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De toekomst is nu!
Regionale conferentie Transformatie
Jeugdhulp regio Haaglanden
Gemiddeld rapportcijfer
conferentie
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De aftrap van de dag werd namens
de 10 gemeenten gegeven door
wethouder Parbhudayal. Zij bekende
dat zij niet eerder met zo’n complex
beleidsthema als jeugdzorg te
maken heeft gehad. Juist daarom is
zij extra trots dat we in Haaglanden
in gezamenlijkheid al zo’n eind zijn
opgeschoten - vooral dankzij de
inzet en het enthousiasme van vele
werkers in de sector en oprechte
betrokkenheid bij kinderen en
gezinnen.
Vervolgens zette Rob Gilsing,
lector Jeugdhulp in Transformatie,
de uitdagingen voor de jeugdhulp
nog eens op een rijtje. Daarbij legde
hij vooral nadruk op normaliseren.
Vanuit zowel beleidsperspectief
als vanuit de beroepspraktijk
presenteerde hij verschillende
elementen van de visie van het
Leernetwerk Normaliseren.

“Plenair, mooi verhaal van
Mascha dat me heeft geraakt.
Geeft weer inspiratie!”

De afsluiting van het plenaire
ochtenddeel werd verzorgd door
Mascha Struijk, Professional
vanuit je hart. Haar oproep aan
iedereen om 5% meer liefde en
5% meer lef in de jeugdzorg te
stoppen, maakte heel wat los en
was een mooie opmaat voor het
onderlinge gesprek.

“Goede inspirerende sprekers in de morgen.
Ik heb de ochtend digitaal gevolgd!”

Het middagprogramma startte met een presentatie van ExpEx
over de door hun opgesteld basisregels van jongeren voor
hulpverleners in de jeugdhulp. Na twee rondes met deelsessies
werd de dag afgesloten door twee dappere moeders in het
Transformatietheater onder leiding van Camie Bonger.

“Mooi afwisselend programma”

Verdeeld over de dag deden de ruim 250 deelnemers mee

aan in totaal 17 deelsessies. In dit verslag lees je een
aantal opvallende conclusies en/of vervolgacties uit die
sessies. Met natuurlijk veel fraaie foto’s (dank aan
fotograaf Loes Schleedoorn van Loesjepraktijken) en
een greep uit de evaluaties van de deelnemers.
Alle foto's en presentaties zijn te bekijken op de website van
Jeugdhulp Haaglanden.

“Mooi om te zien wat het transformatiefonds heeft
opgeleverd en om daarna in workshops uiteen te gaan.”

Deelsessies in een notendop
In de ochtend
Samen leren en ontwikkelen en de
Hervormingsagenda Jeugd

Wat kunnen we in Haaglanden doen om het
verschil te gaan maken? De deelnemers zien
kansen in het verdiepen van de samenwerking
tussen onderwijs en jeugdhulp. Andere
mogelijkheden die werden geopperd: ruimte
geven aan professionals en sámen werken
aan perspectief.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: een gezamenlijke opgave

Haaglanden wil aan de slag met een proeftuin gericht op een klein aantal recidiverende Veilig
Thuis-casuïstiek in gemeenten Delft, Westland en Den Haag. Vanuit de zaal kwam de oproep om
ervaringsdeskundigheid beter te benutten en de regio op de hoogte te houden van de proeftuin.

“De hoeveelheid overleggen, teams, samenwerkingsverbanden,
leersessies, stichtingen, duizelt mij. Wie probeert wat op te
lossen? Wie houdt zich met wat bezig?”

Kind en Scheiding

Het is belangrijk om bij gezinnen in (complexe) scheidingen
de focus te leggen bij het belang van het kind en zo nodig het
kind psychosociaal te versterken. Het is wenselijk dat er in
Haaglanden uniformiteit bestaat tussen hulpverleners wat
betreft visie en werkwijze.

Wachten op een doorbraak

De conclusie die in deze sessie werd
getrokken, is dat het ﬁjn is om meer
overzicht te scheppen door middel van
de escalatieladder, maar dat de
complexiteit van de vraagstukken én de
wens om zoveel mogelijk maatwerk te
kunnen bieden, aandacht blijven vragen.

Circulaire zorg is duurzame zorg

Het inzetten van een JIM (mentor uit het netwerk van de jongere) draagt positief
bij aan de effectiviteit van de hulpverlening. Het is reeds in diverse regio's ingezet
en leidt tot minder uithuisplaatsingen.

Eigenwijs transformeren, inspiratie
uit het land

Succesfactoren voor transformeren zijn
volgens Verwey-Jonker: politieke sociale
stabiliteit, dichtbij de bedoeling blijven,
professionals mandaat geven en gemeenten
die verantwoordelijkheid nemen en een
sterke rol in het netwerk en de regio hebben.

“Bevlogen sprekers, met veel
kennis. Goede afwisseling
theorie en praktijk/oefeningen.”

“Goed georganiseerd, mooie leerzame deelsessies
en er heerste een goede vibe.”

“Het blijtanken vond ik briljant :) ”

Integrale zorg: doelgroepanalyse, successen en lessen

Het is erg ondersteunend als bij
hulpvragen van kinderen ook de
VGGZ wordt ingezet, ook in het
vrijwillig kader. Hoe eerder hoe beter.
Zet het in via de lokale teams en
investeer in aanvullend onderzoek!

Normaliseren, hoe doe je dat?

In Pijnacker-Nootdorp heeft een nota ‘Leidende principes voor normaliseren en
demedicaliseren’. Hiermee wil de gemeente duidelijkheid scheppen in wat wel
en niet onder jeugdhulp wordt verstaan, beter passende en gerichtere jeugdhulp
aanbieden en inwoners meer verantwoordelijkheid geven.

“Er was te weinig tijd voor
‘ontmoeting ’, terwijl na 2 jaar
daar veel behoefte aan was.”
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Minder uithuisplaatsingen, wij doen dat samen!

Hoe houden we de ‘beweging van nul’ vast? Onder meer: er vroeg bij zijn,
werken volgens het ‘vier ogen’-principe en goed naar het gezin luisteren in
een veilige omgeving. Voldoende tijd en ruimte om een verklarende analyse
op te stellen en maatwerk toe te passen. En een besluit wordt natuurlijk
altijd genomen in overleg met ouders en het kind.

“Ik miste nog de brede doorkijk naar de toekomst, de opgaven voor gemeenten, de verbinding met andere opgaven en misschien een tipje van de sluier
voor het Haaglands Toekomstbeeld/de stip op de Haaglandse horizon.”

Intergenerationele overdracht

Er is altijd sprake van intergenerationele overdracht, meestal positief, soms negatief. Bij zowel
cliënten als jezelf, welke waarden neem jij mee? Een integrale holistische benadering is essentieel,
waarbij echt luisteren de sleutel is. Schep voorwaarden om de familiekracht te benutten!

“Het was hartstikke top geregeld met locatie,
doorstroom, techniek, vervangende workshopleiders
bij ziekte etc. Complimenten!”

“Ruim de volgende keer
nog meer tijd in voor
uitwisseling en netwerken.”

Beter Samenspel

Met Beter Samenspel trekken lokale teams en de GI samen op en maken zij gebruik
van elkaars expertise om de inzet van kinderbeschermingsmaatregelen waar mogelijk
te voorkómen of te verkorten. Per gemeente wordt dit in Haaglanden vormgegeven,
sommigen breiden dit jaar de aanpak uit met de RvdK en Veilig Thuis.

Normaliseren, de normaalste
zaak van de wereld

Normaliseren op papier lijkt eenvoudig,
maar het toepassen in de praktijk leidt
tot vragen. ‘Nee verkopen’ bij een
jeugdhulpvraag wordt als lastig ervaren.
Opgemerkt wordt dat er binnen teams
verschillen kunnen zijn qua benadering
van vergelijkbare (crisis)situaties. Het is
goed om het thema normaliseren in
teams te bespreken.

Wachten op een plek, wat nu?

Bij te lange wachttijden kan het expertiseteam een rol spelen bij maatwerk of een
doorbraak. Daarbij is het belangrijk om
niet de diagnose(s)/aannames/etiketten
te benoemen, maar om echt het gedrag te
omschrijven, zodat er gekeken kan worden
naar een goed alternatief.

Afsluiting

“Ook de afsluiting was mooi.”

“Inspirerend, inhoudelijk goed (toch
nieuwe dingen gehoord), weer oude
bekenden en nieuwe mensen ontmoet!”

Tal van suggesties voor een eventuele volgende regionale bijeenkomst,
genoeg voor wel 10 conferenties! Hieronder een greep daaruit.

Graag een verder
vervolg op NUL
uithuisplaatsingen.

Meer aandacht
voor de positie van
ouders en kinderen
in het hele hulpverleningsproces.

Sessies van
ervaringsdeskundigen,
want zij maken het
verschil in het denken
bij de uitvoerders.

Hoe vereenvoudigen
we 'het systeem'.

Data gebruik is "hot",
er wordt veel van
verwacht. Hoe zien
ervaringsdeskundigen
dat? Sluit het aan op
hun ervaring of neemt
het hun verhaal over?

Verdere verdieping
op normaliseren, in
samenhang met de
voorliggende keten,
zoals onderwijs.

