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Thema: 
Van Transitie naar Transformatie 

Het is bijna 1 januari. De transitielijstjes zijn afgewerkt. 
Maar nu gaat het pas beginnen: is de zorg goed gere-
geld voor de inwoners die dat nodig hebben? Aan de 
hand van de driehoek Burgers/clienten –Gemeente 
– Professionals nemen we de lezer mee in de nieuwe 
rollen en verhoudingen. Vervolgens zoeken we de prak-
tijk op en gingen oa. langs bij Pluryn in het artikel ‘Hoe 
kom je tot een winstgevend transformatierecept?’ en 
bij ‘Kinderwerk Rijnstad, klaar voor de toekomst!

 
In gesprek met Annemieke Traag

Bij gedeputeerde Annemieke Traag staat voorop dat 
het uiteindelijk gaat om goede zorg voor jongeren en 
dat de continuïteit in de jeugdzorg geborgd is. Tijd voor 
een gesprek met deze Gelderse bestuurder voor de 
jeugd. Annemieke Traag: “Ik denk dat ik dat uitgangs-
punt goed heb kunnen overbrengen en dat ook bij 
de onderhandelingen dit uitgangspunt steeds weer 
bovenaan stond, ondanks de bezuinigingen.”
 

Kwetsbare jongeren in beeld
In haar nieuwe rol krijgen gemeenten ook de zorg 
voor jongeren die tot nu toe misschien minder in beeld 
waren. Zoals bijvoorbeeld zwerfjongeren. En wat te 
denken van jeugdzorg-jongeren die 18 worden en dan 
van de ene op de andere dag geconfronteerd worden 
met vrijheid, keuzemogelijkheden plichten. Kunnen 
ze dat aan of zit er een risico in van problemen als jong 
ouderschap, criminaliteit, werkloosheid, schulden, 
armoede… In het artikel Zwerfjongeren en 18 jaar en 
dan… diepen we het verder uit.  
 

Tell me your dream (4)
Dromen over de toekomst doen we allemaal wel eens. 
Toekomstdromen laten je zien wat je belangrijk vindt 
in het leven. Ook geven ze inspiratie om er nu het beste 
van te maken. Zorgbelang Gelderland vraagt jongeren 
die met jeugdzorg te maken hebben (gehad) naar hun 
toekomstdromen en heeft daar filmpjes van gemaakt. 
Zo ook Benjamin. Kijk voor zijn verhaal naar de video.
www.dropjemening.nl/film/page/2/

Kijk naar het filmpje via de QR code

En verder … nog veel meer!

3 t/m 6
&19

10

14
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Transformeren kun je leren!
Tekst: Jolanda Wouters

De magische datum van 1 januari nadert met rasse 
schreden en de belangrijkste vraag is: is de zorg dan 
wel goed geregeld voor allen die dat nodig hebben? 
Ambtenaren zetten alle zeilen bij. Professionals 
proberen hun werk zo goed mogelijk te doen, zich 
ondertussen afvragend of, hoe en met wie ze na  
1 januari nog zullen werken. Cliënten zijn ongerust of 
hun zorg in 2015 nog beschikbaar is en of degene met 
wie ze soms heel voorzichtig een vertrouwensband 
hebben opgebouwd, volgend jaar die zorg nog zal 
leveren. 

We zitten in een  fase van grote veranderingen die  geken-
merkt wordt door onzekerheid en ‘gedoe’. Dat is zowel 
lastig als boeiend. Zoals Jansen en Swieringa (2013) 
het,wellicht geruststellend, verwoorden: “Geen verande-
ring zonder gedoe, en zonder gedoe geen verandering.” De 
verandering in deze decentralisatie kent twee dimensies: 
transitie en  transformatie, de inhoudelijke omslag. In dit 
artikel zoomen we in op de transformatie.

 De knip Veel gemeenten maken een knip tussen 
transitie en transformatie. Dat betekent in de praktijk 
dat in eerste instantie de focus ligt op het regelen van 
de structuur; verordeningen, beschikkingen, inkoop, 
aanstellen van een sociaal team. Het transformeren, het 
echt anders werken in de praktijk, komt pas later. ’Trans-
formatie doen we pas in 2015’. 
Als je er van uitgaat dat structuur de inhoud dient, dan is 
zo’n  scheiding en fasering aanbrengen eigenlijk onmo-
gelijk. In de praktijk krijgt de transformatie gelukkig al 
vorm, ook wanneer gemeenten daar niet actief op sturen. 
Professionals experimenteren met andere werkwijzen 
(zonder indicatie, dichtbij de burger, regie bij de cliënt). 
Ook burgers (daar waar burgers in de tekst kun ook 
cliënten, jeugdigen en ouders lezen) nemen een andere 
rol dan tien jaar geleden. Dit is deels een natuurlijk proces, 
bottom-up geïnitieerd. Wij zien echter ook dat gemeenten 

een belangrijke aanjager kunnen zijn van die transfor-
matie. Zij kunnen ruimte geven aan initiatieven en inbreng 
van expertise en zorgen dat deze in een vruchtbare bodem 
vallen. 

 Driehoek Maar hoe doe je dat in een periode 
waarin onrust en onzekerheid de boventoon voeren? Hoe 
groter de onrust, hoe verder we in de kantelfase geraken, 
aldus Rotmans (2014). Maar dat gaat niet vanzelf. Het  
vraagt een actieve inzet  van alle betrokkenen. Ter verhel-
dering ontrafelen we dit transformatieproces aan de hand 
van de driehoek; burger, gemeente, professional.

De focus van de transformatie ligt op de interactie met de 
burger. Integrale aanpak, eigen kracht, regie bij de klant 
zijn veelgehoorde begrippen. Invulling hier aan geven  doet 
een beroep op professionals en vraagt om het aanjagen 
van de verandering, samenwerken, vertrouwen, loslaten, 
inspireren, kaders stellen en structureren. 

 Gemeenten en professionals Sturing geven aan 
die inhoudelijke omslag vraagt echter ook een andere 
aanpak van gemeenten. Want hoe geef je sturing aan een 
integrale aanpak als er binnen de gemeente nog schotten 
zijn tussen de afdelingen? En hoe geef je, parallel aan de 
relatie tussen cliënt en professional, invulling aan onder-
werpen als aanjagen van verandering, samenwerken, 
vertrouwen in professionals, loslaten, inspireren, kaders 
stellen en structureren, in een omgeving die daar vaak 
nog niet op is ingericht en in een cultuur waarin dat niet 
gebruikelijk is? 
Tegelijkertijd vraagt dat van professionals een meer 
actieve en gelijkwaardige rol, een van hernieuwd partner-
schap, waarin ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijk-
heid en expertise een bijdrage levert. Dit past bij belang-
rijke kernwaarden voor de professional zoals innoveren, 
verbinden en ondernemend denken en handelen.

foto: www.voordejeugd.nl
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 Burger aan zet Ook de rol van de burger veran-
dert. Deze is actiever, mondiger en wil meer zelf de regie 
nemen over zijn (hulpverlenings)proces, maar ook een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beleid. De burger 
wil meedenken en meedoen, mits hiervoor de juiste 
voorwaarden zijn. Voor de verhouding tussen gemeente 
en burgers betekent dat  een contact gericht op samen-
werken, op co-creëren. Gemeenten schieten soms nog in 
hun rol van autoriteit. Zij bedenken beleid en informeren 
de burger en die mag er iets van vinden. En dan besluit de 
gemeente hoe de input te verwerken, soms zonder enige 
terugkoppeling aan diezelfde burger. Dat is geen onwil, 
maar lijkt een combinatie van een jarenlang ingesleten 
gewoonte en het idee dat samenwerken met professio-
nals en burgers vooral veel tijd kost, omdat men niet de 
meerwaarde heeft ervaren van echt samen ontwikkelen. 
Participatie wordt dan afgevinkt op het ‘to do lijstje’. 

 Kansen en mogelijkheden Gelukkig zien we ook 
veel gemeenten en professionals zoeken naar manieren 
om het anders aan te pakken. Betrokkenen zijn het er 
vaak best wel over eens dat en zelfs hoe het anders moet, 
echter weten dat niet altijd te organiseren. Maar transfor-
meren kun je leren! 
Spectrum heeft al diverse mooie transformatietrajecten 
mogen begeleiden. Gemeenten en uitvoeringsorganisa-
ties schakelen ons in  om bijvoorbeeld, startend met  een 
informatie-avond, deze te verbreden naar een traject van 
inspraak en co-creëren. We maken hierbij graag gebruik 
van een scala aan methodieken en instrumenten, zoals de 

zelfregiewijzer, de JIJ-participa-
tiemeter (zie pagina 13),Quality 
for Children (Q4C) en de Eigen 
Kracht generator. Onze erva-
ring daarbij is dat alle partijen 
nieuwe inspiratie opdoen in 
gesprek met elkaar. 

 In control Tegelijkertijd 
zien we soms een beweging 
van controle, vasthouden, 
afkaderen. Dat is logisch in een 
tijd waarin er veel stress en 
onzekerheid is. Wij zoeken juist 
naar mogelijkheden om mensen 
even uit die dynamiek te laten 
stappen en over de kaders heen 
te laten kijken. Een praktische 
insteek werkt dan vaak goed. 
Een voorbeeld is de ’Spiegel voor 
zorg’, waarin we professionals 
bevragen op de stand van zaken 
volgens  de zes pijlers van de 
transformatie. Dit vormt basis 
voor een dialoog en kan dienen 
als vehikel voor een veel groter 
veranderingstraject (lees verder 
op pagina 5). 

 Terug naar de driehoek Spectrum ondersteunt 
het proces van veranderende rollen en relaties en verbindt 
partijen én heeft aandacht voor de interne reflectie en 
verandering die dat vraagt  Wij gaan uit van de eigen 
kracht en geven dat vorm door middel van oplossingsge-
richt werken. Dit doen we bijvoorbeeld door het gebruik 
van het beleidsmanagementkompas; ‘goed voorbereid 
op reis’, waarin we de metafoor van de reis gebruiken om 
antwoorden te vinden op de vragen die de transitie en 
transformatie oproepen.Vanuit welke hoek de vraag ook 
komt, we zullen die altijd plaatsen in de dynamiek van 
deze driehoek en oog hebben voor alle spelers. Dit vraagt 
soms om gebaande paden te verlaten en open te staan en 
te durven vertrouwen op wat het proces brengt, maar, is 
onze ervaring, het leidt altijd tot interessante processen 
van ervaren, samenwerken, leren en transformeren. 

Meer lezen
Jan Rotmans, Nederland in transitie, Verandering van tijdperk. Jansen en 

Swieringa, Gedoe komt er toch

Meer informatie
Heeft u voorbeelden van interessante transformatieprocessen? Wij horen 

het graag! Vragen of interesse om door te praten over transformatie-

vraagstukken? Neem gerust contact met ons op! 

Jolanda Wouters, j.wouters@spectrumelan.nl, 06 37 54 29 45 of

Sylvia Vlaardingerbroek, s.vlaardingerbroek@spectrumelan.nl, 

06 15 18 51 92,

De driehoek burger, gemeente, professionals
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Transformatie, out of the box/innovatie, eigen kracht, ruimte voor de 
professional, resultaatgericht…Beleidsnota’s en visies staan vol met 
deze begrippen, maar hoe geven we dat nu als organisatie daadwerkelijk 
handen en voeten? Dat was ook de vraag bij Pluryn en wij waren er van 
overtuigd daar een mooi programma voor te kunnen ontwerpen. Ons 
globale ontwerp en enthousiasme trok het MT van Pluryn over de streep 
en we kregen de ruimte om het uit te proberen. Een impressie.

Een winstgevend 
transformatierecept
‘We worden omringd door oplossingen, 

we moeten ze alleen nog leren zien en benutten’

Tekst: Rinske Evers

Samen met 15 professionals van verschillende locaties en 
een diversiteit aan functies zijn wij met digitale ondersteu-
ning vanuit WZW en extra inzet vanuit Jan Baarveld, op 
reis gegaan zonder te weten waar we uit zouden komen. 
De reis en eindbestemming waren nog mooier dan wij ons 
hadden voorgesteld. De opbrengst: in 4 bijeenkomsten 
zijn we 15 transformatieambassadeurs en 17 innovatieve 
transformatie-ideeën rijker!

De Spiegel voor de (jeugd)zorg biedt een goed vertrekpunt 
 ‘Transformatie binnen het sociale domein, wat dat bete-
kent is toch wel duidelijk? En wat dat voor onze organisatie 
en het eigen werk betekent toch ook wel?’ Dat is wat velen 
denken, maar de Spiegel op de (jeugd) zorg laat iedereen 
zien, dat de beelden en inzichten toch vaak nog divers zijn. 
En dat het zinvol is, hier niet zomaar vanuit te gaan, maar 
het gesprek over aan te gaan. De ‘ Spiegel voor de (jeugd)
zorg is een verandertool dat Spectrum samen met Lijn 5, 
Pactum, Entrea, Lindenhout en gemeente Nijkerk heeft 

ontwikkeld. Er zijn vijf pijlers met circa acht stellingen 
per pijler waarop deelnemers zowel voor de huidige als 
de gewenste situatie positie kunnen bepalen. Sommige 
gekozen posities roepen vragen op en starten de onder-
linge dialoog. Door praktijkvoorbeelden gaat het leven en 
komen we tot de kern. 

 Startbijeenkomst Bij Pluryn hebben we het instru-
ment ter plekke ingezet met stickers: per pijler mocht men 
drie toppers (groene stickers) en drie uitdagingen (rode 
stickers) plakken. Door diversiteit in groene en rode stic-
kers bij stellingen, lazen we de verbazing op de gezichten 
van de deelnemers. Waar de één vindt dat Pluryn juist al 
heel goed bezig is (groene sticker) is dit voor een ander 
voor Pluryn juist nog een echte uitdaging (rood). Aan de 
hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk hoeveel 
men van en met elkaar kan leren binnen één organisatie. 
Er blijkt per locatie aardig verschillend gewerkt te worden. 
Waar een persoonlijk begeleider bijvoorbeeld graag meer 
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op huisbezoek zou willen gaan, maar denkt dat dit niet 
mogelijk is, blijkt een andere persoonlijke begeleider dit 
allang te doen en het probleem niet in te zien. Hoewel 
de dag makkelijk gevuld had kunnen worden met meer 
waardevolle discussies, vragen we iedere deelnemers 
een pijler te kiezen waarbinnen hij/zij de komende tijd 
het verschil zou willen maken. In kleine groepjes gaan ze 
vervolgens aan de slag met het ontwerpen van de juiste 
vragen voor hun actieonderzoek. Het is de bedoeling dat 
ze de doelgroep, collega’s, een samenwerkingspartner en 
mensen werkzaam in een heel ander domein, kort gaan 
interviewen. 

 Verwarring Op de tweede bijeenkomst delen we 
de ontdekkingen die we met het actieonderzoek hebben 
opgedaan en brengen we de deelnemers in verwarring. 
De deelnemers die dachten hun oplossingen al te hebben 
gevonden, zakken even door de grond als ze erachter 
komen dat ze er nog lang niet zijn. ‘Wat een uitermate 
kwalitatief teleurstellende cursus’. Door allerlei crea-
tieve oefeningen krijgt ook deze deelnemer weer moed 
en vertrouwen om op een andere manier door te gaan. 
Ze krijgen de smaak te pakken en beginnen het leuk te 
vinden. De eerder zo gefrustreerde deelnemer komt 
ons aan het einde vertellen welk inzicht hem dit heeft 
gegeven: ‘Confronterend om te merken hoe vast ik zat in 
mijn eigen denkpatronen, ik was te output gedreven en 
zat daardoor gevangen in mijn eigen tunnelvisie. ’ Het idee 
dat men aan het einde aan het MT iets moet presenteren, 
levert een onnodige druk op. We tackelen de vooronder-
stellingen bij ‘presentatie’ en halen de druk eraf door in 
gesprek te gaan over ‘wanneer heeft de cursus voor de 
organisatie meerwaarde’? Dit schept de ruimte die men 
nodig heeft om te kunnen divergeren. Deelnemers leren 
hoe ze met anderen telkens weer tot nieuwe ideeën 
kunnen komen en krijgen tools mee om dit zelf in verschil-
lende settingen te initiëren. 

 Stortvloed aan ideeën In de derde bijeen-
komst blijkt hoe het de deelnemers is gelukt om de 
eigengemaakte denk- en handelingspatronen te 
doorbreken. Er is geen angst dat men geen ideeën 
heeft, het zijn er eerder nog teveel. Er is opluchting 
en trots te bespeuren. ‘ Nooit geweten dat ik toch 
eigenlijk best wel creatief ben.’ Gezamenlijk selec-
teren we de ideeën op haalbaarheid en innovatie. 
Er blijven 17 ideeën over. De diversiteit is groot, van 
kleine direct toepasbare ideeën, zoals ouders en 
netwerk om kind heen meer bij het dagelijks leven 
in de woonvorm betrekken, door te kijken naar de 
passies en talenten van de mensen en niet alleen 
naar wat men in zorg voor het kind kan betekenen. 
Tot grotere ideeën, zoals het tussen vergelijkbare 

zorgorganisatie tijdelijk uitwisselen van werknemers 
die goed zijn, maar door de risico’s geen derde contract 
krijgen aangeboden. Oorspronkelijk willen de deelnemers 
de clusterleiders vooral meenemen in al hun ideeën, maar 
de groep komt tot inzicht dat men meer bereikt als zij 
deelgenoot worden van hun reis door ook enkele dingen te 
ervaren. 

 ‘Worstel en kom boven proces’ Bij de voorberei-
ding van de laatste bijeenkomst merkten we hoe de eigen 
kracht, het creatieve vermogen en de samenwerking tot 
bloei is gekomen. De deelnemers waren bijna helemaal 
alleen aan zet en het werd een ware out of the box bijeen-
komst. ‘Eén van de deelnemers maakt de leiding deelge-
noot van zijn eigen ‘worstel en kom boven proces’. Hij laat 
zien dat ook hij nu inziet dat we echt worden omringd 
door oplossingen en het hem gelukt is er meer te zien 
en te benutten. ‘Ik zal in de toekomst meer open staan 
voor meningen/ideeën die afwijken. Ik ben mij eerder 
bewust van mijn vooronderstellingen en heb tools om 
deze te tackelen’. De leiding is duidelijk positief verrast. 
De manager laat weten dat hij heeft geleerd wat het is 
om ‘los te laten’ en zegt: ‘mijn geloof in de innovatiekracht 
van Pluryn is groot, maar is nog groter geworden.’ Alle 
17 ideeën worden omarmd. Gezamenlijk hebben we een 
begin gemaakt met het zetten van de volgende stap: het 
plan om de ideeën te verzilveren, het ondernemende (om)
denken in de organisatie te verbreden en te borgen.

Meer informatie
Pluryn biedt landelijk zorg en behandeling aan mensen met complexe 

zorgvragen, www.pluryn.nl

Wilt u meer weten over (onderdelen van) deze reis of bent u benieuwd op 

welke manier wij u kunnen helpen bij innovatie/transformatie? 

Neem gerust contact op met Rinske Evers, r.evers@spectrumelan.nl, 

06 26 42 87 52 of Elma van Dongen e.vandongen@spectrumelan.nl 
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Vanity (13): “Anders dan in 

een instelling komen de 

kinderen hier echt in een 

gezin terecht!”
Tekst: Iris van Berkel

Gemeenten krijgen steeds meer oog voor jonge 
mantelzorgers en vrijwilligers. Maar wie zijn deze 
jongeren? Wij spraken Vanity (13), zelf een ‘jonge 
mantelzorger’ die zich daarnaast ook nog eens vrij-
willig inzet voor andere jongeren. Hoe doet ze dat en 
heeft ze nog tijd voor andere dingen? 

De ouders van Vanity zijn een aantal jaren geleden een 
gezinshuis gestart. Op dit moment heeft ze vier pleeg-
broers en een pleegzus. Zij kunnen allen door problemen 
niet meer bij hun biologische ouders wonen.

Hoe is het om je ouders te moeten delen?
“Dat vond ik in het begin soms wel lastig, maar daar 
hebben we nu goede afspraken over gemaakt. Als ik het 
gevoel heb dat ik te weinig tijd met ze doorbreng, dan zeg 
ik dat tegen ze, en dan doen ze daar meteen iets aan! Ik ga 
bijvoorbeeld soms samen met mijn ouders iets leuks doen, 
zonder de andere kinderen. Maar ik vind het dan ook al 
weer snel te stil en ik ben altijd blij als we weer thuis zijn! Ik 
heb wel met mijn broers en zus afgesproken dat ik de enige 
ben die ‘papa’ en ‘mama’ tegen ze zegt. Ik vind het raar als 
alle kinderen dat zouden doen, dat is ook niet leuk voor 
hun echte ouders.” 

Welke rol heb jij in het gezin?
“Als mijn broers of zus ergens mee zitten kunnen ze 
natuurlijk bij mijn ouders terecht, maar ook bij mij als ze 
willen. Ik help ze zoveel als ik kan. Met mijn pleegzus heb ik 
een heel goede band, we gaan bijvoorbeeld ook samen uit. 
Verder betrekken mijn ouders mij ook bij het bepalen wie 
er bij ons mag komen wonen. Maar daar zit wel een grens 
aan: als ik zeg dat ik graag een kindje van drie wil, dan 
betekent dat niet dat ze dat dan ook doen!”

Hoe is het om in een gezinshuis te wonen?
“Het is heel mooi dat we kinderen die veel problemen 
hebben een veilig thuis kunnen bieden en dat ik ze kan 
helpen. Soms is het moeilijk voor te stellen dat de kinderen 

zo snel op hun gemak zijn. Als ik weg zou moeten en in een 
ander gezin moest gaan wonen, zou ik dat echt heel erg 
vinden. Ik snap soms niet dat de kinderen die hier komen 
helemaal niet hoeven te huilen, en gewoon meteen de 
eerste nacht lekker kunnen slapen. Maar dat is natuurlijk 
ook juist een goed teken, want blijkbaar voelen ze zich 
snel fijn bij ons. Voor mij voelt het ook gewoon als een echt 
gezin. We eten met elkaar, doen leuke dingen en gaan ook 
af en toe met zijn allen op vakantie!”

Heeft het ook nadelen?
“Het zorgen voor mijn broers en zus zie ik zelf niet als een 
nadeel. Ik vind het juist fijn om hen te helpen. Ik heb nog 
genoeg tijd voor andere dingen. Ik spreek gewoon af met 
vrienden, ga naar school, en maak mijn huiswerk. Maar ik 
kan me wel goed voorstellen dat andere kinderen die thuis 
extra zorgtaken hebben soms te weinig tijd overhouden 
voor leuke dingen voor zichzelf, of gewoon voor school.”

Instelling of gezinshuis?
“Anders dan in een instelling komen de kinderen hier 
echt in een gezin terecht. Met de warmte en gezellig-
heid die daarbij hoort. Voor kinderen zijn een moeder- en 
vaderfiguur gewoon erg belangrijk. Als je eigen ouders 
de opvoeding (tijdelijk) niet helemaal zelf kunnen doen, is 
het erg belangrijk als andere ouders hen daarbij helpen. 
Alle biologische ouders zijn ook altijd welkom bij ons. Dat 
is ook echt fijn voor de kinderen, om te zien dat hun eigen 
ouders goed om kunnen gaan met mijn ouders.”

Wat doe je verder nog voor andere jongeren?
“Ik heb veel contact met jongeren die in de jeugdzorg 
zitten of hebben gezeten. Ik geef vanuit het project Tha 
Bus ook voorlichting op scholen over gezinshuizen en 
vertel dan ook over hoe het voor mij is. De kinderen en 
jongeren in de klas vertellen dan vaak ook hun eigen 
verhalen. Het is op school vaak best lastig om te weten bij 
wie je terecht kunt als je problemen hebt. Wij vertellen de 
kinderen altijd bij wie ze op hun school terecht kunnen.”
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Talenthouse Brummen 
Tekst: Jan Ottink

Begin dit jaar schreef jongerenwerker Sjoerd 
Botschuyver van de Stichting Welzijn Brummen een 
gloedvol betoog, waarin hij de vooroordelen over 
jongeren in zijn gemeente aan de kaak stelde. ‘De 
kloof tussen jongeren en de rest van de samenleving 
moet en kan verdwijnen.’ Volgens Sjoerd hebben 
jongeren de burger veel te bieden én andersom. 

Botschuyver noemt zijn betoog een handreiking voor een 
positief jongerenbeleid in de gemeente. De aanleiding was 
dat zowel burgers als gemeentebestuurders wel zeggen 
dat “iedereen erbij hoort en mee moet kunnen doen”, 
maar dat dit in de praktijk voor jongeren vaak niet blijkt te 
gelden. Vooral de groep zogenaamde risicojongeren, die 
zich veel op straat bevinden, wordt met argwaan bekeken 
en te vaak aan de kant geschoven. De druppel was, dat 
B&W ondanks adviezen van verschillende kanten vorig jaar 
besloot om een nieuw jongerencentrum niet in het dorp, 
maar juist buitenaf op een parkeerplaats bij het zwembad 
te situeren. Daarmee werden ook de voorstellen van de 
jongeren zelf genegeerd.

 Echte visie “Het gaat erom, dat de gemeente een 
echte visie ontwikkelt over wat de functie van jongeren-
werk moet zijn. Als een jongerencentrum alleen bedoeld 
is om overlast tegen te gaan, is het dus eigenlijk niet voor 
de jongeren, maar voor de mensen die vinden dat ze last 
hebben van de jeugd. Daarmee sluit je de jeugd buiten. 
Dan kun je niet van diezelfde jeugd verwachten dat ze zich 
positief opstellen”, aldus Sjoerd.

 Geen gewoon jongerencentrum Het idee achter 
een Talenthouse is heel anders dan een gewoon jongeren-
centrum, waar jeugd kan chillen en beziggehouden wordt. 

Jongeren komen naar een Talenthouse om er actief aan de 
slag te gaan met dingen die ze leuk vinden en waar ze goed 
in zijn. Sjoerd probeert in Brummen het concept van het 
Talenthouse verder te ontwikkelen. “Het is ook niet alleen 
voor jongeren bedoeld. Ook volwassenen, betrokken 
ondernemers en verenigingen kunnen er een bijdrage aan 
leveren. Jongeren en hun omgeving komen elkaar hier 
tegen en leren elkaar kennen en waarderen. Als we willen 
dat jongeren meebouwen aan de samenleving, moet die 
samenleving ook de verbinding met hen durven aangaan.”

Hij ziet ook kansen voor jongeren die nu nergens meer 
aan de bak komen: “We bieden ook nu al stageplaatsen en 
leer-werkprojecten aan voor die jongeren, die om wat voor 
reden dan ook moeilijk een plek kunnen vinden. Dat willen 
we straks in het Talenthouse ook doen. Het geeft hen de 
kans om toch een eerste echte stap te zetten naar meer 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.”

 Ultieme uitdaging In afwachting van concrete 
plannen voor een nieuw gebouw, heeft Sjoerd samen 
met een aantal enthousiaste jongeren alvast een start 
gemaakt. Enkele jongeren, die al enige tijd als vrijwilliger 
meedraaien in het jongerenwerk, zijn inmiddels aange-
steld voor 8 uur per week om aan de slag te gaan. Enkelen 
volgen nu een beroepsopleiding sociaal cultureel werk. 
Een betaalde aanstelling is een mooie beloning voor hun 
motivatie en inzet. 
“Bij deze jongeren ligt mijn ultieme uitdaging. Misschien 
kunnen deze jongeren niet van alles, maar ze kunnen 
een paar dingen heel goed. Daar richt ik me op. Het gaat 
niet om zoveel mogelijk jongeren. Het moet niet gaan 
om de kwantiteit, maar om de kwáliteit. Ik wil de parels 
ontdekken. Verder kijken dan de stoere bontkraag en ‘t 
petje.”

 Draagvlak De initiatiefgroep werkt nu vooral 
aan het creëren van een positief image en draagvlak bij 
de bevolking. “Het Talenthouse moet iets worden van 
ons allemaal. Daar werken we nu aan. Het gaat in kleine 
stapjes, maar we hebben er vertrouwen in, dat het echt 
iets van de mensen zelf wordt. Dat heeft ook tijd nodig. 
Je bouwt zoiets niet in een of twee jaar op. We hopen 
daarom ook, dat de mensen ons dat vertrouwen geven.” 

Inmiddels heeft de politiek dat vertrouwen positief 
uitgesproken. De gemeente heeft het jongerenwerk een 
officiële opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het 
Talenthouse. Tevens is er een budgetgarantie voor het 
komend jaar afgegeven. Met de gemeente worden nu ook 
alvast de afspraken voor de komende jaren vastgesteld.
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5 Vragen over Kwetsbare jeugd

Wat weet u van kinderen en jongeren die in armoede 
opgroeien, licht verstandelijk beperkt zijn of door 
andere factoren kwetsbaar zijn? Test uw kennis en 
lees de antwoorden op pagina …

1. Hoeveel kinderen en jongeren maken een scheiding mee?
 a. 25.000   c. 70.000
 b. 40.000   d. 95.000

2. Circa een kwart van de jongeren groeit op in een gezin met 
een ouder of broer/zus die chronisch ziek of gehandicapt is of 
psychiatrische problemen (inclusief verslaving) heeft. Welke 
uitspraak over deze groep kinderen en jongeren is onjuist?

 Jonge mantelzorgers:
 a. hebben meer opgroei- en opvoedproblemen.
 b. hebben meer lichamelijke en emotionele klachten.
 c. zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenoten eerder  
  zelfstandig. 
 d. doen op latere leeftijd relatief minder vaak een   
  beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg.

3. Hoeveel procent van de jeugd tot 18 jaar heeft een licht 
verstandelijke beperking? 

 a. 2%     c. 15%
 b. 5%     d. 20%

4. Gemiddeld leven in ons land een op de negen kinderen in 
armoede. Vooral kinderen in eenoudergezinnen hebben een 
grotere kans om in armoede op te groeien. Welke van de 
volgende uitspraken over kinderen in armoede is onjuist?

 a. Volgens artikel 27 van het VN-Kinderrechten-
  verdrag hebben kinderen recht op een passende
  levensstandaard. Ouders moeten daarvoor zorgen  
  binnen hun mogelijkheden en de staat ondersteunt  
  hen daarbij.
 b. Onder het door de kinderombudsman geïntrod-  
  ceerde kindpakket wordt verstaan: een pakket met 
  vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel   
  winter- en zomerkleren, een bibliotheekpasje en   
  deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspan-
  ning of sportieve/culturele ontwikkeling.
 c. Ongeveer een derde van de Nederlandse gemeen-
  ten heeft specifiek kindgericht armoede-
  beleid ontwikkeld.
 d. Arme kinderen doen het minder goed op school, 
  vertonen vaker probleemgedrag en zijn vaker
  sociaal uitgesloten vergeleken met niet arme    
  kinderen.

5. Hoeveel procent van de jeugdigen tot 18 jaar komt in aanra-
king met de tweedelijns Jeugd GGZ?

 a. Nog geen 1%   c. 7,5%
 b. 5%      d. 10%

Antwoorden quiz

Antwoord op vraag 1: C
Zo’n 70.000 thuiswonende kinderen 
en jongeren maken een scheiding mee. 
Ouders verwikkeld in een vechtscheiding 
geven aan dat hun kind(eren) getuige 
waren van heftige scheldpartijen, ze het 
kind gebruikt hebben om informatie door 
te geven aan de ex-partner of bedrei-
gingen hebben geuit in het bijzijn van de 
kinderen (EenVandaag onderzoek 2013). 
Gelukkig gaat het met veel kinderen na 
een scheiding goed. Toch hebben kinderen 
van gescheiden ouders dubbel zoveel 
problemen. Lees verder op www.cjggel-
derland.nl>gescheiden opvoeden.

Antwoord op vraag 2: D
Jonge mantelzorgers doen op latere leef-
tijd juist vaker een beroep op de (geeste-

lijke) gezondheidszorg. Lees meer over 
deze groep kinderen en jongeren op www.
mezzo.nl/jonge_mantelzorgers. 

Antwoord op vraag 3: C 
Zo’n 15% van alle jeugd heeft een licht 
verstandelijke beperking. Dat komt neer 
op zo‘n 450.000 kinderen en jongeren 
beneden de 18 jaar. Meer informatie vindt 
u in de factsheet Jeugd (L)VB Gelder-
land, op www.voordegeldersejeugd.nl > 
thema’s > Jeugd (L)VB.

Antwoord op vraag 4: C
Van de 200 gemeenten die aan het onder-
zoek ‘Kinderen in armoede’ (Kinderom-
budsman, 2013) hebben meegedaan, 
hebben slechts 3 gemeenten specifiek 
kindbeleid. De handreiking 'Effectief 
kindgericht armoedebeleid' bevat prak-
tische tips, opgesteld door jongeren die 

in armoede opgroeien, en geeft praktijk-
voorbeelden om te komen tot een beleid 
dat beter is afgestemd op kinderen. Kijk 
op www.dekinderombudsman.nl. Zie ook 
het themanummer over armoede in Jeugd 
in Gelderland (december 2013), www.
spectrumelan.nl > publicaties.

Antwoord op vraag 5: B
Van de 3,5 miljoen jeugdigen tot 18 jaar 
in Nederland, komen er zo’n 170.000 in 
aanraking met de tweedelijns Jeugd GGZ. 
Allochtone jeugdigen zijn er onderver-
tegenwoordigd, terwijl uit onderzoek 
blijkt dat Marokkaanse jeugdigen meer 
psychoseachtige symptomen en gedrags-
problemen hebben dan Nederlandse jeug-
digen. Lees hier meer over in de factsheet 
‘Jeugd GGZ Gelderland’, op www.voorde-
geldersejeugd.nl > thema’s > Jeugd GGZ.
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Annemieke Traag:
“Uiteindelijk gaat het er om dat er een goede zorg is voor 
jongeren, die een beter toekomstperspectief biedt!”
Tekst: Brigitte Theeuwen

Ze is gedeputeerde sinds april 2011 bij de provincie 
Gelderland en verantwoordelijk voor de jeugdzorg en 
warme overdracht naar gemeenten. Een gesprek met 
Gelderse bestuurder Annemieke Traag over de tran-
sitie jeugdzorg in Gelderland. 

De provincie heeft hard gewerkt aan de wettelijke taak jeugd-
zorg en tegelijkertijd bijgedragen aan een warme overdracht. 
Waar bent u trots op in de samenwerking met Gelderse 
gemeenten en instellingen?
“Bij mij staat voorop dat het uiteindelijk gaat om goede 
zorg voor jongeren en dat de continuïteit in de jeugd-
zorg geborgd is. Ik denk dat ik dat goed heb kunnen 
overbrengen en dat ook bij de onderhandelingen dit 
uitgangspunt steeds weer bovenaan stond, ondanks de 
bezuinigingen.”

Wat is uw eigen rol geweest?
“Ik heb met name de jongeren steeds naar voren gehaald. 
Daar doen wij  het uiteindelijk allemaal voor. Zo heb ik de 
conferentie Pak ’t samen op van 21 november jl. bewust 
samen met jongeren afgesloten. Ik kende deze jongeren 
al langer en heb een band met ze opgebouwd. Ik heb heel 
symbolisch, ook letterlijk de gemeenten en (jeugdzorg)

instellingen gevraagd goed voor de jongeren te zorgen.  Bij 
de vele kennisbijeenkomsten zorgde ik ervoor dat er altijd 
jongeren zichtbaar waren en een rol tijdens de bijeen-
komst kregen. Daarnaast heb ik aan meerdere stages in 
de jeugdzorg meegedaan en vond ik het heerlijk bij de 
Jeugdzorg Award te zijn.  Ik sprak regelmatig met jongeren 
tijdens zogenaamde Pizzabijeenkomsten. Soms kon dat 
heel heftig zijn.  Ik ben natuurlijk geen hulpverlener in de 
jeugdzorg, maar door elkaar vaker te zien leer je elkaar 
kennen en vertrouwen. Ik denk dat ik ook toegankelijk 
was voor de jongeren, ze begroeten mij gewoon met ‘hoi 
Annemieke…’.”

Hoe heeft de provincie verder aan het proces gewerkt?
“We hebben geprobeerd de gemeenten zo goed mogelijk 
te faciliteren. Daarbij hebben we steeds gekeken: wat 
willen jullie? We hebben kennisbijeenkomsten georgani-
seerd en geïnvesteerd in regionale samenwerking. Je hebt 
het hier niet over de overdracht van lantaarnpalen, maar 
over mensen en zorg, wat heel divers en ook ingewikkeld 
kan zijn.  We hebben veel energie gestoken in het bran-
cheoverleg  jeugdzorg en in het bestuurlijk en ambtelijk 
platform.  Altijd met respect voor elkaar.
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Liep dat allemaal vanzelf?
“Misschien in het begin, zo’n drie jaar geleden, dachten een 
aantal gemeenten wat gemakkelijk ‘we kunnen het alle-
maal wel zelf en doen het anders’. Ik wilde toen graag een 
startdocument  en spoorboekje om zo een goede geza-
menlijke start te kunnen maken. De intentieverklaring van 
februari 2012 en de bijhorende werkagenda/afspraken-
lijst hebben heel goed gewerkt. Al samenwerkend is de 
afstand steeds kleiner geworden. Zo zie ik dat en dat heb ik 
bij het laatste officiële bestuurlijk platform eind november 
met de wethouders ook zo ervaren waar zij hun waarde-
ring over de overdracht en samenwerking uitspraken.”

Wat  is cruciaal geweest?
“Het veelvuldig contact met gemeenten en instellingen: 
een paar keer per jaar langs de regio’s, het overleg met de 
branche, de stages, de conferenties Pak ’t samen op en 
al die andere kennisbijeenkomsten. Door elkaar vaker te 
zien groeide de samenwerking en groeiden gemeenten 
en regio’s in hun rol.  Die kennisbijeenkomsten werkten 
ronduit goed en werden goed bezocht. Je krijgt informatie, 
je kunt je verdiepen en je gaat met elkaar in gesprek over 
casussen. Mensen laten hun problemen horen en vertellen 
over hun uitdagingen. Uiteraard waren er ook verschillen 
per regio. Steeds was onze insteek om te vragen waar heb 
je behoefte aan, hoe kunnen we je verder ondersteunen.  
Als provincie vinden we dat Spectrum een goede onder-
steuning heeft geboden en een constructieve rol heeft 
gespeeld. Ook de website www.voordegeldersejeugd.nl 
werkt heel goed. Ik heb daar veel positieve reacties op 
gehoord.” 

Tijdens de hoorzitting van 5 november jl. hebben gemeenten, 
burgers en instellingen hun zorgen geuit. Met het bijna Staten-
breed aannemen van een amendement op de Begroting voor 
2015 is geregeld dat de provincie, indien nodig, innovatieve 
projecten in de jeugdzorg faciliteert, stimuleert en financiert. 
Ook kunnen gemeenten gebruik maken van de kennis en kunde 
van de provincie. Dat past ook in het licht van warme over-
dracht, waar denkt u concreet aan?
“We hebben als provincie aandacht voor het nazorgtra-
ject. Ik blijf tot de verkiezingen in maart 2015 de verant-
woordelijk gedeputeerde.  Ik zou zeggen, gemeenten 
verbeter de jeugdzorg en innoveer en zoek de verbinding 
met ons want we hebben de deur vanaf 1 januari 2015 juist 
niet dicht gedaan …”

Aan welke innovaties denkt u?
“De jeugdzorg moet met minder geld anders en beter. 
Een transformatie van het hele sociale domein ligt op het 
bordje van gemeenten samen met zorginstellingen en 
andere maatschappelijke organisaties.  Ik kan mij voor-
stellen dat trajecten zoals zorg zonder indicatie, zorg en 
passend onderwijs, trajecten die jeugdzorg verbinden met 
scholing en werk er bij horen. Of achttien plus trajecten. 
Het is zo’n harde leeftijdsgrens. Als je achttien bent, dreig 

je buiten de boot te vallen. En dat terwijl je er misschien 
nog helemaal niet  aan toe bent om op eigen benen te 
staan.”

Dus veel aandacht voor preventie?
“Ja, trajecten zoals ambulante zorg zonder indicatie, 
waarin nieuwe zorgteams en CJG’s een grote rol spelen, 
zouden misschien in aanmerking kunnen komen om extra 
in te investeren. Maar ik kan mij ook innovatie voorstellen 
bij zware jeugdzorg. Waarschijnlijk leven er ideeën in de 
branche. Ik denk ook aan sport. In hoeverre zou sport of 
cultuur van invloed zijn op gebruik van zware zorg? Het 
boort andere, positieve energie aan, een fysieke en crea-
tieve focus die kan helpen bij het vergroten van zelfver-
trouwen. Kortom, maak nieuwe verbindingen!” 

De grootste uitdaging?
“Voor instellingen geldt dat ze moeten blijven proberen 
in te spelen op de wensen van gemeenten. En dat is op 
dit moment best lastig nu gemeenten stevig inzetten 
op control en rapporteren. Ga er maar aanstaan met die 
maandelijkse rapportages. Toch hoop ik dat gemeenten 
en instellingen zich blijven inzetten om een goed koppel 
te worden. En natuurlijk zal er wel eens iets misgaan. Dan 
gaat het wel om een inwoner van jouw gemeente, dus dat 
komt heel dichtbij. Ik hoop dat instellingen en gemeenten 
elkaar dan goed blijven vasthouden.  Het is allemaal zo 
snel gegaan. Bij het congres afgelopen november sprak 
Andre Rouvoet. Een aantal jaren geleden waren er al 
plannen om de jeugdzorg naar gemeenten over te dragen, 
maar de kabinetten Rutte I en II hebben het tijdspad 
enorm versneld. Er is door alle samenwerkingspartners 
hard gewerkt aan de transitie van de jeugdzorg. Uitein-
delijk gaat het er nu om dat er een goede zorg is voor 
jongeren, die een beter toekomstperspectief biedt!”
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de vrijwilliger
Vrijwilliger: 
Nassera El Ayadi

Vrijwilligerswerk: Marokkaanse 
jongeren in de wijk en project 
Achter de Poort

Wie ben je?
“Ik ben Nassera Elayadi, ik kom uit 
Frankrijk en ben van Marokkaanse 
oorsprong. Ik woon al ruim elf jaar in 
Nederland en kwam destijds alleen 
naar Nederland. Mijn ouders wonen 
nog in Frankrijk en een aantal broers 
en zussen wonen verspreid over 
Zwitserland en Amerika.” Inmiddels is 
Nassera getrouwd en heeft ze twee 
dochters. Ze woont in de multicultu-
rele wijk ’Achter de Poort’ in Culem-
borg en werkt als international sales 
professional bij een Amerikaans 
bedrijf in Houten. 

Waaruit bestaat je vrijwilligers-
werk?
“Eigenlijk doe ik verschillende soorten 
vrijwilligerswerk”, antwoordt 
Nassera. “Ik heb in het kader van taal-
ontwikkeling Franse les gegeven aan 
kinderen op de Daltonschool. Hier 
leert het kind voor zichzelf en taakge-
richt te werken. De kinderen krijgen 
veel aandacht op deze school. Ik ben 
ermee opgehouden toen ik fulltime 

ging werken. Daarnaast gaf ik huis-
werkbegeleiding aan Marokkaanse en 
Turkse kinderen.” 

Wat doe je voor jongeren?
Al meer dan zeven jaar zet Nassera 
zich ook in voor Marokkaanse 
jongeren van 10 – 18 jaar in de wijk 
Achter de Poort. “Ik spreek de 
jongeren op het schoolplein of in 
de buurt van de school. Vorig jaar 
december heb ik een bijeenkomst bij 
mij thuis georganiseerd. We hebben 
over diverse thema’s gesproken zoals 
opleiding, problemen in de wijk, het 
pesten van buren en het vertonen van 
rebellerend gedrag.” Dit laatste ziet 
Nassera als het vragen om aandacht. 
Zij pleit er voor om meer aandacht 
aan deze jongeren te besteden. Zij 
denkt dat wanneer dit niet gebeurt 
de kans groot is dan deze jongeren op 
het verkeerde pad terechtkomen. 

“De jongeren zitten in de puberteit, 
vaak een moeilijke periode, waarin zij 
niet goed weten wat zij met hun leven 
willen. Ik probeer ze met voorbeelden 
uit mijn eigen leven te laten zien dat 
het ook anders kan. Op die manier 
probeer ik veranderingen in hun 
denken teweeg te brengen en een 
soort bewustwordingsproces op gang 
te brengen. Ik heb goede hoop dat 

het de jongeren uiteindelijk zal lukken 
een goede plek in de samenleving te 
krijgen.”  

Nog meer vrijwilligerswerk?
De laatste jaren is Nassera betrokken 
bij het project Achter de Poort, een 
bewonersinitiatief om ontmoe-
tingsplekken te realiseren rondom 
de Schoolhof (straten in de wijk). De 
gemeente, de woningbouwcorporatie 
Kleurrijk Wonen, de Daltonschool 
en de Stichting ELK Welzijnswerk 
zijn eveneens partners in dit project. 
Nassera is gevraagd om voorzitter te 
worden van de bewonersvereniging 
die ze willen oprichten. En alsof het 
nog niet genoeg is, helpt zij de laatste 
tijd bij de opvang van Syrische vluch-
telingen door hen wegwijs te maken 
in de Nederlandse samenleving. 
Bovendien begint zij volgende week 
met koffie schenken in het bijzonder 
en eigentijds woonproject  ’BonVie’ 
in de nieuwbouwwijk Parijsch in 
Culemborg.   

Wat is je drive?
“Ik ben van nature iemand die graag 
contacten maakt met mensen en 
ze helpt. Communicatie vind ik erg 
belangrijk. Met elkaar samenleven 
betekent voor mij met elkaar commu-
niceren. Ik ben net als mijn moeder 
sociaal bewogen en betrokken bij 
mijn medemens. Ik ben een voor-
stander van een gemengde, multicul-
turele wijk waarin evenveel Neder-
landers als migranten wonen. In zo’n 
wijk kunnen we met elkaar omgaan 
en veel van elkaar leren. In deze wijk 
is de meerderheid migrant  en woont 
slechts een enkele Nederlander of 
Nederlands gezin hier. Dat zou mijn 
inziens moeten veranderen.” 
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JIJ Participatie 
Meter
Tekst: Jolanda Wouters

Jeugdhulporganisaties en gemeenten bereiden zich 
voor op de komst van de nieuwe jeugdwet. Hierin is 
cliëntenparticipatie expliciet opgenomen. Maar hoe 
geef je cliëntparticipatie vorm en hoe weet je hoe het 
gesteld is met de cliëntparticipatie in jouw organisatie 
of wijkteam? Jij In Jeugdzorg in Utrecht (JIJ-Utrecht) 
heeft hierop een antwoord. Samen met Stichting 
Alexander en de Universiteit van Amsterdam ontwik-
kelden zij de ‘JIJ Participatie Meter’. 

De JIJ meter bestaat uit vragenlijsten die uitgezet worden 
onder jongeren en ouders en de hulpverleners, maar 
bijvoorbeeld ook onder pleegouders. Zo wordt in kaart 
gebracht hoe vanuit verschillende perspectieven cliënt-
participatie in de organisatie ervaren wordt, als basis 
voor verder gesprek. Annet Wiersinga, teamcoördinator 
bij Youké, Locatie Buurtlaan Oost (voorheen Zevenster, 
Trajectum): “We bespreken de resultaten met alle mede-
werkers. De terugkoppeling naar cliënten vindt bij voor-
keur persoonlijk plaats, via de hulpverlener, een bijeen-
komst of een nieuwsbrief. De vorm is mede afhankelijk van 
aantal respondenten en doelgroep.” 

Hetty Jobse, werkzaam bij JIJ Utrecht, noemt een aantal 
aandachtspunten bij het gebruik ervan: “De JIJ meter is een 
middel om met elkaar in gesprek te gaan, geen afrekenin-
strument. Terugkoppeling vanuit de organisatie aan jeug-
digen en ouders wat er met de input wordt gedaan is heel 
belangrijk. Tenslotte gaat het zetten van concrete stappen 
beter wanneer je één of twee punten met aandacht 
oppakt.”

 Inbedding  De JIJ meter is onderdeel van een 
bredere cyclus ter verbetering van cliëntparticipatie, zo 
bevestigt Annet: “Het werken met de JIJ meter past in een 
omslag die wij wilden maken naar een andere manier van 
cliëntparticipatie. Het lukte niet altijd om ouders bereid te 
vinden deel te nemen aan een cliëntenraad en deze struc-
tuur was ook niet meer voldoende in onze ogen.” (red. 
Omdat op deze locatie tot voor kort alleen begeleiding 
was aan kinderen tot 12 jaar, waren alleen ouders actief als 
het gaat om cliëntenparticipatie. Waar ouders staat kan 

echter ook jongeren worden gelezen). 
“We zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren waarop 
cliënten kunnen en willen participeren. Omdat dat heel 
wisselend is per cliënt en afhankelijk van waar zij staan in 
hun hulpverleningsproces, hebben we een scala aan activi-
teiten ontplooid in het kader van participatie. De JIJ Meter 
is één daarvan. Hiermee meten we hoe participatie wordt 
ervaren, maar het vormt tegelijkertijd ook een middel om 
in gesprek te gaan met ouders. Ook benaderen we ouders 
persoonlijk om mee te gaan wanneer we bijvoorbeeld in 
gesprek gaan met gemeenten. Een persoonlijk verhaal 
van ouders komt echt binnen en dan wordt ook duidelijk 
waaraan deze ouders en jeugdigen echt behoefte hebben. 
Dit heeft meerwaarde voor zowel de gemeente als voor de 
ouders zelf.”

 Wat levert het op?  Annet: “De Jij Meter biedt een 
gestructureerde manier om de stem van cliënten te horen 
op het thema cliëntparticipatie. Voor hulpverleners is het 
een hele directe feedback op hun werk en een motivatie 
om verder te gaan op de ingeslagen weg of om verbeter-
punten door te voeren. Exitgesprekken leveren soms meer 
sociaal wenselijke antwoorden op, maar met de JIJ meter 
hebben we het gevoel dat de antwoorden betrouwbaar 
zijn. Alhoewel de respons soms nog wel beter kan, zijn de 
reacties altijd waardevol.” 

 Doorontwikkeling Hetty ziet mogelijkheden voor 
doorontwikkeling. “We hebben inmiddels enkele jaren 
ervaring opgedaan binnen de jeugdzorgorganisaties. 
Dit is een mooi moment om deze ervaring breder in te 
zetten, denk aan organisaties voor GGZ of LVB, maar ook 
aan sociale wijkteams of jeugdteams.” Annet: “De trans-
formatie vraagt juist om samen met jeugdigen en ouders 
door te ontwikkelen, afgestemd op hun vragen. De JIJ 
Meter is hiervoor een mooi middel en sluit goed aan bij de 
focus op participatie.”

Meer informatie
Christian Schütte, Projectleider JIJ Utrecht, Christian.schutte@jijutrecht.nl 

of Hetty Jobse, Ondersteuner JIJ Utrecht, Hetty.jobse@jijutrecht.nl 

T 0900-2368786
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In dit onderzoek stonden twee vragen centraal:
Wat zijn good practices in de aanpak binnen Gelderland?
Wat werkt op grond van casusonderzoek onder 16+ 
jongeren uit Arnhem en Nijmegen? De casussen betreffen 
jongeren uit de (provinciale) residentiele jeugdzorg, die 
risico op zwerfproblematiek vertonen.
Beide vragen zijn beantwoord vanuit de kansen die de 
transities bieden. Hoe kan de transformatie gaan werken 
voor deze jongeren? Waar moeten gemeenten en part-
ners alert op zijn? Hieronder een beschrijving van de 
uitkomsten van het onderzoek aan de hand van de zes 
succesfactoren.

 Centrale conclusie De grootste uitdaging voor 
gemeenten is om de huidige samenwerking van instel-
lingen en diensten binnen de gemeenten zo in te richten 
dat er een vangnet ontstaat. Binnen dit vangnet komt de 
ruimte om steeds weer naar maatwerkoplossingen per 
jongere te zoeken.

 Vraaggestuurd en oplossingsgericht Het gaat 
hier om 16+ jongeren die niet zo goed in staat zijn om 
een hulpvraag te formuleren of die zich onttrekken aan 
begeleiding. Ze zijn niet te motiveren bij het halen van 
doelen en het leren van vaardigheden. Hoe kun je binnen 
de jeugdzorg deze jongeren iets bieden? Richt je op prak-
tische ondersteuning van de jongeren. Een inkomen, werk 
en eigen woonplek. Voor deze jeugdzorgjongeren zijn er in 
gemeenten kamers nodig met intensieve, outreachende 
begeleiding, ook binnen de GGZ en LVB sector.

 Herstel van eigen kracht en talentontwikkeling
Bij jongeren waar de jeugdzorginstelling de motivatie ziet 
afnemen, is het nodig te schakelen naar een andere bena-
deringswijze. Niet meer focussen op problemen, maar 
op wat wil en kan de jongere wel? Wat vindt hij belangrijk 

in zijn leven en waar is hij graag mee bezig? Waar ziet hij 
zichzelf over een jaar en over 10 jaar? Schakel van ‘zorgen 
voor’ naar ‘zorgen dat’. Zorg dat de jongere krijgt wat hij 
nodig heeft om zelf verder te kunnen. Het gaat daarbij 
om dagbestedingsactiviteiten en personen. Het eigen 
netwerk is vaak verdwenen. Ouders kunnen vaak niet veel 
bieden. Er zijn anderen nodig waar hij aansluiting bij kan 
zoeken. Dat kan een oom zijn, een maatje of een jongeren-
werker die hem in contact brengt met andere jongeren.

 Planmatige aanpak en maatwerk Het gaat om 
jongeren die vaak als ‘lastig’ worden ervaren. Ze maken 
een ontwikkeling door met vallen en opstaan. Ze krijgen 
veel modules binnen de jeugdzorg en er zijn veel crisismo-
menten. Wat helpt is als met de jongere een lange termijn 
perspectief is geformuleerd met daarin concrete stappen 
voor het hier en nu. Zorg voor een helder plan B is als de 
jongere afhaakt of zijn eigen stappen met zijn probleem-
gedrag frustreert. Dit plan B kan drang- en dwanginter-
venties bevatten die de jongere kunnen helpen weer zelf 
regie te pakken voor zijn toekomst. Leerplicht, jeugdre-
classering, Werk en Inkomen, justitie en het perspectief 
op een kamer kunnen hierbij een rol spelen. Als de hulp 
echt stagneert, kan via de wijkteams onder regie van de 
gemeente de ‘Doorbraakmethode’ ingezet worden: Met 
partners zoeken naar duurzame oplossingen door een 
plan op maat met en voor de jongere. Zo nodig creatief en 
out-of-the-box.

 Ontschotting van leefgebieden Uit de samenwer-
king rond de begeleiding van de jongeren in de jeugdzorg 
en in de overgang 18- naar 18+ is meer winst te halen. Maak 
meer gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. De 
jeugdzorg kijkt nog onvoldoende naar wat een jongeren-
loket kan betekenen voor baantjes of coaching. Of hoe 
jongerenwerkers in te zetten zijn voor dagbesteding en 

Wat is nodig om zwerfproblematiek 
te voorkomen?
Tekst: Monique Willems

Ruim 60% van de zwerfjongen in Nederland heeft 
een jeugdzorgverleden. In opdracht van de Branche 
Jeugdzorg Gelderland deed Spectrum in 2013 onder-
zoek naar hoe zwerfproblematiek bij jeugdzorgjon-
geren voorkomen kan worden. De projectleiding 
was in handen van het Leger des Heils, een partner 
binnen de Branche Jeugdzorg. Het leidde tot zes 
succesfactoren onmisbaar voor een aanpak om 
zwerfproblematiek te voorkomen. 
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ontmoeting van andere jongeren. Een 
gezamenlijk plan kan in samenwerking 
met leerplicht en onderwijs uitval uit het 
onderwijs voorkomen. Een maatje kan 
de jongere begeleiden in de overgang 
van jeugdzorg naar de gemeente en 
hem helpen daar zijn weg te vinden. Het 
wijkteam kan helpen de mogelijkheden 
in beeld te krijgen.

 Ontschotting van sectoren 
Een deel van de jongeren binnen 
de jeugdzorg heeft zeer complexe 
problemen op het terrein van ggz, lvb en 
verslaving. Dit roept voor de jeugdzorg 
vragen op hoe deze jongeren te bege-
leiden. De GGZ zou middels consultatie 
expertise beschikbaar moeten stellen en 
meer kunnen doen om onttrekking aan 
behandeling tegen te gaan. Samenwer-
king met verslavingszorg is nodig om 
de know how bij professionals te verbe-

teren en meer te kunnen betekenen voor de jongeren zelf. 
Genoemde problemen zijn niet zomaar over in de over-
gang 18- naar 18+. De gemeente kan partners en jongere 
samen rond de tafel vragen om te zien wat de jongere 
nodig heeft.

 Jeugdzorg meer preventief Tijdig beginnen met de 
voorbereiding op vertrek uit de jeugdzorg is cruciaal. Heb 
als jeugdzorginstelling oog voor de afnemende motivatie 
van de jongere en start met het regelen van wonen, werk 
en financiën. Versterk het netwerk van de jongere op tijd 
zodat hij straks kan terugvallen op iemand als professio-
nele begeleiding stopt. Regel zo nodig contact met iemand 
die als begeleider 18+ kan fungeren en doe dit tijdig zodat 
er ruimte is om een relatie op te bouwen met de jongere 
vóór vertrek uit de jeugdzorg. 

 Aanbeveling Gemeenten zetten zich momenteel 
in om via gebiedsteams vragen van of rond jongeren 
adequaat te kunnen oppakken. De jongeren in het onder-
zoek zijn niet altijd gemakkelijk te vangen in een gebied, 
omdat ze na hun 18e soms geen stabiele woonplek 
hebben. Verder doet de complexiteit van de problematiek 
een zwaar beroep op de teams. Gemeenten, jeugdzorg en 
partners zouden in gesprek met elkaar kunnen bezien wat 
er nodig is om hier antwoorden op te vinden.

Meer informatie
Spectrum nodigt jeugdzorg, gemeenten en partners uit met elkaar in 

gesprek te gaan om deze succesfactoren binnen gemeenten te realiseren. 

Voor meer informatie,  neem contact op met  Jolanda Wouters, 

06 37 54 29 45, j.wouters@spectrumelan.nl of Monique Willems, 

06 37 55 94 44, m.willems@spectrumelan.nl

Voor het onderzoek en andere publicaties kijk op 

www.spectrumelan.nl > publicaties

COLUMN
VERLOREN JEUGD?
De oplossing in 4 stappen

STAP 4

We vinden dat de resultaten van onze inspanningen 
achter blijven. Jouw  hulpverleners en school vinden dat 
je er nog lang niet bent, terwijl je nu al ruim drie maanden 
hulp krijgt. Geen smoesjes dat je  zo druk bent en echt je 
best doet, want daar kopen we niks voor. Je moet het nu 
laten zien, anders stoppen we.

Zodra je hulp vraagt binnen onderwijs of hulpverlening, 
begint meteen de afrekening. Je moet presteren, want er 
wordt tijd en moeite in je gestoken! Vooral niet kritisch 
zijn op dat wat je wordt aangeboden, want je moet blij 
zijn de hulp die je krijgt. Of jij vindt dat de hulp wel aansluit 
bij jou en je omstandigheden is niet relevant. Jij kunt niet 
overzien waarom er iets moet gebeuren, dus moet je 
vertrouwen op de hulpverlener, want die weet wat goed 
voor je is. 

Zou jij je leven in iemands handen geven onder deze 
voorwaarden? 

De laatste stap is je realiseren dat het niet om het resul-
taat gaat, maar om hoe het proces verloopt. Dat proces 
moet in volledige gelijkwaardigheid bespreekbaar zijn. 
In een proces zijn verschillende factoren van invloed op 
de voortgang. Die moeten bekeken en gewogen worden, 
zonder oordeel. Belangrijk is daarbij ook, of de geboden 
hulp effectief is. Je leert van iedere ervaring en leert 
daarmee hoe je je leven binnen de gegeven omstandig-
heden het beste kunt vorm geven.

STAP 4:  Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces, in 
het proces zit de sleutel. Jij bent onderdeel van dat proces, niet 
meer en niet minder.

Hanno Ambaum, Grondlegger Mijn School

Dit is deel vier van het vierluik Verloren Jeugd, 

de  oplossing in vier stappen.
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18 jaar en dan …
Tekst: Alexandra Bordewijk

‘Hoera, ik ben 18! Weg met alle bemoeienis. Vanaf 
nu ga ik mijn eigen boontjes doppen.’ Veel jongeren 
met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een 
jeugdbeschermingsmaatregel willen vanaf hun acht-
tiende jaar graag op eigen benen staan. Maar in de 
praktijk kan dat nog weleens tegenvallen. Daarom is 
door  Expertisecentrum William Schrikker Krachtplan 
18+ ontwikkeld.  Jeugdhulpverleners krijgen concrete 
handvatten om deze jongeren tijdig en vanuit een 
oplossingsgerichte benadering voor te bereiden op het 
leven na hun achttiende verjaardag.  

Natasja Wiersema: “Hoe kunnen we voorkomen dat 
jongeren die 18 jaar zijn geworden, zorg gaan mijden en 

twee jaar later met verzwaarde problematiek weer in de 
hulpverlening terechtkomen? Met deze vraag kwamen 
onze jeugdbeschermers. Vanuit het expertisecentrum zijn 
we hiermee aan de slag gegaan. Samen met jeugdbescher-
mers en jongeren met een LVB hebben we de handreiking 
Krachtplan 18+ en de werkmap 18 Take Control ontwikkeld. 
Hiermee kun je op een praktische manier met jongeren in 
gesprek gaan over hun toekomst.” 

 Brede belangstelling Naast de handreiking is ook 
de documentaire ‘Het leven begint bij 18’ gemaakt. Daarin 
zien we Hyba die na haar achttiende verjaardag de zorgin-
stelling verlaat en blij is dat ze geen ondertoezichtstelling 
meer heeft. Zwervend door Nederland komt ze er echter 
achter dat dit niet zo gemakkelijk is. Natasja Wiersema: 
“Begin dit jaar zijn gemeenten uitgenodigd voor de voor-
vertoning van deze documentaire, die inmiddels ook op tv 
is uitgezonden. Daarnaast is in samenwerking met 
’s Heeren Loo in maart een congres georganiseerd, waarin 
medewerkers van ’s Heeren Loo, Eigen Kracht Centrale en 
onze eigen organisatie kennis konden maken met Kracht-
plan 18+. Inmiddels tonen ook diverse andere organisaties 
binnen de jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, gehandicapten-
zorg en het onderwijs belangstelling voor de handreiking 
en werkmap.”

 Er wordt naar mij geluisterd Wat zijn de erva-
ringen tot nu toe? Natasja: “De jongeren zijn heel enthou-
siast. Ik krijg reacties als Eindelijk wordt er naar mij 
geluisterd!’ en ‘Fijn om een eigen map te hebben’. Jongeren 
vinden het ook prettig dat het materiaal concreet is, met 
weinig tekst en veel ruimte voor de jongere zelf. Ook van 
professionals krijgt Natasja positieve reacties. “Gezins-
voogden ontdekken met dit instrument dat sommige 
jongeren een groter netwerk hebben dan ze vooraf 
hadden gedacht. Ook de grote bereidheid van het netwerk 
om met de jongere mee te denken en zaken op te pakken 
verrast hen.” 

Van de ene op de andere dag

Door het passeren van de meerderjarigheidsgrens valt de 
gedwongen hulpverlening weg en worden jongeren van 
de ene op de andere dag geconfronteerd met de vrijheid, 
keuzemogelijkheden en plichten. Maar vaak zijn deze 
jongeren door hun beperking en belaste verleden onvol-
doende voorbereid op deze nieuw verworven zelfstan-
digheid. Vaak verheugd over het wegvallen van de door 
hen zo ongewenste gedwongen hulpverlening, mijden zij 
zorg. Door hun beperkte vaardigheden en het ontbreken 
van (vrijwillige) ondersteuning krijgen zij vervolgens 
vaak al snel te maken met problemen als jong ouder-
schap, criminaliteit, werkloosheid, dakloosheid, psychi-
sche problemen, (seksueel) misbruik, schulden, armoede 
et cetera. De risico’s die de jongeren in deze fase lopen, 
kunnen van desastreuze invloed zijn op de latere levens-
loop. Als het in deze periode misgaat, beginnen zij hun 
volwassen leven met extra schade en een nog grotere 
achterstand.

Expertisecentrum William Schrikker 
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 Creatieve oplossingen Natasja Wiersema signa-
leert een transformatie bij organisaties. “Door een andere 
werkwijze en benadering slagen ze er steeds beter in 
om de overgangsfase voor jongeren soepeler te laten 
verlopen. Zo gaf een onder toezicht gestelde jongere 
aan dat hij op zijn 18de graag weer bij zijn moeder wilde 
wonen. De gezinsvoogd twijfelde over deze keuze. Maar 
om de wens van deze jongere toch een kans te geven, 
is besloten dat hij zes maanden vóór zijn achttiende 
verjaardag bij zijn moeder mocht gaan wonen. Een 
slimme tussenoplossing: zo creëer je een soort proef-
periode en kun je vanuit de gedwongen hulpverlening 
nog een tijdje ondersteuning bieden.” Naast dergelijke 
initiatieven ziet Natasja dat de jeugdbescherming eerder 
contact zoekt met hulpverleners in de gemeente, waar de 
jongere op zijn 18de gaat wonen. “Want zeker als er hele-
maal geen hulpverlening meer betrokken is, blijkt langdu-
rige ondersteuning en betrokkenheid van het informele 
netwerk rondom de jongere moeilijk stand te houden. Ik 
hoop daarom van harte dat gemeenten de jongeren met 
een LVB juist in deze kwetsbare fase van hun leven niet in 
de steek laten en lichte ondersteuning dichtbij huis voor 
deze doelgroep toegankelijker maken.”

Krachtplan 18+

Jongeren met een LVB hebben vaak moeite met het 
verwerken van verbale informatie. Daarom is de 
werkmap 18 Take Control ontwikkeld ter ondersteu-
ning van de communicatie met de jongeren over zijn 
toekomstwensen. De map voor de jongere bestaat uit: 
•	 een draaischijf in de vorm van een taart, verdeeld in 

acht taartpunten met daarop ontwikkelingstaken 
weergegeven (zoals ‘school of werk’, ‘wonen’ en 
‘vrienden’);

•	 inlegvellen met de ontwikkelingstaken om met de 
jongere te bespreken wat hij wil, kan, nodig heeft en 
wie hem daarbij gaan helpen;

•	 themakaarten die inspiratie bieden voor de verschil-
lende thema’s die bij de ontwikkelingstaak kunnen 
worden besproken;

•	 een schaal van 1 – 10 waarop de jongere aan de hand 
van schaalvragen inzichtelijk kan maken wat hij al 
heeft bereikt of hoe ver zijn doel nog ligt en welke 
stappen er nog moeten worden gezet.

De werkmap is te bestellen via het Expertisecentrum William Schrikker, 

e-mail 18takecontrol@wsg.nu.

Begeleiding na jeugdzorg in Gelderland 
Tekst: Elise Roelofse

In alle Gelderse regio’s vindt in samenwerking met 
de provincie Gelderland het project ‘Begeleiding en 
ondersteuning na jeugdzorg’ plaats. Doel is een door-
gaande lijn in de jeugdhulp voor jongeren die na hun 
18de jaar nog begeleiding nodig hebben. Spectrum 
voerde een quick-scan uit naar de stand van zaken. 

De specifieke vraag van de 18-plusser die uitstroomt uit de 
jeugdzorg is voor gemeenten één van de aandachtspunten 
bij de transitie. Door het project is de urgentie meer gaan 
leven. De jongere kan gaan afglijden en zwerven, en dan 
is een oplossing lastiger en duurder. In elke regio zijn 
afspraken gemaakt over de overdracht van jeugdzorg naar 
begeleiding vanuit bijvoorbeeld wijkteams. Alle partners 
van gespecialiseerde jeugdzorg tot lokaal jeugd- en jonge-
renwerk deden mee. 

 Tussen de oren Het terugdringen van (her)
instroom van jongeren in de jeugdzorg, belangrijk doel 
van de provincie Gelderland, lijkt met beter samenwerken 
haalbaar. Wat nog moet gebeuren is een consequente 
uitvoering van de afspraken. Professionals moeten de 
afspraken tussen de oren hebben en de overdracht op tijd 
in gang zetten. Want de jongere die daar voor in aanmer-
king komt raakt al snel buiten beeld of kan op het laatste 
moment niet meer voldoende gemotiveerd worden. 

 Kansen Welke kansen worden genoemd? 
•	 Werken met methodes die op de eigen kracht en het 

netwerk van de jongere gericht zijn;
•	 Gebruik van websites en apps voor jongeren, zoals 

Kwikstart;
•	 Gemeenten gaan zelf sterker sturen op voorkomen van 

(her)instroom jeugdzorg;
•	 Gemeenten en regio’s nemen afspraken over warme 

overdracht op in de contractering;
•	 Versterken van passend lokaal aanbod voor de 16 

– 23-jarigen;
•	 Het aanbod jeugdhulp (ook in de zin van ‘nazorg’) en 

wijkaanbod komen dichter bij elkaar.

De komende tijd zullen de projectleiders van onder 
meer Spectrum met de partijen verder werken aan de 
opbrengsten van het project.  

Meer informatie
Kijk  voor de quickscan op www.voordegeldersejeugd > thema’s > 
Begeleiding na jeugdzorg.
Verdere informatie bij Elise Roelofse, 06 24 91 59 08, 
e.roelofse@spectrumelan.nl
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Topteam Graafschap College 
brengt onderwijs en praktijk echt samen
Tekst: Jan Ottink

In de gemeente Oude-IJsselstreek zijn het ROC Graaf-
schap College uit Doetinchem, de gemeente Oude 
IJsselstreek en het Jongerenwerk gestart met een 
project, waarin studenten zich tijdens hun opleiding 
inzetten voor meer leefbaarheid en veiligheid. Het 
gaat om een pilot, waarin deze bijzondere mix van 
instellingen en organisaties probeert om de leefbaar-
heid te bevorderen en studenten van het Graafschap-
college een echte, volwaardige stage in de praktijk 
van het jongerenwerk te bieden. 

De afdeling ‘Mijn School’ van het Graafschap College trekt 
studenten, die door verschillende factoren niet eerder aan 
onderwijs toekwamen en die hier met een speciale bena-
dering op hun kwaliteiten en talenten worden aange-
sproken. Onderdeel van Mijn School is de  ‘Werkplaats 
Jongerenwerk’, waar de vier studenten van het Topteam 
deel van uitmaken. Zij zijn geselecteerd op talent, ambitie 
en inzet en de bereidheid om ook in vakanties en even-
tueel in het weekend aan de slag te gaan.

 Topteam In de praktijk komt het erop neer, dat 
stagiaires van Mijn School samen een ‘Topteam’ vormen.  
Dit team wordt ingezet om te werken aan het voorkomen 
van overlast en vandalisme en het vergroten van veilig-
heid en de leefbaarheid.
De studenten worden intensief begeleid door een docent, 
die daarvoor is gedetacheerd bij het jongerenwerk. De 
coördinatie ligt bij RadarUitvoering, de organisatie, die 

het jongerenwerk voor de gemeente uitvoert. De uren die 
de docent inzet in het werkveld wordt door RadarUitvoe-
ring ingezet op school. Hierdoor is het project budgetneu-
traal en krijgt de opleiding experts van de werkvloer. 

 Confronterend Ama Mual is docent aan Mijn 
School. Hij is zelf jarenlang als jongerenopbouwwerker 
actief geweest en is nu de praktijkbegeleider van het 
Topteam. “Het team draait nu enkele maanden en de 
eerste resultaten zijn positief. Ik begeleid de studenten 
zowel op school als ‘on-the-job’. Dat betekent, dat ik 
regelmatig met hen de straat op ga en hen direct in de 
praktijk aan het werk zie en daar op kan inspringen. De 
studenten leren het vak jongerenwerk zo op de meest 
directe wijze. Ze komen jongeren tegen, waar ze zelf 
qua leeftijd en achtergrond vaak dicht bij staan. Dat kan 
confronterend zijn en dan is goede begeleiding belangrijk. 
Samen kijken we wat iedere stagiaire aan kan en wat zijn 
of haar sterke kanten zijn. Ze leren ook vanaf het begin 
om goed te rapporteren wat ze doen, wat ze tegenkomen 
en welke contacten ze opbouwen. Met die rapportages 
kan de coördinator op zijn beurt de gemeente op de 
hoogte houden van het proces en de ontwikkeling van het 
project. De stagiaires krijgen ook een stagevergoeding.”

 Win-win Het project zorgt voor een win-win 
situatie voor alle betrokkenen: de gemeente krijgt met 
de inzet van het Topteam meer uren jongerenwerk dan 
ze concreet betaalt, het Graafschap College heeft er een 

aantal goede stageplaatsen 
bij, de studenten krijgen een 
goede praktijkopleiding, 
jongeren worden gestimu-
leerd tot participatie en de 
burger ervaart meer leefbaar-
heid.

Risico-jongeren in het Jeugdteam JOY positief aan de slag

Tegelijk met de opzet van het Topteam van het Graafschap College is door de gemeente 
Oude IJsselstreek en RadarUitvoering samen met het Veiligheidshuis een tweede 
proefproject opgezet. Hier gaat het om de vorming van een jeugdteam, bestaande uit 
zogenaamde risicojongeren uit de gemeente. 
Het project wordt gefinancierd door de gemeente en het Veiligheidshuis. Het Veilig-
heidshuis wil met dit project jongeren uit de risicogroepen inzetten om als team andere 
jongeren aan te spreken en te corrigeren op ongewenst gedrag. Er wordt een beroep 
gedaan op hun eigen kracht en verantwoordelijkheidsgevoel. Het werken als team dient 
als ondersteuning en stimulans. 
De jongeren worden geselecteerd door de netwerkpartners zoals de politie en het 
jongerenwerk. Op basis van een intakegesprek worden de motivatie en mogelijkheden 
van de jonger vastgesteld en vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. De 
jongeren tekenen vervolgens een contract met de gemaakte afspraken. Ze krijgen een 
kleine financiële vergoeding.

Lees verder op www.spectrumelan.nl>thema’s>jeugdbeleid
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Open Space Conferentie I’m ready 

De weg naar 
zelfstandigheid
Tekst Janneke van Lier

Op maandag 6 oktober 2014 organiseerden Spectrum, 
Stichting Kinderperspectief en Stichting Alexander 
een creatieve Open Space conferentie in het kader 
van het landelijke project  I’m ready. Samen met 
jongeren, hulpverleners en managers, werd het een 
inspirerende middag over de verbetering van de 
nazorg na jeugdzorg.

Het project I’m Ready richt zich op verbetering van de 
nazorg na jeugdzorg. In de provincies Zuid-Holland, 
Gelderland en Overijssel zijn jongeren nauw betrokken bij 
dit project. Spectrum verzorgt de Gelderse projectonder-
delen en de Open Space was hier een van.

Dagvoorzitter Tarik Pehlivan van Stichting Alexander 
legde de spelregels van de Open Space uit: “Een Open 
Space biedt ruimte om je eigen stem in te brengen en de 
deelnemers bepalen zelf de agenda. Elk onderwerp waar 
één of meer deelnemers warm voor lopen, krijgt een plek 
op de agenda. Zo ontstaat ruimte voor participatie, crea-
tiviteit, contact, plezier en uitwisseling van nieuwe ideeën 
en ervaringen.”

De conferentie had een open karakter waarbij de slagings-
factor afhing van de passie van de aanwezige deelnemers 
en die was er! Binnen korte tijd vulde de agendamuur zich 
met ideeën voor workshops. Thema’s die geagendeerd 
werden, waren onder andere: ‘Ervaringen van de jongeren 
zelf’, ‘Wat betekent samenwerking tussen hulpverlening 
en jongere?’’, ‘Betaalbaar wonen, preventie en voorbe-
reiding’, ‘Het doorlopen van zorg’ en ‘één toegankelijk 
aanspreekpunt’. 

 Ervaringen jongeren Vooral de workshops waar 
de jongeren deelnamen, maakten indruk op de andere 
deelnemers. Een jongere aan het woord over zijn voorbe-
reiding op zelfstandigheid: “Ik heb alle kamertrainingen en 
checklists netjes afgerond, maar ik was emotioneel hele-
maal niet klaar om zelfstandig alles op te pakken. Daarna 
ging het bergafwaarts met mij. Het emotionele deel kun je 
niet inplannen en daar heb ik weinig begeleiding in gehad. 
Weet je wat ik nodig had? Iemand die naast me stond die 
me die vraag had gesteld: hoe gaat het met je?”

 Good practices Gelukkig zijn er ook veel goede 
voorbeelden waarmee de professionals elkaar konden 
voeden. Inspiratie kreeg men van de jongere die vertelde 
dat hij goed begeleid was in de instelling en gestimuleerd 
werd om zijn talenten te ontwikkelen. “Zonder Lijn 5 was 
me dat nooit geluk. Nu heb ik mijn opleiding afgerond 
en werk gevonden”, vertelt hij. Ook de Dialoogmethode 
en de methode Sociale Netwerkstrategie van Lijn 5 werd 
genoemd als ‘Good practice’.  

 Gelders JongerenNetwerk Een mooi initiatief 
waar veel behoefte aan bleek, was het Gelders Jongeren-
Netwerk, opgestart door Angelo Besikci: “Het uiteindelijke 
doel van ons netwerk is dat alle Gelderse jongeren uit 
de jeugdzorg een plek krijgen waar ze met al hun vragen 
terecht kunnen. Het persoonlijke contact staat daarbij 
voorop. Via een sociaal platform willen we de mogelijk-
heid bieden om altijd bereikbaar te zijn voor jongeren. ”Het 
platform bevat o.a. een helpdesk, buddysysteem, forum 
en netwerkpagina. Momenteel werken tien jongeren 
actief aan de totstandkoming van dit netwerk dat goed 
aansluit bij de behoefte aan peercoaching, betrokken-
heid van jongeren en één vertrouwd aanspreekpunt voor 
vragen.  Zorginstellingen kunnen hiernaar verwijzen en 
dit initiatief ondersteunen (kijk op www.projectJongerenNet-
werk.nl).

 Goede oogst! De oogst van de dag was divers en 
vruchtbaar. Naast een aantal concrete goede projectvoor-
beelden uit de werksessies, uitwisseling van ervaringen 
en enkele oplossingsrichtingen, werd de dag afgesloten 
met een ronde waarin iedere professional zijn oogst voor 
deze dag mocht uitdrukken. Hieruit volgen mooie reacties, 
zoals: ‘De ervaringsverhalen die ik heb gehoord, neem ik 
mee naar Bureau Jeugdzorg’ en ‘Heel waardevol om met de 
jongeren zelf in gesprek te gaan. Op een volgende werkbij-
eenkomst of Open Space graag weer jongeren betrekken!’. 
Uiteindelijk worden de Provinciale resultaten gebundeld 
en uitgerold op een landelijke werkconferentie in het voor-
jaar van 2015.

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Janneke van Lier, 

06  48 47 73 06, j.vanlier@spectrumelan.nl

Angelo (links) en Sjoerd van het JongerenNetwerk
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Wethouder Marcel Melissen: 

“We zullen het samen met elkaar moeten doen”

Tiel maakt zich op voor de transities
Tekst: Francy Leatemia-Tomatala

De wethouder

Tiel is een ‘kleurrijke’ gemeente 
met ongeveer 41.630 inwoners. 
Volgens de cijfers van 2012 telt de 
stad 17.140 kinderen en jongeren. 
Voormalig manager Wonen bij 
de Stichting Christelijke Woning-
bouwcorporatie Tiel en sinds dit 
jaar wethouder Marcel Melissen, 
vertelt over de Tielse transities. 

Melissen heeft ruim zestien jaar erva-
ring als raadslid in de gemeenteraad 
en is als zodanig geen onbekende in de 
Tielse gemeentepolitiek. De Wmo, de 
nieuwe Jeugdwet en de invoering van 
de Participatiewet betekenen voor 
2015: nieuwe taken en verantwoor-
delijkheden, evenals veranderingen 
voor veel partijen. Marcel Melissen: 
“Belangrijk is dat we als gemeente aan 
het eind van het jaar klaar zijn voor de 
transitie en transformatie. Mijn team 
van ambtenaren en ik zijn daarom 
druk bezig met de voorbereidingen 
hiervoor. Ik ben ervan overtuigd dat 
het bouwwerk in december gereed 
is.” Het communicatieplan ‘Tiel kan 
meer’ waarin de veranderingen op het 
gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn 
en werk beschreven staan, vormt 
hierbij het uitgangspunt. Een van de 
belangrijkste doelen uit dit plan is 
dat de burgers op de hoogte zijn van 
de komende transitie. Transformatie 
gebeurt geleidelijk; vernieuwingen 
worden eerst uitgeprobeerd in proef-
tuinen. Transities zullen binnen het 
wettelijk tijdpad uitgevoerd worden.

Burgers informeren
“Het is dan ook van cruciaal belang 
dat de burger van Tiel weet waar hij 

of zij aan toe is. Dit gebeurt onder 
andere via krantenberichten, folders, 
flyers en stadsgesprekken. Kinderen 
en jongeren uit de jeugdzorg, hun 
ouders en multiprobleem huishou-
dens krijgen extra aandacht”, aldus 
Melissen. Maandelijks komt op de 
gemeentepagina Stad Tiel een over-
zicht van de ontwikkelingen rond de 
transitie en transformatie. Voor de 
moeilijk bereikbare groepen worden 
intermediairs ingezet.
De gemeente informeert niet alleen, 
maar werkt zoveel mogelijk samen 
met inwoners en maatschappelijke 
partners. “We zullen het samen met 
elkaar moeten doen”, benadrukt 
Melissen.
 
Wat kun je zelf en wat kan de 
familie? 
De zorg en het zorgaanbod worden 
minder vanzelfsprekend en soberder 
dan men gewend is. Hulp en onder-
steuning zijn niet langer een verze-
kerd recht. De wethouder: “Het 
accent komt te liggen op zelfredzaam-
heid: eigen kracht en kracht van het 
eigen netwerk. Wat kun je zelf en wat 
kan de familie? Leren om dingen zelf 
te doen. Dichter naar onszelf en onze 
omgeving kijken. We kunnen de zorg 
beperken door bijvoorbeeld kinderen 
in het gezin meer te laten doen. In 
Thailand waar ik onlangs was, zorgt 
de familie voor elkaar en helpen 
kinderen van kleins af aan in de huis-
houding. Ouders (ouderen) wonen 
in bij de kinderen die ze tot hun dood 
verzorgen. Burgers in Nederland die 
geen zorg nodig hebben, kunnen iets 
betekenen voor diegenen die hulp 

behoeven.”  Basisvoorzieningen zoals 
onder andere jeugdgezondheids-
zorg , jongerenwerk en schoolcon-
tactpersonen blijven voor iedereen 
beschikbaar.

Zorg dichtbij huis
Melissen: “Tiel heeft sinds september 
vier wijkteams die een proeftuin zijn 
voor twee jaar. Zij  organiseren de 
zorg dichtbij: thuis, in de buurt en op 
scholen, samen met het gezin en met 
hun netwerk. Vanwege hun expertise 
hoeft er minder doorverwezen te 
worden naar specialistische zorg. Er 
wordt gewerkt vanuit een integrale 
aanpak: één gezin, één plan en één 
regisseur die samen met het gezin  
een plan van aanpak maakt.  
De inkoop voor jeugdhulp bij orga-
nisaties gebeurt via contracten met 
zorginstellingen. In het samenwer-
kingsverband Rivierenland werkt Tiel 
samen met andere gemeenten bij de 
inkoop van collectieve voorzieningen 
jeugd en werk en inkomen. Melissen: 
“Dit jaar worden er meer dan 80 
contracten ondertekend met orga-
nisaties die hulp en ondersteuning 
bieden. De visie van het college is dat 
Tiel over vier jaar een nog aantrekke-
lijker gemeente is, waar de transities 
op orde en geborgd zijn, mensen de 
zorg krijgen die ze echt nodig hebben 
en daarin hun eigen verantwoorde-
lijkheid nemen waar dat kan. Tiel 
heeft bovendien in alle opzichten een 
centrumfunctie voor de regio Rivie-
renland met goede onderwijs -, zorg 
– en cultuurvoorzieningen.”
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Het kinderwerk van Rijnstad is goed voorbereid op 
de komende transities. Op weg naar vraaggericht 
werken, een outreachende rol van het kinderwerk 
en een vernieuwd imago begeleidde Spectrum 
dit enthousiaste team van professionals in een 
trainingstraject. 

Het Kinderwerk van Rijnstad richt zich op de ondersteu-
ning van alle kinderen en hun ouders in de basisschoolleef-
tijd in de Arnhemse aandachtswijken. Speciale aandacht 
is er voor kwetsbare kinderen. Aanleiding van de training 
is de in 2012 geformuleerde Toekomstvisie Kinderwerk 
Rijnstad ‘ Meedoen…meedenken’. “Het is het de bedoeling 
kinderwerkers de kans krijgen om nieuwe vaardigheden 
op te doen die passen bij de veranderingen in het welzijns-
werk”, aldus Sjaak van Horssen, manager bij Rijnstad. 

 Nieuwe koers Spectrum ging aan de slag met een 
zeer gemotiveerde en leergierige groep. Gekozen werd 
voor de oplossingsgerichte benadering. In iedere trai-
ning werd naast de inhoudelijke invulling van de thema’s 
gekeken naar de bijbehorende competenties en ontwik-
kelwensen van de professionals. Van Horssen: “Het directe 
resultaat is dat de werkers in beweging zijn gekomen, 
naar een andere koers, een andere houding en denkwijze. 
De koers was gericht op verandering van aanbod- naar 
vraaggericht, het loskomen van de ‘vaste’ plek en méér de 
wijk in. Dat levert ook een betere profilering van de maat-
schappelijke opbrengst van het kinderwerk op.” 

 Oplossingsgerichte aanpak Bij veranderingen 
en een nieuwe koers wordt vaak gedacht dat alles anders 
moet. Dat kan nog wel eens onzekerheid oproepen bij 
professionals. Spectrum kon ze met een oplossingsge-
richte aanpak gerust stellen: de nadruk werd vooral gelegd 
op wat goed ging en wat de deelnemer heeft gedaan 
dat werkt, hoe bestaande successen uitgebreid kunnen 
worden en hoe veranderingsbehoeften vanuit de mede-
werkers zelf ingevuld kunnen worden. De manier van 
trainen bevatte technieken om de kwaliteiten van deelne-
mers te versterken en de motivatie vast te houden. 

 Digitaal pop-format! Rijnstad wilde de ingezette 
ontwikkeling graag continueren. Daarom werd gekeken 
naar een logische vervolgstap op de training. Dit mondde 
uit in een traject voor een persoonlijk ontwikkel plan 
(POP), bestaande uit twee bijeenkomsten en een digitaal 
format dat de professionals konden gebruiken voor hun 
eigen plan en voor hun jaargesprekken. De inzet van de 
POP als instrument was een goede aanvulling op de trai-
ning. De transfer van denken naar doen wordt in dit plan 
gemaakt. En door feedback te vragen en samen te werken 
konden de collega’s elkaar steunen. Sjaak van Horssen: 
“Een prachtig instrument dat aansluit op de beweging die 
we in de training hebben gemaakt.”

 Van groots naar jezelf De keuze om vanuit de 
oplossingsgerichte benadering te gaan werken heeft goed 
gewerkt. Het heeft de deelnemers geholpen om hun werk 
in begrijpelijke taal en haalbare stappen en acties uit te 
leggen. Liesje van Haren, kinderwerker: “Ik kan de trai-
ning aan iedereen aanbevelen, in ieder geval aan andere 
kinder- en jongerenwerkers. Wat ik er mooi aan vind is dat 
je van groots naar jezelf werkt. Je begint bij waar je staat 
in het werk, wat de ontwikkelingen zijn, waar je naar toe 
wilt, wat er van je verwacht wordt. Je eindigt bij wat je in 
huis hebt, je kwaliteiten, wat je nog meer nodig hebt en 
waar je aan wilt werken. Dat wordt heel concreet door 
het maken en bij stellen van je POP. Ik vind het een prettig 
document.” 

 Groei en continuïteit Beide partners concluderen 
dat er continuïteit en aandacht nodig is voor de ontwikke-
ling van vaardigheden en competenties. Daarom gaan we 
met veel plezier een vervolgtraject in voor 2015, met nog 
meer praktijk en blijvende aandacht voor groei en vooruit-
gang die ten goede komt aan de professionals en uiteinde-
lijk aan de kinderen en hun omgeving.

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Janneke van Lier, 

06  48 47 73 06, j.vanlier@spectrumelan.nl

Kinderwerk Rijnstad klaar 
voor de toekomst!
Tekst: Janneke van Lier
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“Ik zit daar wel mooi tussen die hoge pieten als 
pannenkoekenmeisje”
 Tekst:  Mariëtte Klein Kranenberg

Kelsey Vos is 22 jaar en een echte 
Voorstenaar. Dat wil zij graag 
blijven en daarom zocht zij als 
jongere een woonplek in Voorst. 
Een wel haast onmogelijke opgave. 

Hoe het begon….
Kelsey vertelt: “Een vriendin van me 
woont voor weinig geld anti-kraak. 
Dat wil ik ook. Toen het niet lukte een 
vrijkomende boerderij te bemach-
tigen, viel mijn oog op de aanleunwo-
ningen van de Benring, het plaatse-
lijke verzorgingshuis. Deze stonden 
leeg.”

De Benring organiseerde inspiratie-
bijeenkomsten met inwoners uit het 
dorp over ‘oud worden in Voorst’ en 
hun toekomstige rol en ging dus niet 
sluiten. Kelsey: “Op die avond waren 
wij ook en daar ontstond het plan. Ik 
vroeg mij toen hardop af: ‘Hoe organi-
seer ik het nu dat ik daar kan wonen, 
want alleen krijg ik niets voor elkaar.’ 
En zo schakelden wij meer vrienden 
in. Snel vond het eerste gesprek 
plaats met Habion, de woningbouw-
vereniging. Ons uitgangspunt was 
betaalbare startwoningen voor 
jongeren. Vanaf het begin heeft 
Habion dat idee omarmd.” 

Hoe ging het verder
Het plan werd gepresenteerd op de 
tweede inwonersavond en kreeg een 
staande ovatie. Nu zou het echt gaan 
gebeuren.
De taken werden verdeeld:
Habion zorgde dat de woningen in 
april droog-veilig en warm werden 
opgeleverd. De jongeren knapten 
de woning van binnen op en zouden 
jongeren werven.

Kelsey: “We maakten aanmel-
dingslijsten, deden bezichtigingen, 
stonden mensen te woord en belden. 
Deadlines werden echter door Habion 
niet gehaald en de aanmeldingslijst 
verschoof steeds. Wij kregen het 
gevoel dat we aan het lijntje werden 
gehouden. En we hadden nog geen 
contract. Door via de gemeente de 
bestemming ‘seniorenwoning’ te 
wijzigen lukte het gelukkig wel.” 
En ze leerde snel. Kelsey: “Ik werd 
uitgenodigd voor belangrijke bespre-
king met van die hoge pieten (red. 
VVD kamerlid Roald van der Linde). 
Daar zat ik dan, 22 jaar, werkend in 
een pannenkoekenhuis, een middel-
baar schooldiploma en ze luisteren 
naar mij!!” 

Plaats voor jongeren van de Beele
Anderen gingen met hun ideeën 
aan de haal. Zo wilde Pluryn twee 
jongeren van locatie de Beele huis-
vesten. Kelsey: “Habion vond het 
prachtig. Wij dachten hoo is effe, het 
is ons plan. Wij hebben niets met de 
Beele, niemand van ons werkt daar. 
En nu moeten we twee Voorster 
jongeren afwijzen. Dat vond ik oneer-
lijk. Je zet toch geen Hagenezen naast 
boeren.” 

Inmiddels wonen twee jongeren van 
de Beele tussen de andere jongeren 
en dat gaat erg goed. Kelsey: “Ik werd 

wel met mezelf geconfronteerd. 
Houd eens je snater en ga het eerst 
maar eens zien.” 

Vrijwilligerswerk
“Wij wonen eigenlijk in het huis van 
de ouderen, voor een redelijke prijs. 
Dan willen we ook wat terugdoen. 
Vier uur per week gaan we vrijwil-
ligerswerk doen; ouderen helpen met 
de smartphone, vogelhuisjes bouwen 
etcetera. “Ik vind de bewoners van 
de Benring wat mopperig maar dat 
vind ik eigenlijk wel grappig. Zitten ze 
op een bankje, dan sleep ik iedereen 
mee naar buiten en maak ze aan het 
lachen.”

Ambitie
“Ik werk draai veel uren in het 
pannenkoekenhuis en doe dat graag. 
Het liefst haal ik mijn HBO diploma.” 



Aandachtsfunctionaris HG en Kindermishandeling
dinsdag 23 september, 7 oktober, 28 oktober
De landelijke training Aandachtsfunctionaris Kindermishan-
deling ondersteunt u bij de uitvoering van de implementatie 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en sluit 
aan op relevante, actuele ontwikkelingen, hetCentrum voor 
Jeugd en Gezin en de Verwijsindex Risicojongeren. De trai-
ning is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn 
voor zorgkwaliteit en  veiligheidsbeleid; en voor medewer-
kers en middenmanagement die als aandachtfunctionaris 
gaan functioneren van bijvoorbeeld de gezondheidszorg, 
onderwijs, kinderopvang, justitie, politie of jeugdzorg.
Meer informatie of inschrijven? 

Kijk op www.spectrumelan.nl > agenda of neem contact op met Thecla 

Brouwer, 06 41 75 41 55, t.brouwer@spectrumelan.nl

Privacy en samenwerking binnen het jeugddomein
Vrijdag 16 januari 2015
In opdracht van het Bestuurlijk platform transitie jeugdzorg 
en in samen met regio FoodValley organiseert Spectrum 
voor wethouders en ambtenaren jeugd deze bijeenkomst. 
De kaders rondom privacy en omgang met persoonsge-
gevens worden nader beschouwd. Daarbij laten we ons 
inspireren door de ervaringen in de Foodvalley en gaan met 
elkaar en met deskundigen in gesprek. Hoe vind je de juiste 
balans tussen ruimte voor professionals om informatie te 
delen ten behoeve van goede zorg voor jeugdigen en ouders 
en de borging van privacy.
Meer informatie of inschrijven? 

Kijk op www.spectrumelan.nl > agenda of neem contact op met 

Jolanda Wouters, 06 37 54 29 45, j.wouters@spectrumelan.nl
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Agenda

Kort
Veel belangstelling voor Regionale netwerk-
bijeenkomsten HG kindermishandeling
Op 19 en  20 november jl waren  voor de tweede keer dit jaar 
netwerkbijeenkomsten in de regio’s Arnhem en Achterhoek. 
De opkomst was groot: in de regio Arnhem bezochten 65 
aandachtsfunctionarissen de bijeenkomst en in de regio 
Achterhoek waren er 50 deelnemers. In het plenaire deel 
werd vooral aandacht besteed aan de actuele ontwikke-
ling rond de vorming van ‘Veilig thuis’ (AMHK). Bayram Varli 
ging uitgebreid in op de  ‘De gevolgen van ‘eer’. In de work-
shopronde was er veel ruimte om aan de hand van casuïstiek  
ervaringen te delen met collega-instellingen. De netwerkbij-
eenkomsten worden in opdracht van de centrumgemeente 
Arnhem georganiseerd door Spectrum, samen met AMK 
Gelderland en Moviera.De volgende regionale netwerkbij-
eenkomsten staan gepland voor mei 2015. 
Meer informatie: Thecla Brouwer, 06 41 75 41 55, t.brouwer@spectrumelan.nl

Gelders gemeente ronden inkoopproces 
specialistische jeugdhulp 2015 af
Inwoners van de provincie Gelderland die nu specialis-
tische jeugdhulp ontvangen, kunnen ook volgend jaar 
bij hun huidige zorgaanbieder terecht. Dat is de belang-
rijkste uitkomst van het afronden van het bovenregio-
nale inkoopproces specialistische jeugdhulp 2015. De 56 
samenwerkende gemeenten in Gelderland hebben met 9 
zorgaanbieders overeenstemming bereikt. In totaal is met 
deze bovenregionale afspraken in Gelderland een budget 
van € 48 miljoen gemoeid. 
Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken 
op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en ondersteu-
ning aan inwoners. De uitvoering van de nieuwe taken 
kopen de gemeenten in Gelderland deels gezamenlijk in. 
Het gaat dan om specialistische zorg, die zeer kostbaar 
is en beperkt wordt ingezet zoals gesloten jeugdzorg, 
terreinvoorzieningen (behandeling & verblijf op terrein 
zorgaanbieder) en crisisopvang & ambulante spoedhulp. 
De specialistische GGZ (w.o. terreinvoorzieningen) is op 
regionaal niveau ingekocht.
Iedereen die nu zorg ontvangt, blijft deze zorg vanaf 1 
januari 2015 ontvangen van dezelfde aanbieder. Dat is 
zorgcontinuïteit. Deze ambitie is geborgd in de afspraken 
die de zeven Gelderse regio’s bovenregionaal hebben 
gemaakt.

Team van IrisZorg wint JeugdZorg Award
De provincie Gelderland organiseerde nog één keer 
de Week van de Jeugdzorg en wel van 15 tot en met 21 
november. Een van de hoogtepunten is de verkiezing van 
de Jeugdzorgheld. Zowel in de categorie ‘professionals’ 
als in de categorie ‘vrijwilligers’ was het een nek-aan-
nek race, waarbij de kwaliteiten van de genomineerden 
geroemd werden. Een ding werd duidelijk: het zijn alle-
maal mensen die vanuit hun hart werken.De jury heeft 
Marco Betman, Metin Yavuz en Shavig Joubid van IrisZorg 
uitgeroepen tot winnaars in de categorie ‘professio-
nals’. Een team dat letterlijk dag en nacht klaarstaat om 
jongeren op straat serieus te nemen en naar een ander 
leven te begeleiden. In de categorie ‘vrijwilligers’ koos de 
jury voor Jolanda Heijmans. Ze zet zich o.a. in voor: vakan-
tieweken voor kinderen met een beperking en inzameling 
voor scholen in ontwikkelingslanden.
In het Heldenboek 2014 kun je alle inzendingen voor de Gelderse Jeugd-

Zorg Award 2014 lezen. Kijk  verder op www.zorgbelanggelderland.nl
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Een op de vier jongeren is mantel-
zorger. Maar ze weten niet altijd dat 
ze dat zijn. Zij weten vaak ook niet 
de weg naar ondersteuning.  Uit 
onderzoek blijkt dat het bespreekbaar 
maken van je mantelzorgerschap en 
het praten erover in je tienerjaren, 
veel psychische problemen kan 
voorkomen.

Spectrum heeft samen met Gelderse 
steunpunten,  trainingsbureau Factor 
Veermans en Indigo Gelderland een 
educatief en interactief programma 
ontwikkeld om deze jongeren én de 
professionals in hun omgeving te

bereiken. In het project Care2Share: 
Verlicht de Mantel van Jonge Mantel-
zorgers organiseren wij op hun meest 
natuurlijke vindplaats –o.a de school- 
tal van activiteiten om jongeren te 
informeren en te bereiken, variërend 
van een theatervoorstelling, een 
lespakket met bioscoopbonnenactie, 
een anonieme tell your story-actie 
tot en met een routekaart voor 
mentoren.

Binnenkort is een Care2share voor-
stelling in Nijmegen, in januari volgen 
trajecten in gemeente Heerde. Ook 
Wezep en Elburg gaan in 2015 er mee 
aan de slag.  

Is Care2Share ook interessant voor jongeren 

in uw omgeving? Neem contact op met Oulfa 

Rouached, 06 42 69 00 59, o.rouached@

spectrumelan.nl of Hester Bats, 06 41 24 1 120, 

h.bats@spectrumelan.nl

Kijk ook op www.youtube.com 

voor het filmpje over Care2Share.

Care2Share
Ook voor jonge mantelzorgers in uw omgeving?


