Moeder beloofde daarop ernst te maken

waar de kinderen bij waren.

met de hulpverlening.” »

De Jong: “Maar een paar dagen later belde ze

gaat. En dat de kans dat het in de toekomst weer

mij en kon ik aan haar stem wel horen: die is

mis gaatgroot is.”

onder invloed. Ik ben naar haar toegegaan en
ze lag stoned op de bank, terwijl haar kinderen

Van der Wees vulde samen met De Jong een

rondkropen. Dat was onveilig. En dat begreep

risicotaxatieformulier van het Nederlands Jeugd

moeder zelf ook wel. Ik heb daarom een zus van

Instituut in en bespraken hun eigen indrukken.

moeder gebeld met de vraag of de kinderen daar

Hierdoor kregen ze een volledig beeld van de

een paar dagen konden zijn. Dat kon.”

situatie, dat ze doornamen met Van ’t Hul. De
uitkomsten bevestigden niet alleen het gevoel

GEEN DRUGS, GEEN CONTACT MET VADER

dat ze al hadden, maar zorgde ook voor een

De acute onveiligheid was geweken. Maar

compleet beeld. Júíst doordat ze het samen

zorgen waren er nog steeds. Vandaar dat Jeugd-

invulden. Het formulier gaat niet alleen over

bescherming Gelderland ingeschakeld werd. Een

risico’s als mishandeling, de ontwikkeling van

jeugdbeschermer ging met de zaak aan de slag.

de kinderen, ziekte, en financiële problemen,

Zij startte een zogenoemd drangtraject op. Zo’n

maar ook over beschermende factoren zoals

traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er werden

het netwerk, zelfbeeld en sociale vaardigheden.

afspraken gemaakt en als moeder zich daar niet
aan zou houden, zou een melding bij de Raad voor

STEVIG WERKEN AAN DE TOEKOMST

V.l.n.r.: Matthé Hak, Bea van ‘t Hul,

de Kinderbescherming volgen. De afspraken waren

Van der Wees ging op basis van de risicotaxatie

Arianne van der Wees en Lennart de Jong

eenvoudig. De belangrijkste twee: geen drugs en

in overleg met moeder. Ze plaatste de kinderen

geen contact met de vader van de kinderen. Want

op verschillende plekken in het netwerk van

dat contact leverde stress op en daarmee een

de moeder en maakte samen met de moeder,

MATTHÉ HAK

met dezelfde gegevens. En dat helpt bij het wegen

We hebben de training aangeboden aan keten

ze steeds vertrouwder. Bovendien gebruik je ze

grotere kans op drugsgebruik.

haar zus en andere mensen uit het netwerk een

Crisisinterventor Spoedeisende zorg en

van de risico’s. Natuurlijk speelt daar altijd je eigen

partners, omdat we willen dat we met zijn allen

in de gesprekken met ouders en hun netwerk. Je 

veiligheidsplan. Ook kwam er een zogenoemde

medewerker van het Expertisecentrum van

referentiekader in mee. Voor iemand die nooit

dezelfde taal spreken en dezelfde manier van

bespreekt wat je hebt ingevuld en waarom.”

Vier maanden lang hield moeder zich aan de

veiligheidstafel, waarin gemeente, jeugd

Jeugdbescherming Gelderland. Hij geeft de

drinkt, zijn drie glazen wijn op een avond heel erg

werken hebben. We hebben een heel duidelijke

afspraken. Van ’t Hul: “Het drangtraject werd

bescherming en instanties, zoals politie, justitie

training Risicotaxatie vanuit het Expertisecentrum,

veel, terwijl dit voor iemand die wel eens drinkt

afspraak gemaakt: als de veiligheid in het geding

afgesloten. Het leek gewoon heel goed te gaan.”

en schuldhulpverlening spraken over intensiever

bijvoorbeeld bij de gemeente Barneveld.

misschien anders is. Door je daar bewust van te

is, nemen we als gemeente de regie en trekken we

LENNART DE JONG

Léék, want later bleek dat vader en moeder toch

politietoezicht, omdat de vader zich agressief

weer contact hadden, omdat vader dat graag

gedroeg, en over het weerbaarder maken van

wilde. En dat moeder weer blowde. En dat moeder
inmiddels een paar keer in het ziekenhuis was

zijn, praat je daar m
 akkelijker over bij het invullen

samen op. We hebben dus ook samen de risico’s

Generalist Welzijn & Maatschappelijke

“DE KWALITEIT VAN JE BEOORDELING

van een risicotaxatie-instrument. Door het gebruik

die uit het instrument kwamen, gewogen. Door

Dienstverlening/Bemoeizorg Elan Barneveld

de moeder. En de partijen deden een melding

STIJGT EN ER IS MINDER GEDOE”

van zo’n instrument wordt je minder g evoelig

de training hebben we elkaar allemaal beter leren

bij de Raad van de Kinderbescherming. De rechter

“Ik werk bij Spoedeisende zorg en ik ben trainer

voor blinde vlekken, omdat je systematisch alle

kennen en weten we elkaar nog beter te vinden.

“IK ZAG WAT IK NIET GEDAAN HAD”

geweest met wonden aan haar hoofd, waarover

besloot de kinderen voor een jaar uit huis te

bij het Expertisecentrum van Jeugdbescherming

onderwerpen afgaat. De kwaliteit van je beoordeling

Je hebt gezichten bij de namen. Als ik nu een vraag

“Ik kom bij mensen thuis, maar ik heb niet specifiek

zij zei dat het een door een ongeluk kwam, maar

plaatsen. Moeder zit inmiddels in een afkickkliniek,

Gelderland. Vanuit Spoedeisende zorg worden wij

wordt steeds hoger doordat je methodisch werkt.

heb, denk ik: ik bel Arianne even. Je ziet zoveel

jeugd op mijn bordje. Ik had dus wel een beeld van het

die erg op mishandeling leken.

vader volgt therapie om zijn agressie beter te

ingezet als er sprake is van een mogelijk acuut

Dit zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen

casussen in de media waarin alle partijen langs

gezin, maar dat was echt op b asis van mijn kennis en

beteugelen en de kinderen zitten in een pleeg-

onveilige situatie. We doen dan een r isicotaxatie,

in de training Risicotaxatie in de Jeugdzorg.”

elkaar heen werken. Dát willen we hier niet.”

ervaring als generalist. Door het samen invullen van het

TIGSTE KEER

gezin. Vader en moeder zien hun kinderen

nemen beslissingen, dragen over naar betrokken

risicotaxatie-instrument zag ik dat we heel veel zaken

De Jong: “Ik had erg grote zorgen. Maar ik mag

onder begeleiding.

hulpverleners of het lokale wijkteam en gaan weer

hadden gedaan. Dat alleen al geeft een zeker gevoel

niet zomaar ingrijpen. Dus heb ik overlegd met Bea.”

weg. De instrumenten die we g ebruiken, zijn exact

BEA VAN ’T HUL

ARIANNE VAN DER WEES

in complexe gezinssituaties. Daarnaast heb ik door het

Gespreksvoerder Jeugd gemeente Barneveld

Jeugdbeschermer en trainer

invullen van het risicotaxatie-instrument gezien wat we

Van ’t Hul: “Daarop heb ik gebeld met Arianne van

En intussen wordt stevig doorgewerkt aan een

hetzelfde als de instrumenten uit deze c asus. En als

der Wees, die inmiddels de jeugdbeschermer was,

toekomst voor moeder en de kinderen. Dankzij

iedereen in de keten datzelfde instrument gebruikt,

om advies te vragen. Wat moeten we hiermee?”

een urgentieverklaring heeft moeder een huis in

werkt dat heel mooi. Je gebruikt dezelfde termen,

“LANGS ELKAAR HEEN WERKEN,

“IN FEITE DOE JE IN ELK

bijvoorbeeld wel het gevoel dat het niet helemaal goed

Van der Wees: “Dit was inmiddels de tigste keer

de gemeente Barneveld en de gemeente heeft

dat voorkomt misverstanden en gedoe. In het

DÁT WILLEN WE NIET”

GESPREK EEN RISICOTAXATIE”

zat met de hechting van de kinderen, maar ik had níét

dat het fout was gegaan. Bovendien zei moeder

geregeld dat de uitkering van de moeder niet

verleden kon het g ebeuren dat een medewerker

“Wij leiden mensen gevraagd en ongevraagd

“In mijn werk ben je altijd bezig met risico’s

gebeld met het consultatiebureau wat hun beeld was. Ik

dingen als: “Mijn kinderen zijn mijn alles, zonder

gestopt wordt als ze in de kliniek zit. Van ’t Hul:

van een wijkteam belde met een grote zorg. Dat wij

naar hulp. In complexe zaken gebruiken we het

inschatten. Feitelijk doe je in elk gesprek dat je

vond het prettig om het instrument samen in te vullen,

hen wil ik niet leven, als je ze weg haalt heb ik

“Zodra het verantwoord is, kunnen moeder en

dan vragen stelden en concludeerden dat het niet

risicotaxatie-instrument. De training was voor

voert een risicotaxatie en maak je een afweging.

want je deelt de verantwoordelijkheid. Ik neem me voor

geen reden meer om niet te blowen.” Dat kunnen

de kinderen met een schone lei beginnen in

spoedeisend was. Waarop die medewerker zich niet

ons een belangrijke stap in het verder professio

De instrumenten zijn een heel goed hulpmiddel en

om het risicotaxatie-instrument in een vroeg stadium in

signalen zijn dat het echt niet goed met iemand

een goed huis.”

serieus g enomen voelde. Nu begin je in ieder geval

naliseren van onze werkwijze en samenwerking.

als je ze maar vaak genoeg ingevuld hebt, worden

te zetten, omdat het zorgsignalen concreet maakt.”
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nog konden doen om signalen te verduidelijken. Ik had

Jacqueline (17) groeide op in een protestant-christelijk
gezin. Zelf kwam ze, na een lange zoektocht, uit bij
de islam. Dat zorgde voor spanningen tussen haar en
haar ouders. Er waren al hulpverleners bij het gezin
betrokken, omdat Jacqueline een vorm van a utisme
heeft. Toen haar ouders en hulpverleners bang waren
dat J acqueline zou radicaliseren en uitreizen naar Syrië,
werd de Spoedeisende zorg van Jeugdbescherming

mijn ouders, maar ik had ze zelden zó boos gezien.
Volgens mij had ik wel eerder signalen afgegeven,
maar hadden ze die niet opgepikt. Het was echt
een grote verrassing voor ze. En ze verboden het.”
Dus droeg Jacqueline haar hoofddoek stiekem. Als
ze het huis uit ging en uit het zicht was. Dat kwam
uit. En toen ging het heel snel. “Mijn ouders en de
hulpverleners in ons gezin waren bang dat ik zou
radicaliseren. Omdat ik stiekem met het geloof bezig
was. En ze waren bang dat het niet lang meer zou
duren voor ik uit zou reizen. Naar Syrië bijvoorbeeld.”
Nog dezelfde avond kwam de Spoedeisende zorg
van Jeugdbescherming Gelderland langs. Om te
kijken hoe terecht de zorgen over Jacquelines

Gelderland ingeschakeld.

veiligheid waren. Dat bleek mee te vallen. Jacqueline:
“Natuurlijk. Ik wilde helemaal niet uitreizen.” Maar er
werd wel een drangtraject gestart. Om te zorgen dat

“Ik heb veiligheid en structuur gevonden in de

ZOEKTOCHT ALS TABOE

Jacqueline niet zou radicaliseren en om te zorgen

islam. Daar ben ik heel blij mee.” Jacqueline zegt

Een aantal jaren ging het beter thuis. Maar

dat de relatie met haar ouders zou normaliseren.

het zelfverzekerd. En met een beetje opluchting

Jacqueline bleef zoeken. “Ik heb me in heel veel

Bij dat traject werd via het team Multicultureel

in haar stem. Ze is nog geen achttien, maar heeft

dingen verdiept. In verschillende stromingen

Vakmanschap van Jeugdbescherming Gelderland

al lang gezocht naar iets dat haar die rust kon

binnen het christendom, in het jodendom,

heel bewust Yeter betrokken. Jeugdbeschermer met

bieden. “Mijn ouders zijn protestants. Zo ben ik

hindoeïsme, boeddhisme… noem maar op. Ik heb

specialisatie in radicalisering, vrouw én met een

ook opgevoed. Maar ik twijfelde veel. Wie is God

nooit getwijfeld aan het bestaan van een god.

islamitische achtergrond. Yeter: “Ik ben er niet heel

dan, dacht ik, waarom gebeuren er zoveel dingen

Maar ik werd pas geraakt door iets toen ik over de

actief mee bezig, maar ik weet door mijn achter-

die niet goed zijn?”

islam leerde.” Via vriendinnen, internet en boekjes

grond wel veel van de islam en de gemeenschap.

maakte Jacqueline kennis met de islam. “Bij een

Dat maakt het een stuk makkelijker om iemand te

Die dingen gebeurden ook in Jacquelines eigen

vriendin thuis las ik in een koran het allereerste

helpen die juist daarmee worstelt.”

leven. “In groep zes werd ik gepest door mijn docent.

vers. Dat was een openbaring voor me.”
VEILIGHEID EERST

Toen ik dertien was, en ook toen ik vijftien was, zijn

Het verhaal van

Yeter & Jacqueline

er dingen met me gebeurd die niet kunnen, die echt

Met haar ouders sprak Jacqueline niet over haar

Jacqueline: “Inmiddels kan ik het echt heel goed

verkeerd zijn. En het ging sowieso al jaren niet goed

zoektocht. “Het was taboe, ik was ervan overtuigd

vinden met Yeter. Maar de eerste ontmoeting was

met me. Wat er aan mankeerde, was niet te vinden.

dat ze boos zouden zijn als ze erachter kwamen.

helemaal niet leuk. Ze had eerst met mijn ouders

Eerst dachten artsen dat het een depressie was, later

Daarom had ik het er nooit over. En daarom kwam

gepraat, en toen kwam ik binnen.” Yeter: “Dat weet

was het verlatingsangst of bindingsangst. Dus ging

het natuurlijk ook als een grote verrassing toen ik

ik nog goed, de spanning tussen jou en je ouders

ik van begeleider naar behandelaar naar begeleider.

uiteindelijk vertelde dat ik meer zag in de islam.”

was op dat moment bijna voelbaar.” Yeter legde uit

Het ging ook niet goed tussen mijn ouders en mij.

wat haar rol werd in het proces. ”Die was eigenlijk

Zij wisten ook niet wat ze met me aan moesten.

UITREISANGST

tweeledig. Enerzijds ging het om veiligheid. Kijken

Tot uiteindelijk werd vastgesteld dat ik een vorm

Op een avond besloot Jacqueline dat ze voortaan

uit welke bronnen Jacqueline haar informatie over

van autisme heb. Toen kwam er begeleiding die

een hoofddoek wilde dragen. Dat viel niet goed.

de islam haalde. Dat bleek vooral van internet te

speciaal daarop focuste, voor mij en mijn ouders.”

“Het escaleerde meteen. Ik had wel vaker ruzie met

zijn, en uit verschillende whatsappgroepen.” »
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DE WETHOUDER
Jacqueline: “Ja, meer ruimte kreeg ik niet.” Yeter:

imam. Yeter: “Jacqueline werd direct bij het eerste

“Maar het zijn wel bronnen waar vaak onwenselijke

bezoek bekeerd. Dat was niet gepland, maar het

informatie vandaan komt, die radicalisering in de

was Jacqueline haar eigen keuze.” Jacqueline:

hand werkt. En omdat Jacqueline niet zou stoppen

”Toen ik thuis kwam, was ik heel blij, heel vrolijk.

met zoeken naar informatie, zou ik haar ook

Het was voor mij een heel mooi moment, het

begeleiden in het vinden van de juiste bronnen.”

voelde heel goed. Maar voor mijn ouders was dat
helemaal niet zo. Ze waren erg boos, ook op Yeter.”

Voor Yeter was het eenvoudig om contact te leggen

Want de ouders van Jacqueline hebben het proces

met moskeeën en andere groeperingen, uit te leggen

heel anders beleefd.

waar Jacqueline mee bezig was en aan te sturen op
begeleiding. Yeter: “De meeste moslims hebben niets

ZELFSTANDIG VERDER

met radicale ideeën. Dus helpen ze iemand graag om

Ook na haar bekering bleef het geloof een groot

zich goed te oriënteren.”

issue tussen Jacqueline en haar ouders. Jacqueline:

“Jeugdbescherming
Gelderland levert
precies wat wij willen”

“Als we het over andere dingen hadden, was het
DE BEKERING

contact prima. We zijn ook nog samen op vakantie

De Heumense wethouder Ellen de Swart was

opgeveerd. Ze laat zien dat ze een organisatie is

De ouders van Jacqueline stemden in met het

geweest, dat was fijn. Maar ja, het geloof is wel een

voor 2015 niet dolenthousiast over Jeugdbescher-

die veel expertise en ervaring in huis heeft. En die

traject. Volgens Jacqueline deden ze dat omdat

groot deel van ons leven. En als het daarover gaat,

ming Gelderland. Ze vond de organisatie te veel

zich afvraagt: hoe kunnen we dat zo goed mogelijk

ze hoopten dat de uitkomst van haar zoektocht

is het zo weer bonje.”

naar binnen gekeerd. Inmiddels is dat veranderd:

inzetten in de regio? Er zit echt perspectief in

“Jeugdbescherming levert precies wat wij willen.”

de organisatie. Dat zie ik in de manier waarop

zou zijn dat de islam niets voor haar was. Ze gaven
haar een paar maanden de ruimte voor haar zoek-

Yeter: “Toen hebben we met zijn allen gezegd:

tocht, maar ondertussen bleven de spanningen wel

misschien is het beter als Jacqueline ergens

“Een aantal jaren geleden had ik Jeugdbescherming

levert. Precies zoals wij het willen. We hebben

bestaan. Jacqueline: “Zij hoopten dat alles

anders gaat wonen als volgende stap naar zelf-

Gelderland maar beperkt op mijn netvlies. Ze zaten

in onze gemeente problemen met complexe

heel snel weer normaal zou worden. Maar dat

standigheid.” Inmiddels woont Jacqueline in een

in het team van het Centrum voor Jeugd en Gezin

scheidingen bijvoorbeeld, en daar gaan we in

gebeurde niet.”

instelling voor begeleid wonen. Jacqueline: “Maar

en daar deden ze goed en relevant werk. In de aan-

het najaar samen met Jeugdbescherming mee

ze contact onderhoudt, in de expertise die ze

het is niet mijn plan om hier lang te blijven. Ik wil

loop naar 2015, het jaar dat de jeugdzorg naar de

aan de slag. We brengen dan in een vroeg stadium

Yeter en Jacqueline spraken vaak af, iedere week

het liefst bij mijn vriend en schoonouders intrekken.

gemeenten ging, had ik voor het eerst veel contact

kinderen bij elkaar zodat ze elkaars verhalen horen.

minstens een keer. Dan praatten ze over het geloof,

Zij zijn moslim en geven me veel goede raad. Ze

met Jeugdbescherming Gelderland. En dat viel me

Op zo’n nieuwe manier samenwerken is voor

over bronnen, over worstelingen. Dat deden ze altijd

remmen me soms zelfs af. Ik heb daar rust en

niet mee. Het management leek zich vooral druk te

Jeugdbescherming echt een behoorlijke omslag.

op neutraal terrein. Bijvoorbeeld de espressobar

duidelijkheid gevonden.”

maken om de eigen organisatie, terwijl wij iets te

Zó mee te veren met een nieuwe werkelijkheid,

regelen hadden voor onze inwoners. Dan vroeg ik

terwijl je uit een oud stramien komt.”

in Doetinchem. Dat was in de middeleeuwen een
gevangenis, de tralies zitten er nog voor de ramen.

En Jacqueline gaat een nieuwe opleiding volgen.

me af: waar gáát dit eigenlijk over? Het is ook wel

Jacqueline: “Terwijl het daar voor mij juist heel vrij

“Ik wilde verpleegkundige worden, maar door mijn

te begrijpen, in die tijd stond de hele jeugdwereld

JAREN ZOET

voelde. Gewoon, omdat ik eens met iemand kon

autisme is het lastig om steunkousen aan te trekken

op zijn kop. Iedereen was zoekende: wat wordt mijn

“Ik denk dat we in de regio Nijmegen een mooie

praten die wist waar ik het over had. Ik ben nu

en tegelijk een gesprek te voeren. Vanaf het moment

plek in het hele verhaal. Je kon geen onrustiger tij

klus geklaard hebben samen. Tegelijkertijd denk ik

heel blij dat ik Yeter ken. Ze heeft me veel gebracht,

dat ik gestopt ben met de opleiding, heb ik de keuze

hebben, alles en iedereen bewoog.”

dat we nog wel jaren zoet zijn voor we zijn waar

goede kennis, om me op het goede pad houden.”

laten vallen op de opleiding apothekersassistente.

Yeter: “En ik gaf haar de ruimte. Ik corrigeerde

Hier begin ik het nieuwe schooljaar aan.” Yeter: “Ik

BEHOORLIJKE OMSLAG

voorkomen en, als dat niet kan, oplossen. Ik ben

alleen als dat voor de veiligheid nodig was, en

weet zeker dat ze wel iets vindt dat bij haar past.

“Wat me opgevallen is, is dat Jeugdbescherming

niet zo’n dromer. Ik weet dat we Jeugdbescherming

dan nam Jacqueline mijn adviezen ook serieus.”

Ze is zo sterk. Ondanks alles wat er speelde, heeft

ook vanaf 2015 in de gemeente Heumen altijd

Gelderland altijd nodig zullen hebben, want er zijn

we willen: dicht bij gezinnen. Zodat we problemen

ze toch haar mavodiploma gehaald. En ze blijft

kwaliteit en continuïteit geleverd heeft. En dat

altijd kinderen die bescherming nodig hebben.

Toen Jacqueline met Yeter na een maand een

altijd vooruit kijken. Dat helpt haar ook als ze later

heeft de samenwerking sterker gemaakt. Jeugd-

Maar samen kunnen we die instroom steeds verder

moskee bezocht, raakten ze in gesprek met de

moeilijkheden tegenkomt.”

bescherming is na de eerste schrik van de transitie

verkleinen. Hoe mooi zou het zijn als dat lukt?”
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Maskers af
kwam, werden mijn broertjes en ik uit huis

uitzoekwerk gedaan. Het bleek echt waar.

geplaatst. Zij kwamen in een ander gezin dan

Mijn vader woont in Engeland, maar ontmoette

ik, maar we hebben gelukkig nog wel contact.

mijn moeder ooit in Den Haag. Toen ik kwam,

Ik woonde anderhalf jaar in een tijdelijk gezin,

liep hun relatie stuk. Mijn moeder zette hem het

en nu woon ik bij Frank en Martine. Onze buren

huis uit en toen is hij de zee overgegaan. Hij heeft

zijn de ouders van Martine. We zijn een grote

nu een groot bedrijf en een nieuw gezin. En hij is

familie. En toen mijn moeder nog een kindje kreeg

al bij ons op bezoek geweest. Dat was heel leuk,

dat óók uit huis geplaatst werd, kwam hij ook hier

maar het is wel moeilijk om hem te verstaan. Mijn

wonen. We hebben paarden, dus we kunnen altijd

Engels is niet heel goed en hij praat erg snel.”

paardrijden. Dat is fijn.”
CREATIEVE TOEKOMST
VADER GEVONDEN

“Met mijn moeder heb ik helemaal geen contact

“Mijn moeder vertelde nooit veel. Ik kwam er

meer. Ze heeft last van psychoses, heeft geen

bijvoorbeeld pas heel laat achter dat ik nog een

vaste woon- of verblijfplaats en wil of kan geen

Anna is zestien en woont in een pleeggezin.

oudere broer heb, in Ivoorkust, waar mijn moeder

hulp krijgen. Maar bij mijn pleegouders heb ik

Tot haar zesde woonde ze bij haar moeder.

vandaan komt. En ze zei altijd dat mijn vader

een nieuwe familie gekregen. En nu ik mijn

Anna: “Maar mijn moeder is ziek in haar hoofd.

overleden was. Maar via Facebook kwam ik

biologische vader heb leren kennen, weet ik

Ze kon niet voor me zorgen, al had ik dat zelf

iemand met de naam van mijn vader tegen.

ook dat ik nog een heleboel halfbroertjes en

niet in de gaten. Dus zorgde ik voor mijn twee

Ik heb toen een berichtje gestuurd met de vraag

-zusjes heb. Die wonen in Engeland, Amerika

kleinere broertjes.” Nu woont ze al acht jaar

of hij mijn moeder kende. Die kende hij. Toen ik

en Rotterdam.”

op een grote boerderij. En heeft ze er een

zei dat ik Anna was, zei hij: “Dan ben ik je vader”.

heleboel familie bij.

Dat was super heftig.”

“Ik ben bijna klaar met de mavo, daarna wil ik
iets met media en communicatie gaan doen.

“Mensen zagen dat ik met mijn broertjes speelde

“Na een paar dagen heb ik het thuis verteld.

Ik ben gek op fotograferen. Filmen en monteren

in een speeltuintje, zonder volwassenen erbij. Dat

We hebben mijn voogd van Jeugdbescherming

vind ik ook leuk. Welke richting ik op ga, weet ik

viel op. Toen de Raad voor de Kinderbescherming

ingeschakeld als tussenpersoon. Die heeft veel

nog niet, maar ik ben heel graag creatief bezig.”
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COMPLEXE ECHTSCHEIDINGEN

“De kinderen staan centraal, om hén gaat het”
Voorbeelden te over. Neem het meisje van acht

verklaringen voor te bedenken. De belangrijkste is

gemeente een echtscheiding de verkeerde kant op

meelezen in de mail, houden ouders zich meer

dat maandenlang elke week een kwartier op het

dat de wetgeving is veranderd. Het is niet meer de

ziet gaan. Jeugdbescherming kan dan consultatie

in én wij kunnen meedenken over wat er gebeurt.”

kantoor van Jeugdbescherming Gelderland door-

rechter die bepaalt wie het ouderlijk gezag krijgt.

en advies geven, maar ook een zogenoemd drang

In een aantal sessies gaat Jeugdbescherming met

bracht, omdat haar vader en moeder elkaar niet

Ouders kunnen dit delen en samen afspraken

traject starten. Ouders maken dan afspraken met

ouders aan de slag. De nadruk ligt daarbij op nu en

wilden tegenkomen. “Moeder bracht het meisje

maken over bijvoorbeeld bezoekregelingen. Groot

Jeugdbescherming en als ze die niet nakomen,

de toekomst. “Het is niet ons doel om uit te spitten

op vrijdagmiddag om kwart over vier bij ons en

Kormelink: “Op zich is dat natuurlijk positief, maar

kan er een melding worden gedaan bij de Raad

wie wat verkeerd heeft gedaan. We kijken vooral:

vader kwam haar dan weer halen. Dat meisje wist

dan moet je er wel samen uit kunnen komen. En

voor de Kinderbescherming. Als er een rechter-

dit is nu de s ituatie, hoe gaan we hieruit komen?

hier nog beter de weg dan sommige collega’s”,

dat lukt lang niet altijd. Dat heeft ook te maken met

lijke uitspraak is, kunnen ouders ook gedwongen

En kan familie jullie hier bijvoorbeeld bij helpen?”

vertelt Marco Groot Kormelink, jeugdbeschermer en

een tweede ontwikkeling: mensen worden steeds

begeleiding krijgen van Jeugdbescherming. Hoe

aandachtsfunctionaris complexe echtscheidingen.

mondiger, komen steeds meer op voor hun eigen

dan ook is de grote lijn in de aanpak altijd het

De kinderen centraal betekent ook dat jeugd

Ander voorbeeld: “Gisteren nog had ik een gesprek

rechten. Eerst hebben ze gedoe over het ouderlijk

zelfde. Groot Kormelink: “Onze lijn is: de kinderen

bescherming met de kinderen praat. Een kast

met twee ouders, waarin de vader zó boos was dat

gezag, daarna over de alimentatie. En doordat dat

staan centraal, om hén gaat het. Kinderen zijn

vol spelletjes helpt daarbij. “Het zijn spelletjes

hij wegbeende en tegen de moeder riep: je hebt

in verschillende rechtszaken wordt besproken, kan

loyaal aan beide ouders. En zij hebben hier niet

waarmee kinderen kunnen vertellen wat hun

me financieel al helemaal uitgekleed, hou nu de

zoiets wel jaren duren.”

om gevraagd. We spreken ouders daarom ook

zorgen en wensen zijn. Als een meisje zegt dat ze

aan als ‘de vader van’ of ‘de moeder van’.”

het niet leuk heeft bij mama, kunnen wij in een

kinderen ook maar.”

veilige omgeving met dat kind praten. Hoe komt

Een jaar of acht geleden richtte Groot Kormelink
ÍK WIL WEL

daarom met een aantal collega’s vanuit ver

De kunst is allereerst om ouders weer samen

het dat je dat zegt? Wat is er aan de hand?” En dat

De voorbeelden hebben één ding gemeen: ouders

schillende disciplines een werkgroep op. “We

om tafel te krijgen. Groot Kormelink: “Vaak willen

kan van alles zijn. Dat een meisje zo graag wil dat

zijn zo in beslag genomen door het ruzie maken met

zijn overal in het land gaan kijken hoe Bureaus

ze niet eens meer met elkaar in één ruimte zijn.

haar vader én moeder bij de musical van groep 8

elkaar, dat ze het belang van hun kind helemaal uit

Jeugdzorg en organisaties voor k inderen van

Vervolgens maken we afspraken over: hoe gaan

zijn, maar dat haar moeder alleen wil komen met

het oog verliezen. Groot Kormelink: “En dat noemen

gescheiden ouders, zoals Villa Pinedo, het aan-

we hier met elkaar om. Haal bijvoorbeeld geen

de nieuwe vriend, terwijl die vader de nieuwe vriend

we dan een complexe echtscheiding. De complexiteit

pakten.” De werkgroep deelde de kennis weer,

oude koeien uit de sloot. Ons belangrijkste doel

niet wil zien. Dan kunnen wij ingrijpen en zeggen:

zit hem in het feit dat ouders steeds met de

gaf trainingen en ontwikkelde expertise. En dat is

is dat we de communicatie tussen ouders weer

jongens: je gaat hierheen voor je dochter. Laat je

beschuldigende vinger naar elkaar wijzen, waardoor

hard nodig, omdat de begeleiding van deze ouders

op gang krijgen. Dan kunnen we afspraken maken

nieuwe vriend thuis, ga een eind uit elkaar zitten

er continu strijd is. Ze zeggen allebei: “Ik wil wel

zwaar is. “Ze proberen je steeds partij te laten

over bijvoorbeeld gezag en bezoekregeling en dat

en wéés er voor je kind.

anders, als hij of als zij…” En dat is op zijn zachtst

kiezen, bestoken je met lange mails en apps over

geeft veel rust.”

gezegd niet goed voor de ontwikkeling van kinderen.

wat de ander verkeerd doet en dreigen soms met

Ze krijgen concentratie- of gedragsproblemen,

advocaten als je niet doet wat ze zeggen.”

weer los. Groot Kormelink: “Soms is dat écht goed.

Het op gang brengen van de communicatie

Dat ouders gewoon weer met elkaar praten of zelfs

LOYAAL AAN OUDERS

begint heel basaal. “We zeggen: stuur elkaar alleen

lachen, dat ze kinderen bij elkaar brengen, wat voor

kunnen moeilijk relaties aangaan en lopen een
groter risico op bijvoorbeeld een depressie.”

Als het goed genoeg gaat, laat Jeugdbescherming
MAILEN, NIET APPEN

Jeugdbescherming Gelderland kan op een aantal

e-mails. Doe dat zo zakelijk mogelijk en neem ons

de kinderen heel fijn is. En soms is goed genoeg voor

Het aantal complexe echtscheidingen neemt toe,

manieren betrokken raken bij een complexe echt

mee in cc. Mensen zijn geneigd te appen, maar

ons als er alleen m
 ailcontact is, zodat ouders elkaar

bovendien worden ze steeds heftiger. Er zijn allerlei

scheiding. Allereerst doordat een wijkteam van een

voor je het weet ontspoort zo’n a ppsessie. Als wij

informeren. En de kinderen rust hebben.”
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OVER HET BELANG VAN GOEDE SAMENWERKING IN DE JEUGDZORG

“HET GEHEIM VAN EEN
GOEDE SAMENWERKING
IS DAT JE HEM OPBOUWT
VOORDAT JE HEM
NODIG HEBT”

BURGERVOOGD

“Er is veel te zeggen voor een
voogd uit je eigen netwerk”
Kinderen en jongeren die in een instelling wonen,

We wilden tijdens dit project heel graag tot een

VAN WEBSITE TOT COMMUNITY

hebben vaak een voogd die bij een gecertificeerde

gezagsoverdracht komen, maar dat is helaas nog

“In één geval loopt het proces om iemand

Paulien Harmelink is teamleider van de regio

elkaar, we inspireren elkaar. En het helpt mensen

instelling werkt. Terwijl er veel te zeggen is voor

niet gelukt. We hebben wél geleerd dat het kansrijk

burgervoogd te maken nog, al is het project

Midden-IJssel bij Jeugdbescherming Gelderland.

om elkaar een volgende keer sneller op te zoeken.”

een voogd uit hun eigen netwerk. Daar heb je

is en dat er behoefte aan is. En we hebben veel

officieel afgelopen. Natuurlijk hopen we dat dat

snel een persoonlijkere band mee en zo’n voogd

financiële en juridische zaken helder gekregen.”

slaagt. Maar hoe dan ook werken we verder aan

Met haar mensen steekt ze veel tijd en energie
in een goede relatie met wijkteams, gemeenten

“De medewerkers uit mijn team zijn daarnaast

blijft ook betrokken ná je achttiende. Het project

en andere hulpverleners. Dat is nodig, omdat

allemaal vaste contactpersoon voor verschillende

‘Burgervoogd’ wilde uitzoeken wat er voor nodig

STRUCTURELE KOSTEN

het project hebben we daarom ook online gezet.

samenwerken in de zorg nog veel te vaak geen

wijkteams. Het inrichten van de samenwerking is

is om b
 urgervoogd te worden. Projectleider

Het project begon bijna anderhalf jaar geleden bij

Burgervoogd.nl is een plek voor alle informatie

vanzelfsprekendheid is.

maatwerk per team. Daar investeren we in. Mijn

Evelyn Wielheesen vertelt erover.

jeugddorp De Glind. “Daar keken we: wie staan er

en al het nieuws over dit onderwerp. Later hopen

onder voogdij? Wie zou er baat kunnen hebben bij

we er een community voor burgervoogden van te

medewerkers geven consultatie, gaan mee op

het bereiken van ons doel. De bevindingen uit

“Hoe meer problemen er spelen bij een gezin,

huisbezoek. Zodat je elkaar leert kennen voordat

Wielheesen: “Het gaat om continuïteit. Niet alleen

een burgervoogd? En zijn daar kandidaten voor?

kunnen maken. En verschillende gemeenten zijn

hoe ingewikkelder de zorg wordt. En dus ook: hoe

je elkaar nodig hebt. En daar horen gezichten

voor de kinderen, maar ook voor de voogd zelf.

Daarna volgden er serieuze gesprekken. Want stel

erg enthousiast over wat we nu in De Glind hebben

meer partijen er betrokken zijn. Terwijl zo’n gezin

bij. Alleen een boekje uitdelen met onze mobiele

Stel: je hebt tien jaar lang een pleegkind gehad

dat je burgervoogd wilt worden, wat betekent dat

gedaan. We gaan dus door. Uiteindelijk moet het

ook niets liever wil dan zelfstandig functioneren.

nummers zou niet werken. Als mensen weten

en op een gegeven moment verhuist dat kind

dan voor jou, de jongere en de instelling?”

vanzelfsprekend worden, dat we bij een gezags-

Als er vijf of zes hulpverlenende instanties bij

wat ze aan je hebben, weten ze je makkelijker te

naar een instelling. Officieel ben je dan opeens

een gezin aanschuiven, is het belangrijk om één

vinden. Het geheim van een goede werkrelatie is

niks meer van elkaar. Terwijl het wel voelt alsof

“Veel kinderen gingen actief op zoek naar mensen

plan te trekken. En dat gaat het makkelijkst als je

dat je hem opbouwt voordat je hem nodig hebt.”

je iemands ouder bent: je wilt iemand blijven

die hun voogd wilden worden. In sommige gevallen

bijstaan en blijven bieden wat nodig is.”

zijn we ook heel ver gekomen. Maar een voor een

elkaar kent, en weet wat elkaars motivatie, inzet en

beëindiging eerst kijken of iemand in de omgeving
van de jongere de voogdij op zich wil nemen.”

deskundigheid zijn. Als je van elkaar niet weet wat

“Op gemeentelijk niveau investeer ik zelf in de

je doet, kom je niet tot duurzaam resultaat.”

samenwerking. Inmiddels ben ik 12 jaar teamleider.

In de praktijk is er vrijwel niets geregeld voor

verantwoordelijkheid toch te groot vonden, maar

Het project Burgervoogd is uitgevoerd in samen

Ik heb geen contactpersonen meer die er ook al

mensen die burgervoogd willen worden.

meestal vanwege de aarzeling over de structurele

werking met Mariska van der Steege en een

“We hebben al een paar jaar geleden in Zutphen

zaten toen ik begon. Dat betekent dat ik steeds

Wielheesen: “Gecertificeerde instellingen die

kosten. Voor opleidingen, zorgverzekeringen,

projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers

een pilot opgezet om met alle ketenpartners te

opnieuw de samenwerking zoek. De ene keer door

de voogdij overnemen, nemen ook de financiële

dat soort zaken. Instellingen krijgen dat vergoed,

van de gemeenten Barneveld en Ede, Intermetzo,

reflecteren op de kwaliteit van de zorg én de

een ambtenaar wegwijs te maken in de zorg in de

verantwoordelijkheid op zich. Inclusief alle admini

maar er is niets geregeld voor particulieren. De

Gezinshuis.com, VanMontfoort en de gecertificeerde

samenwerking. Iedere keer opnieuw vormen we

regio, een andere keer door vaker te komen praten

stratie. Daar h ebben ze afdelingen voor met

regelingen bij de Belastingdienst en de Sociale

instellingen Jeugdbescherming Gelderland, Leger

een visie op de veiligheid in een specifiek gezin.

dan anders. Over inhoud én proces. Zo zorgen we

mensen die weten hoe de hazen lopen en waar

Verzekeringsbank zouden eigenlijk aangepast

des Heils en William Schrikker Groep.

In die bijeenkomsten staat betrokkenheid centraal.

dat we ook met gemeenten een goede, plezierige

ze aan moeten kloppen. Voor particulieren is dat

moeten worden. Daar zijn we over in gesprek,

Bij zo’n gezin, maar ook bij elkaar. We leren er van

relatie houden.”

veel lastiger. Dat hebben we zelf ook gemerkt.

onder andere met het ministerie.”

haakten de kandidaten af. Soms omdat ze de
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Rob Boon, Elvira Flaton en Hans Lomans

Steeds beter sam enwerken
DE LESSEN VAN EEN TOURNEE LANGS 54 GEMEENTEN

Ruim vijftig gemeenten bezochten bestuurder Hans Lomans en regio
managers Rob Boon en Elvira Flaton in de afgelopen driekwart jaar.
Ze spraken met wethouders en beleidsadviseurs. Steeds met de vraag:
hoe bevalt de samenwerking? De uitkomsten van de gesprekken
gebruiken ze om van te leren en om veranderingen door te voeren.

beschermers en wijkteams, beleidsmedewerkers

met schoolverzuim, criminaliteit of het uit-

als wij dan gemakkelijk beschikbaar zijn.”

die gevallen maatwerk blijven leveren. Dat is

en managers. Dat is de basis. Natuurlijk wisten we

reizen door radicalisering. Of we constateren:

Lomans: “Er is vertrouwen, vrijwel elke gemeente

niet eenvoudig. Vanwege de verschillende wensen

dat, maar we zien het nu bevestigd. En we gaan

het aantal ondertoezichtstellingen neemt af.

heeft aangegeven dat ze graag langjarig met

van gemeenten en vanwege de verschillende

daar extra in investeren. Bijvoorbeeld door teams

Komt dat doordat we het goed aanpakken of

ons door wil.”

tarieven, maar óók vanwege onze eigen achter-

meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven.”

verdwijnen er gewoon meer gezinnen onder

Een andere behoefte van gemeenten gaat over

de radar? G
 emeenten kunnen die informatie

Flaton: “Daar zit nog wel spanning in hoor.

waarin we veel zelf bepaalden. Nu luisteren we,

informatie. Lomans: “Aan de ene kant is dat op

vervolgens gebruiken om beleid op te maken.”

Sommige wethouders zeggen: die vrijwillige

zijn we proactief, zijn we ambassadeurs, denken

cliëntniveau. Vanuit een positieve betrokkenheid

Lomans: “Op die manier helpen we gemeenten

jeugdzorg kunnen we zelf wel bieden. Wij zien

we buiten de kaders, zijn we generalisten en

willen gemeenten graag weten wat we doen in

om hun transformatie verder vorm te geven.”

het verschil tussen zo’n uitspraak op beleidsniveau

werken we met een cliëntenpopulatie die alleen

en de praktijk van de professionals in de wijk. Die

maar ingewikkelder wordt. Dat vraagt ook heel

welke gezinnen, zodat ze hun zorg op ons kunnen
“Nagenoeg alle gemeenten zijn heel tevreden

is voor een wijkteam vertrekt en dat er daardoor

over de samenwerking”, vertelt regiomanager

discontinuïteit is.”

grond. We komen natuurlijk uit een constructie

afstemmen. Daar komen we soms in de knel met

De bestuurder en managers zien een soort

professionals in de wijkteams zeggen: alsjeblieft

veel van medewerkers.” Boon: “Een wethouder

de privacy. Daar praten we dan over.”

herwaardering van Jeugdbescherming Gelderland.

niet. We hebben al zo veel vragen en het wordt

zei het heel mooi: het verschil tussen jullie en

Boon: “Voor de transitie waren er gemeenten die

steeds complexer.” Boon: “We zien ook verschillen

zorgaanbieders is dat je zorgaanbieders op een

INFORMATIE VOOR BELEID

het gevoel hadden dat ze de jeugdbescherming

tussen gemeenten. De ene gemeente wil zelf zo

afgebakende klus zet en dat jullie echt deel

beschikbaarheid van onze professionals als

PERSOONLIJK CONTACT

“Een andere vraag zit op een iets hoger niveau:

heel anders konden regelen. Dat het een kwestie

veel mogelijk zelf doen, terwijl de andere het liefst

uitmaken van onze zorg.” Lomans: “De samen

heel positief. Het waren ook allemaal fijne en

Bestuurder Hans Lomans: “De essentie van een

gemeenten willen graag weten hoe het in hun

was van flink inzetten op preventie door wijk-

alles uitbesteedt en stuurt op resultaten.”

leving vraagt van ons dat ieder kind veilig opgroeit.

energieke gesprekken.” Regiomanager Rob Boon:

goede samenwerking is dat er op alle niveaus

gemeente als geheel gaat, ze willen ons advies

teams en verder zo min mogelijk specialistische

“Als er sprake is van verbeterpunten, dan heeft

een vast iemand van de gemeente contact heeft

over wat er beter kan. Daarvoor analyseren en

hulp inschakelen. De afgelopen tweeëneenhalf

DE BEDOELING OP TAFEL

ons en de gemeenten.” Flaton: “En als je die

dat vaak persoonlijke oorzaken. Bijvoorbeeld

met een vast iemand van ons. Dat is voor mij de

combineren we informatie”, vervolgt Lomans.

jaar is gebleken dat die specialistische hulp toch

Lomans: “En voor ons is het van belang – dat

gezamenlijke bedoeling maar op tafel houdt in

dat een jeugdbeschermer die contactpersoon

belangrijkste conclusie. Contact tussen jeugd

Flaton: “We becijferen bijvoorbeeld hoe het zit

best vaak nodig is. En dat het heel waardevol is

kan ik niet genoeg benadrukken – dat we in al

gesprekken, kom je samen heel ver.”
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Elvira Flaton. “Ze ervaren de deskundigheid en

Dat voelen wij als een verantwoordelijkheid van

KETENPARTNERS IN APELDOORN LEREN VAN ELKAAR, OP ZOEK NAAR EEN BETERE SAMENWERKING

“Hoe meer perspectieven we horen, hoe waardevoller het is”
Wat werkt? Wat kunnen we leren van elkaar? En hoe komen we tot één
proces voor één cliënt? Die vragen beantwoordden de ketenpartners uit
Apeldoorn tijdens hun zogenoemde leerbijeenkomsten. Met als resultaat:
beter begrip voor elkaars perspectief - en adviezen waar jeugdzorgwerkers
direct mee verder kunnen. Op initiatief van de gemeente Apeldoorn
kwamen ze zes keer bij elkaar. Een verslag van de laatste bijeenkomst.

bijeenkomst staat in het kader van zo’n casus.

COMPLEXE SCHEIDING VOL IMPASSES

te krijgen in elkaars perspectief, in hoe een

komen steeds vaker voor. Maar hoe gaan instellin-

Op een whiteboard staan de belangrijkste leer

Jeugdzorgwerker Ruby is al lange tijd bezig met

orthopedagoog anders aankijkt tegen de samen-

gen daarmee om? En weten ze dat van elkaar?

vragen van vandaag. Hoe ga je als hulpverlener

de casus van vandaag. “Het gaat om een meisje

hang in een tijdlijn dan een jeugdbeschermer.

om met terugkerende impasses? En hoe ga je

dat sinds haar vijftiende burnoutklachten heeft.

om met een verschil in visie tussen betrokken

De ouders zitten al meerdere jaren in een complexe

HAKKEN IN HET ZAND

Ruby is tevreden. Na ruim twee uur praten heeft ze

instanties? Voordat de deelnemers daarmee bezig

echtscheiding. Echte hulp is nauwelijks te organi-

Als snel hangen de muren vol grote vellen papier.

stof tot nadenken gekregen. “Er zijn zeker stappen

gaan, vertelt iedereen over een positief resultaat

seren, omdat ze het nergens over eens worden.

De patronen lijken helder: de ene ouder onder-

genoemd die ik nog wil overwegen. Het is fijn om

uit de afgelopen werkweek. De een vertelt hoe

Het vermoeden is dat de relatie met haar ouders

neemt actie, de ander zet hakken in het zand. Is er

verschillende perspectieven te horen. Het laat me

ze op het laatste moment tóch voor iemand

een van de problemen is waar het meisje last van

door hulpverleners misschien al een schuldvraag

inzien dat de situatie nog niet zo uitzichtloos is als

opvang kon regelen bij oma, de ander hoe ze

heeft. Maar haar ouders geven elkaar de schuld.

neergelegd? Maakt een ouder misbruik van zijn of

ze leek.” En hoewel er veel kritische vragen gesteld

net binnen de beloofde termijn een omgangs

Er is officieel co-ouderschap, maar gezamenlijk-

haar relatief veilige positie? Wat heeft het meisje

zijn, heerst aan tafel ook waardering voor wat er

regeling voor e lkaar kreeg. En een derde vertelt

heid is ver te zoeken.”

allemaal meegemaakt vóór de scheiding? En wat

allemaal al wél gebeurd is. Elise, de gescheiden

was er aan de hand op de momenten dat beide

moeder van een autistische zoon, is blij dat ze aan

ouders wél mee wilden werken?

kon schuiven. “Het is confronterend, omdat er best

over het appje dat ze kreeg van een dankbare
en Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugd

moeder, na een zwaar gesprek over een mogelijke

In groepjes gaan de deelnemers aan de slag. De

ondersteuners en stagiairs : het is een gevarieerd

bescherming en Jeugdreclassering, Veilig Thuis

ondertoezichtstelling.

belangrijkste gegevens van de zaak hebben ze op

gezelschap dat aanschuift in het lokaaltje van een

en GGNet-Jeugd gaan graag met elkaar in gesprek.

Apeldoorns wijkteam. Ook aanwezig: Elise, moeder

Soms sluit ook een betrokken jeugdzorgaanbieder

van een autistische zoon. Zij zorgt vandaag voor het

aan. Een beleidsmedewerker schrijft mee om de

cliëntperspectief. Twaalf mensen zijn er en meestal

opbrengsten vast te houden.

Jeugdzorgwerkers, orthopedagogen, cliënt

is het nog drukker. Medewerkers van Centra voor

STOF TOT NADENKEN

wel raakvlakken zijn met mijn persoonlijke situatie.

papier. De eerste opdracht: maak een uitgebreide

Vanuit alle perspectieven exerceren de deelnemers

Er wordt met afstand over de situatie gepraat en

Dat rondje positiviteit zet de toon voor de rest

tijdlijn van alle gebeurtenissen in deze casus. En

de casus door. Wat was er gebeurd als er eerder

dat is even wennen, maar het moet wel om nieuwe

van de middag. Open, kritisch en constructief

formuleer de vragen waarop je antwoord nodig

voor een juridische route gekozen was? Is het tijd

inzichten te krijgen. En het is heel duidelijk dat al

zijn ze, deze jeugdzorgprofessionals. Vast van

hebt om tot een goed advies te komen. De tijdlijn

voor drang? Is het het beste om in overleg te gaan

deze mensen één ding gemeen hebben: de wil om

plan om het beste te bereiken voor hun cliënten.

helpt om de casus snel en goed te leren kennen.

met alle betrokkenen aan de jeugdbeschermings-

dat kind te helpen. Mijn eigen ervaring is ook dat

Jeugd en Gezin, sociale wijkteams, de Raad voor de

POSITIEF BEGIN

En ervan doordrongen dat ze dat sámen moeten

Belangrijk, want het idee is dat de adviezen uit

tafel? Of is het zaak om moeder te helpen? Aan de

het niet helpt als allemaal verschillende hulp

Kinderbescherming, Jeugdbescherming Gelderland,

Dit is de laatste van zes sessies, waarin telkens

doen in de jeugdzorgketen. Daarom zijn ze hier

deze sessie direct te gebruiken zijn in de praktijk.

hand van deze casus komen ook de brede patronen

verleners allemaal iets anders zeggen. Heel fijn

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming

andere casussen besproken werden. Ook deze

bij elkaar.

Tegelijkertijd is het een goede manier om inzicht

aan bod. Echtscheidingen zijn vaak heftig en

om te zien dat daar echt aan gewerkt wordt.”
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Alles in het traject Forza is erop gericht om

de huisarts, volwassenen uit het sociale netwerk van

bent geweest, hoe kleiner de kans wordt dat je op

jongeren die verzuimen of een risico lopen

de jongere én de jongere zelf. Dat gesprek noemen

enig moment wél succesvol naar school gaat.”

om structureel te gaan verzuimen zo snel

we een schoolberaad. Tijdens het beraad willen we

mogelijk weer succesvol naar school te laten

uitvinden wat er nou eigenlijk aan de hand is, wat er

En als dat niet lukt in de paar maanden die ervoor

gaan. Logisch, vindt Arjen Brugman, trainer en

moet gebeuren en wie daarbij welke rol gaat spelen.

staan? “Dan beslist de leerplichtambtenaar. Soms

projectleider bij Jeugdbescherming Gelderland.

Het uiteindelijke doel is altijd dat de communicatie

wordt het traject verlengd, maar geregeld volgt een

“School is zo ongeveer de belangrijkste factor

tussen school, ouders en jongere weer soepel loopt.

vervolging of ondertoezichtstelling. Maar als we

in de g
 ezonde ontwikkeling van een jongere.

Die drie staan centraal, de rest is ondersteunend.”

op tijd beginnen, hoeft hij die keus vaak helemaal

Het helpt dus niet om iemand thuis te laten

ESCALATIE VOORKOMEN MET FORZA

“SCHOOLVERZUIM IS
VAAK EEN UITING VAN
ANDERE PROBLEMEN”

niet te maken.”

zitten tot zijn problemen opgelost zijn. Dat

PRAKTISCHE ZAKEN EERST

zorgt alleen maar voor grotere problemen.”

Tijdens het beraad komen vaak praktische

TIPS VAN DE TRAINER

belemmeringen aan het licht. Die worden snel

1. Zorg voor helderheid

Vóór 2015 kwamen schoolverzuimers eigenlijk

opgeruimd. Brugman: “Soms is het eerste wat er

“Forza is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De

pas in beeld bij Jeugdbescherming na een ver

moet gebeuren, dat de band van iemands fiets

leerplichtambtenaar moet daarom tijdens het

oordeling door de kinderrechter. Brugman: “Dan

geplakt wordt. Of dat er een wekker wordt gekocht.

beraad echt uitspreken: als dit niet werkt, heb

mochten wij ze begeleiden in het kader van de

We regelen weleens dat een oom iemand uit zijn

ik geen andere keus meer dan naar de rechter

jeugdreclassering.” Tegenwoordig ligt de nadruk

bed haalt. Of dat er een Nederlandssprekende tante

stappen. Tegelijk moet de school duidelijk maken:

op het voorkómen dat de situatie escaleert. Dat

meegaat naar ouderavonden als de ouders zelf

je bent nog steeds welkom. En jeugdzorg moet

gebeurt met Forza, een traject waar jongeren en

geen Nederlands spreken.”

zeggen: als je hulp nodig hebt, krijg je die. Zo

hun ouders vrijwillig aan meedoen, maar waarvan

zorg je voor helderheid en kun je samen de

ze weten: als we nu de schouders er niet onder

Maar die praktische zaken, hoe belangrijk ook,

zetten, vraagt de leerplichtambtenaar de kinder-

zijn zelden de kern van het probleem. “Vaak

rechter om te beslissen wat nodig is.

gaat het om complexere problemen. Jongeren

2. Wees scherp op je beperkte rol

problemen oplossen”

verzuimen vanwege problemen op school, met

“Als jeugdbeschermers, gemeente en leerplicht

GOED GESPREK

het niveau bijvoorbeeld of met medeleerlingen.

ambtenaren zijn we in dit traject alleen de kwartier-

Als er zorgen zijn over een leerling, meldt de school

Het kan ook een probleem thuis zijn met ruzies

makers. Wij moeten zorgen dat er goede contacten

die bij de leerplichtambtenaar. Brugman: “Die zorgen

of sterfgevallen in de familie. Overspannen ouders,

komen en dat er afspraken worden gemaakt. We zijn

kunnen over van alles gaan. Als iemand in Havo

financiële problemen – het heeft allemaal invloed.

niet de spil in dit traject. Drie, vier maanden en we

4 prima cijfers haalt, maar weleens op vrijdag het

En we moeten ook zorgen dat die problemen

zijn weg. Dan moeten we wel gezorgd hebben dat

laatste uur mist, is er vaak niet veel aan de hand.

aangepakt worden. Maar je komt daar soms pas

de driehoek school-ouders-jongere weer goed met

Maar als iemand zelden iets mist, plotseling begint

bij als je de simpele, praktische belemmeringen

elkaar kan werken. En dat de juiste mensen weten

te verzuimen én bijvoorbeeld een teruggetrokken,

eerst wegneemt.”

waar ze kunnen ondersteunen.”

hun plaats. Verzuim kan dan een signaal zijn van

OP TIJD BEGINNEN

3. Zorg dat je tijdig in kunt grijpen

onderliggende problemen. En een teken dat de

Na het schoolberaad werken alle betrokkenen

“Forza kun je niet snel genoeg inzetten. Hoe

communicatie tussen ouders, kind en school niet

samen om de oorzaken van het verzuim weg

langer en hoe meer iemand verzuimt, des te

optimaal verloopt. Afstemming tussen deze partijen

te nemen. Dat betekent: afspraken maken, hulp

groter worden de problemen op andere leef

is de belangrijkste pijler om verzuim te voorkomen.”

organiseren en geregeld met elkaar evalueren.

gebieden. Het gevoel van falen en spanningen

Dat duurt drie tot vier maanden. Of minder lang

nemen snel toe, het vertrouwen in de toekomst

Afhankelijk van de afspraken in een gemeente

als iedereen die bij het proces betrokken is, het

neemt bij jongeren gemakkelijk af en jongeren

kan de leerplichtambtenaar na een melding van

vertrouwen heeft dat het goed gaat komen met

missen al snel belangrijke stappen in hun (sociale)

school zelf of via de gemeente Jeugdbescherming

de jongere.” Vroeg handelen is daarbij noodzaak.

ontwikkeling of schoolcarrière. Scholen hebben

Gelderland inschakelen. Brugman: “In het ideale

“Schoolverzuim is een katalysator voor problemen.

weleens de neiging om het zelf lang te proberen

geval starten we dan met een gesprek op school met

Of je nou depressief bent of criminele vrienden

of het lang aan te kijken omdat de problemen vaak

iedereen erbij die iets kan betekenen. Dus ouders,

hebt: thuiszitten maakt het vaak alleen maar erger.

moeilijk te doorgronden zijn. Maar hoe eerder we

leraren, mentoren, de leerplichtambtenaar, eventueel

En daarnaast geldt: hoe langer je niet naar school

allemaal samen om tafel gaan, hoe beter het is.”

negatieve houding heeft, zijn zorgen vaak wel op
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