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Van oude patronen naar
nieuwe oplossingen
Jeugdhulp in transformatie,
vanuit perspectief van de professional

Nieuwe inzichten, inspiratie en energie voor iedereen die actief is in het brede
jeugdhulpveld in de regio Haaglanden. Maar liefst 300 deelnemers reisden
hiervoor naar Zoetermeer af, waar de H10-gemeenten de Regionale Inspiratiedag ‘Van oude patronen naar nieuwe oplossingen’ organiseerden. De dag werd
met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 gewaardeerd door de deelnemers.

7,9

‘’Gevarieerd programma, breed publiek,
zowel van geleerd op professioneel gebied
als persoonlijk van gegroeid.’’

Wethouders H10 over
de transformatie
Als ambassadeur van Jong doet mee! liet Wethouder Van de Gevel
(Pijnacker-Nootdorp) weten ten zeerste de inbreng van ervaringsdeskundigen
in beleid te onderschrijven. Ook als bestuurder is het volgens haar waardevol
om je te blijven voeden met ervaringsverhalen.
Wethouder Horlings (Midden-Delﬂand) liet hierop weten dat het faciliteren van
steun en begrip onder ouders met kinderen in jeugdhulp op dit moment plaatsvindt in het regionale programma ‘Jeugdhulp in Gezinsvormen’.
Wethouder Kavita Parbhudayal (Den Haag) sloot af door aan te geven dat het
start met goed luisteren naar jongeren. Zo heeft de regio intussen werk gemaakt
door extra woningen toe te wijzen aan jongeren die uit de jeugdhulp komen.

‘’Inspirerend en een vernieuwend
geluid dat het bij jezelf begint’’

Wat een energie, kennis en bevlogenheid.
Trots op onze regio Haaglanden

Patricia, moeder uit Midden-Delfland

@Patrici32924109

Vond het een fantastische dag, een dag die iedere
ouder zou moeten mee maken wat was dit
hartverwarmend dat er zoveel mensen waren die
daar staan om jongeren te helpen steunen en
openstaan voor verbetering. Ik was graag
fakkeldrager.

Vakmanschap is een lifestyle! Doe je
werk met je hoofd, handen én je hart.
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Wat is het belangrijkste inzicht dat u
tijdens de bijeenkomst heeft gekregen?

‘’Dat het ouderschap in scholingen
onvoldoende aandacht krijgt.’’
‘’Dat er veel goed gaat, veel initiatieven
zijn, maar dat we ook nog veel van
elkaar kunnen leren.’’
‘’Hoe jongeren het nodig hebben dat over schotten
heen gekeken wordt en gehandeld wordt!’’
‘’Hoe is het voor de jongeren zelf om
op je 18e 'losgelaten' te worden.’’
‘’Verandering begint bij jezelf.’’
‘’Dat levensvreugde en arbeidsvreugde van belang
zijn om je werk te kunnen doen.’’

‘’Samenwerken en out of the box
denken. Het grotere geheel zien en
geen brandjes blussen.’’
‘’ De lopende zaken in Haaglanden.’’
‘’Hoe belangrijk het is om op een gelijkwaardige wijze
met ouders om te gaan. Dat veel professionals in dit vak
zitten omdat ze begaan zijn met kinderen, maar dat dit
voor ouders niet altijd de meest helpende aanpak is.
‘’ De nieuwe manier van werken door ook te kijken
en luisteren naar de ervaringsdeskundige.’’
‘’Dat we al veel goed doen en weten
wat beter kan en hier ook al hard aan
gewerkt wordt.’’

Wat gaat u morgen eventueel anders doen?
En wat of wie heeft u daarbij nodig?
‘’Vooral luisteren en interesse hebben in de ander.’’
‘’Ik blijf contact zoeken met samenwerkingspartners.
Nodig: minder / eenvoudiger regelgeving vanuit de
ﬁnanciers/gemeenten.’’
‘’Misschien een workshop organiseren om medewerkers meer
kennis/vaardigheden te geven om met ouders in gesprek te gaan.’’
‘’Meer jongeren betrekken bij beleid.’’
‘’Ik heb al aangekaart om jongeren van -18 jaar een strippenkaart
mee te geven voor wanneer ze eventueel hulp nodig hebben bij
+18 jaar.’’
‘’Werkgeluk introduceren binnen mijn eigen team.’’

‘’Ik werk als gezinscoach. Ik heb de deelsessie gevolgd'' aansluiten
bij lastige ouders'' We kijken steeds naar de opvoedrol van ouders,
maar het is juist belangrijk om te kijken naar de ouderrol en kijken
naar de patronen die er zijn. Dit neem ik mee.’’
‘’Het is utopie te denken dat morgen alles anders wordt als ik iets
anders ga doen. Maar de grootste winst is geweest heel veel
ketenpartners te ontmoeten.’’
‘’Draai het om; niet ouders en jongeren betrekken bij de
hulp aan hun, maar hulp betrekken, als tijdelijke passant,
bij dat wat het gezin nodig heeft.’’

Wat is de gouden tip uit uw eigen
praktijk voor de transformatie?

‘’Doorvragen in gesprekken met ouders, jongeren, collega’s, samenwerkende
organisaties, etc. , omdat (tegen)overdracht, aanames en vooroordelen altijd
op de loer liggen en die onbewust een bepalende rol kunnen spelen in je
handelen!’’
‘’Het belang van vroeg de juiste hulp inzetten (diagnostiek vaak belangrijk!!)
kan grotere problemen voorkomen. Belangrijk dat er ook mogelijkheden zijn
om op langere termijn ondersteuning aan te bieden. bv in de vorm van
casemanagement. De mogelijkheden hiervoor zijn per gemeente anders.’’
‘’Ouders en opvoeders zijn de duurzame oplossing tot meer geluk.’’
‘’Houdt het simpel en mensgericht! Op welk niveau ook, we zijn allemaal
(gelijkwaardige) mensen; elkaar echt zien, waarderen en helpen waar nodig.
Of het nu gaat om collega’s onderling of opdrachtgevers of gezinnen...’’
‘’Blijf ontwikkelen en neem initiatief om betrokken te zijn , ondanks de werkdruk.’’

De WOW
WALL!

Lezing Maurits Boote: ‘’inbreng
van ervaringsdeskundigheid veel
inspiratie uitgehaald.’’
Lezing Adele Grosse: ‘’het begint
bij mij. Heeft me erg geraakt.’’
Beter Samenspel: ‘’wat een ervaring! Dossiers
ontvlechten. Op basis van de analyse snel een
rode draad zien. Ook zien wat in het verleden
te bekijken: wat was succesvol? Met elkaar
bekijken van dossiers. Niet alleen vanuit je
eigen koker bekijken. Patronen doorbreken. Wat
kun je structureel in een systeem veranderen.’’

Links:
https://jwp.io/s/5T2kWZvL
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Foto’s van de Inspiratiedag
op 12 april 2019

Jongeren en professionals leven en
werken energiek samen, natuurlijk!
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Kenniscentrum Kind
en Scheiding
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Presentatie Vakmanschap,
kwetsbaarheid en transformatie
van de professional, Adele Grosse
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Rapportcijfer voor
Experience on stag
e:

“Denk er nog iedere dag even aan terug. Dit is pas
een boodschap overbrengen.”

Informatie programma
Beter Samenspel

8,0

“Blijk van waardering voor de bereikbare professional
die ook na 18 jaar op eigen initiatief een handreiking
doet.”

“Reality-check van de mensen om wie het gaat: de jeugd, de
jongeren die met jeugdhulpverlening in aanraking zijn gekomen.
Goede intenties en woorden alleen zijn niet voldoende.”

