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Samen voor de jeugd
				

De regio Hart van Brabant, ervaringsdeskundige
jongeren en ouders, cliëntvertegenwoordigers,
jeugdhulpaanbieders en andere professionals maken
zich samen sterk voor de jeugd. In deze nieuwsbrief
bundelen we artikelen en berichten over de samen
werking, ervaringen en initiatieven.

Veilig Thuis en toegangpartners
weten elkaar te vinden!

Inhoudsopgave

Op dinsdag 16 mei 2017 troffen zo’n 120 medewerkers van de toegang uit
de hele regio en Veilig Thuis elkaar in het Willem II stadion. Tijdens de
werkconferentie ging men met elkaar in gesprek over de onderlinge
samenwerking. Het eind vorig jaar opgestelde convenant waarin de
samenwerkingsafspraken tussen de regiogemeenten en Veilig Thuis zijn
vastgelegd vormde hierbij de onderlegger. Eén van de belangrijkste
conclusies van die ochtend was dat de samenwerking met Veilig Thuis over
het algemeen behoorlijk goed gaat, maar dat met name de
toegangsmedewerkers behoefte hebben aan een verduidelijking van de
verwachtingen, taken en rollen van Veilig Thuis. Om die reden heeft Veilig
Thuis de zogenaamde ‘bruggenbouwers’ geïntroduceerd.
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Bruggenbouwers
Om de zichtbaarheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van Veilig Thuis te
vergroten voor de toegang zijn bij de Veilig Thuis-organisatie sinds kort
zogenaamde ‘bruggenbouwers’ benoemd. Bruggenbouwers zijn er voor
het proces en voor het creëren van een gezamenlijke taal en heldere
verwachtingen. Zij zijn hét aanspreekpunt voor de toegang en daar lokaal
aan gekoppeld. Deze ‘bruggenbouwers’ vormen een belangrijke schakel
in het proces om te komen tot een nog betere onderlinge samenwerking.
Lees verder op de volgende pagina.
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Tandem
Teun Haans, teammanager bij Veilig Thuis gebruikte
de metafoor van een tandem voor de samenwerking.
Die tandem staat niet zo maar voor de deur, daar is
actie voor nodig. Van beide kanten. Duidelijk moet zijn
wie er op de tandem aan het
stuur zit, wie trapt of op de
rem stapt. En wie er
achterop springt en
wanneer. En de rit op die
tandem moet in geval van
huiselijk geweld of kindermishandeling of andere
vormen van mishandeling in de relationele sfeer
eerder starten. Een rit kan kort zijn of lang en men kan
meerdere keren achterop springen als dat nodig is.
In de dagelijkse praktijk zit meestal de toegang aan
het stuur en springt Veilig Thuis daar waar nodig
achterop. Behalve in gevallen waarin Veilig Thuis een
melding opneemt omdat deze (te) risicovol is. Veilig
Thuis kan dan tijdelijk achter het stuur zitten, maar
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ook dat moet per situatie worden afgesproken. In alle
gevallen tonen beide partijen tonen daarbij respect
voor elkaars deskundigheid en expertise. Veilig Thuis
en de toegang hebben elkaar nodig bij casussen waarbij sprake is van huiselijk geweld of mishandeling. Er
moet dus altijd sprake zijn van een warme overdracht.
Er ook moet duidelijk zijn wie wat doet op welk
moment. De kaders komen tot stand door onderlinge
afspraken tussen Veilig Thuis, de toegang én
betrokkenen. Soms worden veiligheidsdoelen of als
dat nodig is bodemeisen gevraagd door de toegang.
Dat wordt in een warme overdracht afgesproken.
De toegang hoeft niet altijd meteen een melding te
doen bij Veilig Thuis, maar kan juist ook terecht voor
advies. Als er sprake is van melding, deelt Veilig Thuis
naast de informatie van de toegang ook de informatie
die zij heeft van politie en het OM. Bioj Veilig Thuis
worden zaken onderzocht, kennen deze een inzet
vervolgtraject of worden deze overgedragen naar de
toegang.

Nieuwe financieringsconstructie
Sensoor, Kindertelefoon en AKJ
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) neemt de financiering Kindertelefoon
over van de gemeenten. De diensten van de Kindertelefoon, het
‘luisterend oor’ en het vertrouwens-werk worden vanaf 2018 door het Rijk
geregeld. Daarmee is er een structurele oplossing gevonden voor het
financieringsvraagstuk.  
Alle 388 gemeenten hadden tot en met 1 juni 2017 de tijd om de overeenkomsten met de huidige landelijke hulpdiensten (Kindertelefoon, Sensoor, AKJ) ondertekend en wel te verzenden. De regio-gemeenten Hart van Brabant
hadden hier al ruim voor die datum consensus over. Maar de VNG heeft Van Rijn laten weten dat de besluitvorming
bij een groot aantal gemeenten (nog) niet rond was en dat daardoor er geen financiële garantstelling is voor de
Kindertelefoon, Sensoor en het AKJ.
Ondanks de goede inspanningen van veel gemeenten, waaronder onze regio,  vindt Van Rijn de onzekerheid van
beschikbaarheid van de Kindertelefoon, Sensoor en het AKJ te groot. Met dit gegeven en het feit dat er een groot
draagvlak is bij gemeenten en de drie organisaties concludeert Van Rijn dat het beter is als de voorzieningen onder
landelijke verantwoordelijkheid komen te vallen.
Gemeenten waren sinds 2015 verantwoordelijk voor het aanbieden en de betaling van de anonieme hulpdiensten op
afstand, zoals de Kindertelefoon en de vertrouwenspersonen Jeugd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
betaalde de organisaties namens alle gemeenten in één keer vanuit het Gemeentefonds. Maar die regeling is
wettelijk niet toegestaan en stopt per 1 januari 2018.
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Starten hulpverlening zonder ‘start zorg’ bericht
Bij gecontracteerde zorgaanbieders die hulp
verlenen op basis van een medische verwijzing zijn
veel misvattingen ontstaan over de zogenaamde
JW315-berichten (‘start zorg’ berichten). Onduidelijk
was wanneer ze precies konden beginnen met het
verlenen van de benodigde zorg.
Gastheergemeente Tilburg heeft hen laten weten
dat ze vanaf nu direct kunnen starten met de

hulpverlening aan alle kinderen en gezinnen die een
geldige beschikking vanuit een gemeente,
Gecertificeerde instelling (GI) of verwijzing van het
medisch domein hebben. Bij een medische
verwijzing moet de aanbieder zich er wel van
vergewissen dat de cliënt valt onder verantwoor
delijkheid van de desbetreffende regiogemeente (dit
betreft het woonplaatsbeginsel).

Aanpak voor wegwerken
achterstanden declaratieverkeer
Op woensdag 3 mei 2017 zijn alle besturen en directies van gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd via een mail
op de hoogte gebracht over de aanpak van de achterstanden in het declaratieverkeer. De belangrijkste oorzaak
van het ontstaan van die achterstanden is de overgang naar een nieuw ICT-systeem. Maar er worden ook veel
declaraties fout aangeleverd. De gastheergemeente Tilburg heeft een plan opgesteld om de gevolgen hiervan
voor zorgaanbieders tot een minimum te beperken en de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.

De belangrijkste punten uit het plan zijn:
• Alle declaraties die tussen 23 maart en 1 mei  2017
zijn ontvangen, zijn voor 90% aanbetaald. Dat
geldt ook voor alle declaraties die vanaf 1 mei tot
21 mei 2017 zijn binnengekomen.
•		Alle gecontracteerde zorgaanbieders krijgen een
uitgebreide handleiding voor het indienen van
declaraties toegestuurd. Deze staat ook op de
website zorginregiohartvanbrabant.nl/
documenten.  
• Er wordt op korte termijn een helpdesk
geïnstalleerd om de administraties van de
gecontracteerde zorgaanbieders te helpen bij alle
vragen op het gebied van declaraties.

• Vanaf medio mei 2017 bezoekt de gemeente
Tilburg de organisaties met de grootste
problemen om samen in kaart te brengen wat er
los van bovenstaande acties nog meer gedaan kan
worden om de ontstane situatie snel te
verbeteren.
In de periode tussen 21 mei en 12 juni 2017 kunnen
er geen declaraties worden ingestuurd, in verband
met een update van het systeem dat landelijk wordt
gebruikt voor het berichtenverkeer op het gebied
van jeugdzorg. Ook hiervan zijn zorgaanbieders op
de hoogte gebracht.
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Woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt aangepast
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet zal worden aangepast. Dat heeft staatssecretaris van Rijn toegezegd
aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil mogelijk aansluiten bij de BRP (Basisregistratie Personen) en
het adres van de jeugdige als uitgangspunt nemen. Een wetswijziging hiervoor wordt in gang gezet.
De aanpassing houdt in dat de woonplaats van de jeugdige niet meer afgeleid wordt van de woonplaats van
de ouder met gezag. In plaats daarvan wordt aangesloten bij de BRP en het daarin geregistreerde adres van
de jeugdige. Dat geldt in ieder geval voor jeugdhulp zonder verblijf. Voor jeugdigen die jeugdhulp met
verblijf krijgen, blijft de gemeente van BRP-inschrijving voorafgaand aan de verhuizing naar de verblijfsplek
verantwoordelijk.

Connie Rijlaarsdam voert het échte gesprek
over seksualiteit, kinderwens en anticonceptie
Voor het programma ‘anticonceptie voor kwetsbare ouders’ is Connie Rijlaarsdam van
de GGD Hart voor Brabant uitgeroepen tot ‘meest Invloedrijke persoon in de publieke
gezondheid 2016’. De prijs werd onlangs uitgereikt tijdens het Nationaal Congres
Volksgezondheid in Amersfoort.

Rijlaarsdam is verpleeg
kundig specialist Openbare
Geestelijke Gezondheidzorg en werkt in haar
programma samen met  
gemeenten, gynaecologen,
verloskundigen, GGz,
verslavingszorg, Veilig Thuis en andere instellingen
die met kwetsbare vrouwen te maken hebben. Zij
benadert kwetsbare ouders proactief en voorkomt
hiermee ongewenste en ongeplande zwangerschappen. Het gaat dan om vrouwen die vanwege hun
verslaving, psychische problemen of leefsituatie niet

in staat zijn tot verantwoord ouderschap. Haar
programma is zo succesvol omdat zij het échte
gesprek aangaat over seksualiteit, kinderwens en
anticonceptie. Aan de vrouwen wordt niets opgelegd, ze mogen zelf op basis van de gesprekken
beslissen of ze wel of geen kind willen.
De komende maanden wordt ingezet op een struc
turele borging en verdere uitrol van Rijlaarsdams
aanpak in de regio Hart van Brabant. Doel is ook om
haar programma overdraagbaar te maken naar de
rest van Nederland.
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Response eerste resultaatmeting tachtig procent
Met ingang van 2017 vraagt de regio jeugdhulpaanbieders om een resultaatmeting te doen en vier keer per jaar
gegevens aan te leveren over cliënttevredenheid, uitval en de mate waarin resultaten zijn behaald. Tachtig
procent van alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben op de eerste gegevensuitvraag gereageerd.
“Dat percentage is hoog en is een goede start voor de outcomemeting”, zegt projectleider Resultaatmeting
Eline Kooijman blij.
“Zeker bij deze eerste gegevensuitvraag was de tijd
wat kort om veel cijfers aan te kunnen leveren”, zegt
Eline. Inhoudelijk levert de eerste meting daardoor
nog onvoldoende informatie op. “Niet erg. We
hebben steeds gezegd dat we in 2017 beginnen en
het meten en rapporteren van gegevens

doorontwikkelen. Dat gebeurt. Het geeft in ieder
geval veel vertrouwen dat respondenten naar
hartenlust de invulvelden hebben gebruikt om
ingevulde cijfers toe te lichten. Of om te verklaren
waarom ze nog geen cijfers konden invullen.”

Kan het Centraal Bureau voor de Statistiek helpen?
De regio Hart van Brabant doet mee aan een pilot van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Doel: onderzoeken of
de resultaatmeting die de regio elk kwartaal van alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vraagt geïntegreerd
kan worden met de gegevens die alle organisaties al bij het CBS aanleveren. En uitvinden hoe de gemeenten
zoveel mogelijk waardevolle informatie uit de aangeleverde gegevens kunnen halen.
Projectleider Resultaatmeting Eline Kooijman
lijkt niet ongevoelig voor de efficiencyslag die
samenwerken met het CBS zou opleveren. “Als we
kunnen voorkomen dat onze aanbieders een hoop
dubbel werk moeten verrichten lijkt me dat de
moeite van het onderzoeken waard.”
Jeugdhulpaanbieders leveren namelijk al twee keer
per jaar een set data aan over onder meer type
jeugdhulp, start- en einddatum behandeling en

reden beëindiging. “Voordeel van de gemeenten
zou kunnen zijn dat we informatie op individueel
niveau krijgen. Het CBS past een beveiligingsmaatregel toe op alle gegevens (zogenoemd
pseudonimiseren) zodat de privacy van cliënten
gewaarborgd is.
De pilot is in mei 2017 gestart. Aanbieders in de regio
zijn uitgenodigd om zich aan te melden bij Eline via
eline.kooijman@tilburg.nl

Op zoek naar hulp en tips bij resultaatgestuurd samenwerken?
Raadpleeg de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl voor informatie,
ervaringen van anderen en informatiebijeenkomsten, werksessies en trainingen.

Nieuws
brief

Jeugdhulp Regio Hart van Brabant  pagina 6

Stichting Inzet voor Zorg is hoofdaannemer voor 40 onderaannemers

‘Die hoofdelijke aansprakelijkheid
vinden we niet zo spannend’
Maximale keuzevrijheid was voor Martijntje van Diesen de drijfveer om de Stichting
Inzet voor Zorg (SIVZ) op te richten. “Wij willen dat kinderen en ouders de jeugdhulp
kunnen kiezen die het beste bij hun past. Ook als die hulp toevallig gegeven wordt
door een kleine praktijk die geen contract heeft met de gemeente.”
SIVZ bestaat sinds 2012. Sindsdien treedt zij op als
hoofdaannemer voor een nog steeds groeiende
groep jeugdhulpaanbieders in de regio’s Zeeland,
West-Brabant West, West-Brabant Oost, Hart van
Brabant en Limburg. “De motieven om zich aan te
sluiten lopen uiteen”, weet Van Diesen. “De één
schrikt terug voor een gemeentelijke aanbesteding
en hoopt via onze organisatie toch voldoende werk
te kunnen krijgen. Een ander overziet de wet- en
regelgeving en de bijbehorende administratieve
lasten waar de jeugdhulp vandaag de dag mee
omgeven niet en krijgt daar graag hulp bij.
Een derde ziet ons als een platform om meer cliënten
te verwerven. En een vierde zoekt een inhoudelijke
sparringpartner.”
Samen voor
de jeugd

Meer informatie
Op de website vind je meer informatie over de
stichting Inzet voor Zorg en een overzicht van de
aangesloten aanbieders. Overweeg je om je aan
te sluiten? Neem dan contact op met Kaat Raats
via 06 3 80 79 484 of email
onderaanneming@stichtinginzetvoorzorg.nl

Meer ervaringen lezen?
SJS heeft inmiddels negen ervaringsverhalen
over resultaatgestuurd samenwerken verzameld
en gebundeld. Je vindt ze op de website van SJS.
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Gemiddel

In de regio Hart van Brabant wonen:
85.463 jeugdigen 0 t/m 17 jaar
60.184 jeugdigen 12 t/m 22 jaar
66.368 huishoudens met kinderen

5%

2% verlaat voortijdig de school
12% is werkloos

6%

in 2015 was 1% in onderzoek bij Veilig Thuis
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Gebruik Jeugdhulp
8,0% maakte gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming
en jeugdreclassering - landelijk is dit 8,8%
7,1%

traject zonder verblijf

1,0%

jeugdhulp met verblijf

Na gebruik van de Jeugdhulp zegt 52% van
de ouders dat de problemen verminderd zijn
en voor 22% zijn de problemen opgelost.

1,1%

jeugdbeschermingsmaatregel

0,5%

maatregel jeugdreclassering, vooral jongens boven 12 jaar

In 2,0% is sprake van uitval
(vergelijkbaar met landelijke cijfers).

0,2%

verslavingszorg

Resultaten

47% van de ouders is zeer tevreden
(rapportcijfer 8 of hoger) over de geboden
ondersteuning. 6% is (zeer) ontevreden
(rapportcijfer 4 of lager).

Bron: GGD Monitor Jeugdhulp 2016
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72%

© maart 2017 | Regio Hart van Brabant

Gebruik Jeu
gdhulp
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Werkzaam in onderwijs of kinderopvang?
En belangstelling voor trainingen meldcode?
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 2013 voor alle onderwijsorganisaties en
kinderopvangcentra en hun medewerkers bij wet verplicht. Veilig Thuis heeft in 2017 de opdracht (beleids-)
advies, workshops of trainingen te geven aan het onderwijs en kinderdagopvangcentra in de gehele regio
Hart van Brabant. Onderwijs en kinderopvangcentra zijn een belangrijke doelgroep, omdat zij heel vroeg in
het proces kunnen ingrijpen en schade voor het kind of de jongere hierdoor beperkt kan blijven.

Signaleren en adequaat ingrijpen vraagt om
voldoende deskundigheid. Eén van de eerste
basisdeskundigheden is inzicht hebben in de
thematiek en weten hoe te handelen volgens de
meldcode. Naast algemene basisdeskundigheid is
voor aandachtsfunctionarissen van het onderwijs en
de kinderopvangcentra specifieke deskundigheid
nodig als het gaat om het ondersteunen en coachen
van collega’s bij de 5 stappen van de meldcode;

het interveniëren in geweldsituaties of zo mogelijk op
korte termijn inschakelen van externe hulp en het
uitvoeren van een veiligheids- en risicotaxatie.
Voor meer informatie over workshops of trainingen:
programmacoördinator meldcode, Ingrid van Hoof
(voorlichting@veiligthuismiddenbrabant.nl –
06 - 81 41 30 60).

Betrokkenen bouwen
mee aan Koers Jeugd
In maart 2017 ontmoetten de Bestuurscommissie
Jeugd en geïnteresseerde raads- en fractieleden
van de regiogemeenten elkaar rond thema’s in de
regionale samenwerking Jeugd(hulp).
Ze wisselden daarbij van gedachten over de koers
van het regionale jeugdhulpbeleid. Iedereen is
zich bewust van de urgentie én de kansen die de
transformatie van jeugdhulp en van het sociale
domein bieden. De komende tijd leveren jongeren,
hun omgeving en partners hun input. De volgende
regionale bijeenkomst is na het zomerreces.
Meer dan 100 deelnemers hebben in vier creatieve

bijeenkomsten gewerkt aan bouwstenen voor
de Koers Jeugd. De bouwstenen bevatten
de gezamenlijke ambities en ideeën voor
wat er nodig is om die in de praktijk
te brengen. In de zomer worden ze
uitgewerkt. Het resultaat wordt na de
zomer gepresenteerd aan de deelnemers en de
regiogemeenten.
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Jongerenpunt Midden Brabant:
Haal die jongeren van de bank, voordat het te laat is
In onze regio hangt een groep onzichtbare jongeren lamlendig en futloos op de bank. Vaak met de nodige
frustratie, lijdzaam gedoogd door ouders, niet of nauwelijks in beeld op  school, in de zorg of bij de gemeente.  
Ook deze jongeren verdienen het om zichzelf
optimaal te ontwikkelen. Iedereen heeft talent en
dat vormt een unieke kracht. Elk talent heeft recht op
een eigen toekomst, verdient het om gezien,
gehoord en gewaardeerd te worden. Via het
Jongerenpunt Midden-Brabant gaan gemeenten,
jongeren, werkgevers en maatschappelijke
organisaties samen de strijd aan tegen jeugdwerk
loosheid. Want we kunnen en willen het talent van de
jeugd niet verloren laten gaan. Het Jongerenpunt is
de ingang naar school, werk en inkomen en daarmee
de ingang naar een mooie toekomst! Ken je zo’n
jongere? Zit je met het handen in het haar? Ga naar
de website: www.jongerenpuntmiddenbrabant.nl en
kijk wat de jongerenregisseurs voor jouw jongere(n)
kunnen betekenen. En stuur dit filmpje door:
https://vimeo.com/210751765

Inspectiebezoek Veilig Thuis 2017 voldoende
In januari 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg samen Veilig Thuis
Midden-Brabant bezocht. De inspectie vond plaats in het kader van de landelijke toetsingsronde van Veilig
Thuis-organisaties in Nederland. Er is geïnspecteerd op het inzetten van vervolgtrajecten, onderzoeken, de
cliëntenpositie en de organisatie. De eindscore van de inspecties voor 2017 is: voldoende. De hoogst haalbare
score. Veilig Thuis Midden Brabant voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader.
De Inspecties zien Veilig Thuis Midden-Brabant als
een betrokken organisatie met open medewerkers.
De hoge werkdruk heeft de positieve sfeer in de
teams niet aangetast. En er is bij Veilig Thuis MiddenBrabant geen wachtlijst.  
Ondanks de positieve score zijn er ook aandachts
punten. Veilig Thuis scoort onvoldoende bij drie

verwachtingen die de doorlooptijden en monitoring
betreffen. De monitoring is kort gezegd te veel
procesmatig en te weinig inhoudelijk. Veilig Thuis
Midden Brabant is gestart met een verbeterplan om
dit punt zo snel mogelijk op orde te brengen. Verder
was de doorlooptijd te lang van de in november en
december van vorig jaar afgesloten onderzoeken. Dit
is inmiddels verbeterd.
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Samenwerkende
Jeugdzorg Specialisten
Midden-Brabant

Aan tafel-bijeenkomst

18 jaar worden, en dan…
Als je achttien wordt, ben je voor de wet volwassen.
Je mag stemmen, alcohol drinken en autorijden
zonder begeleiding. Toch is de achttiende verjaardag
voor veel jongeren geen feestje, omdat er veel op
hen afkomt. Dat geldt zeker voor jongeren die te
maken hebben met jeugdhulp. SJS (Samenwerkende
Jeugdzorg Specialisten) en Fontys Hogeschool
Pedagogiek organiseerden op 23 maart 2017 een

Een uitgebreid artikel over deze en de andere
Aan tafel-bijeenkomsten vind je hier:
http://www.sjsbrabant.nl/nieuws/item/365-23maart-aan-tafel-over-18-jaar-worden-en-dan
http://www.sjsbrabant.nl/thema-s/actuelethema-s/item/298-aan-tafel-terugblikken

‘Aan tafel’

‘Aan tafel’- bijeenkomst met
als thema: 18 jaar worden en dan...
Een achttienjarige deed een boekje open over de
zestien professionals waar hij mee te maken kreeg.
En beleidsmedewerker Marieke Couwenberg noemt
drie ontwikkelingen die de overgang naar 18 jaar
makkelijker moeten maken.

De ‘Aan tafel’-ontbijtsessies voor jeugd
professionals zijn inmiddels uitgebreid met
avondcolleges. Wil je weten wanneer de
‘Aan tafel’-ontbijtsessies en ‘Aan tafel’colleges zijn gepland, kijk dan op
http://www.sjsbrabant.nl/agenda
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Cliënten jeugdhulp gevraagd naar ervaringen
Inwoners die te maken hebben gehad met de voorzieningen in het kader van de Jeugdwet kunnen als geen
ander aangeven hoe de voorziening voor hen heeft uitgepakt. Het is daarom belangrijk dat de gemeente
onderzoek doet naar cliëntervaringen. Besloten is om een cliëntervaringsonderzoek naar de jeugdhulp
gezamenlijk met de 9 regio gemeenten uit te laten voeren door middel van een schriftelijke enquête.
De doelgroep jongeren die bevraagd wordt is die van 0 tot en met 15 jaar.
Jongeren van 16 jaar en ouder worden niet bevraagd omdat ouder(s) of
verzorger(s) mogelijk niet op de hoogte zijn van de verleende jeugdhulp
voorziening aan hun kind. Veel jongeren /gezinnen ontvangen in de
periode mei/juni 2017 per post een uitnodiging voor deelname
aan dit onderzoek.  In de zomer van 2017 zullen de resultaten van het
onderzoek worden gebundeld en gepubliceerd in een rapport. In dit
rapport wordt per gemeente een factsheet opgenomen met de lokale
resultaten.

Boekpresentatie Ouderschap zonder opvoederschap
Op donderdagmiddag 15 juni 2017 presenteert Stichting de Noodkreet het boek ‘Ouderschap zonder
opvoederschap’ in de vorm van een mini-symposium met als titel Ouder op afstand... of opvoeding in twee
families? Het boek is geschreven door Gé Haans. Hij was als pedagoog 40 jaar werkzaam in de jeugdzorg,
waarvan ruim 20 jaar als gedragsdeskundige in de jeugdbescherming en 12 jaar als behandelcoördinator in de
langdurige pleegzorg. Daarnaast was hij werkzaam als docent Sociaal Pedagogische Hulpverlener bij de  
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied Sciences).

Het boek is gebaseerd op diepte-interviews met
ouders waarvan een kind perspectiefbiedend in een
pleeggezin werd geplaatst. Daarnaast werden er
gesprekken gevoerd met experts
op het gebied van jeugd- en
pleegzorg, waarbij de positie
van de ouders binnen de
pleegzorg een centraal thema
vormde. Uit de verhalen van
ouders en de gesprekken met
experts blijkt dat er binnen de
jeugd- en pleegzorg meer
aandacht moet komen voor
de factoren die een goede

samenwerking tussen ouders en pleegouders kunnen
bevorderen.
Het programma vindt plaats van 13.30 uur tot
16.30 uur. Naast de auteur van het boek komen ook
ouders en professionals uit de pleegzorg aan het
woord en zal er een forumdiscussie zijn aan de hand
van stellingen en vragen uit de zaal.

Aanmeldingen via:
https://sites.google.com/dnkprojecten.nl/
bozo/inschrijven
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Haalbaarheidsonderzoek resultaat gestuurde
inkoop hoogspecialistische jeugdhulp
In de zomer van 2017 start de inkoop van jeugdhulp voor 2018. Hoe de aanbesteding eruit ziet, wordt duidelijk
op 15 juni 2017. Dan besluit de Bestuurscommissie Jeugd wanneer de regio Hart van Brabant ook de
hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3) resultaatgestuurd gaat inkopen. Is dat per 1 januari 2018?
Per 1 juli 2018? Of per 1 januari 2019?

De Bestuurscommissie baseert haar besluit op een
haalbaarheidsonderzoek dat in mei 2017 is
uitgevoerd en op adviezen van de ambtelijke
stuurgroep, klankbordgroep en het Ambtelijk
Overleg. Vertegenwoordigers van de back-offices en
toegangsteams in alle negen regiogemeenten en 27
grote en kleine aanbieders hebben aan het
onderzoek deelgenomen. Zij hebben ingeschat
welke impact de doorontwikkeling van
resultaatgestuurde inkoop naar segment 3 op de
verschillende momenten heeft op hun werk en de
belasting van hun team. De deelnemers aan het
onderzoek geven aan welke invoeringsdatum zij het
meest wenselijk vinden.
Ongeacht de invoeringsdatum van resultaat
gestuurde inkoop voor segment 3 móet er volgend
jaar een oplossing zijn voor het inkopen en
declareren van jeugdhulp die nu onder de DBC’s valt.
Dat betekent dat back-offices, toegangsteams en

jeugdhulpaanbieders hoe dan ook te maken krijgen
met wijzigingen. Het haalbaarheidsonderzoek moet
inzicht geven is wat de betrokkenen het meest
wenselijk en verstandig vinden: in één keer over naar
resultaatgestuurde inkoop voor segment 3 – en
meteen de afschaffing van de DBC’s opvangen?
Halverwege 2018 overgaan en een half jaar werken
met een tijdelijke oplossing voor de DBC’s? Of
overgaan per 2019 en een jaar lang werken met die
tijdelijke oplossing?

Lees na 15 juni 2017 het besluit van de
Bestuurscommissie Jeugd in een speciale
editie van de nieuwsbrief of op de website
www.zorginregiohartvanbrabant.nl/nieuws.
Op deze website is straks ook alle informatie
over de aanstaande aanbesteding te vinden.
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Evaluatie ‘Resultaatgestuurde Inkoop Jeugdhulp’
In juni 2016 besloot de Regio Hart van Brabant om per 1 januari 2017 over te stappen van ‘productgericht’
naar ‘resultaatgericht’  inkopen van jeugdhulp. De eerste stap was de omvorming van de laagspecialistische
jeugdhulp (segment 2). De projectgroep ‘Implementatie Resultaatgestuurde Jeugdhulp 2017’ was hier van
juni 2016 tot en met maart 2017 verantwoordelijk voor. We lazen hun eindrapport.
De projectgroep constateert dat het ‘op dit moment
(begin april 2017)’ nog erg vroeg is om iets te zeggen
over de opbrengst van het resultaatgericht werken.
Niettemin beschrijft ze enkele voorlopige conclusies
en waarnemingen.
Ze willen nog meer kunnen oefenen en ervaringen
delen met collega’s en aanbieders.
Toch zien ze al enkele winstpunten. Zo is er meer
samenwerking met de jeugdhulpaanbieders, wordt
kritischer gekeken naar te behalen resultaten en geeft
het 7-Stappenplan veel houvast in de dagelijkse
praktijk.
Uiteraard zijn er ook wat knelpunten. Zo kost de
invoering veel tijd, vindt de toegang het niet
altijd gemakkelijk om met aanbieders te bepalen
welk arrangement het meest passend is en is er
soms onduidelijkheid over hoofd- en onderaannemerschap.

1

Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van
problematische relatie tussen ouders.
- Zowel problemen bij invulling ouderschap als psychosociale problemen
jeugdige, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.
- Relatieproblemen ouders, vaak gescheiden of niet eens over opvoeding.
- Ouders ontoereikende opvoedingsvaardigheden
- (Risico op) Psychosociale problemen jeugdige ten gevolge van
spanningen thuis (op gebied van loyaliteit, gedrag, school, emoties).
Geen psychiatrische problematiek!
- Inzet op verbeteren gezinscommunicatie/-relatie en vergroten opvoedvaardigheden ouders

2

Problemen jeugdige, ontstaan/versterkt door ontoereikende
opvoedvaardigheden ouder(s).
- Zowel jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/psychische
problemen als ouders die over onvoldoende opvoedvaardigheden
beschikken die nodig zijn (ouders soms niet op één lijn opvoedingsen probleemaanpak).
- Bovenstaande kan tot spanningen in de relatie tussen jeugdige en
ouders/broers/zussen leiden.
- Problemen jeugdige zijn gemakkelijk te beïnvloeden door
pedagogisch handelen ouders. Inzet hulp met name gericht op
ouders.
- Ook bij één ouder gezin in verband met ouder uit beeld/overlijden
andere ouder.

3

Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking.
Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s).
- Ouder(s) met een ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking,
als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende ondersteuning, bescherming (veiligheid), verzorging van/aan hun kind(eren)
en stimulering van hun ontwikkeling. Ouders hebben vaak ontoereikende opvoedvaardigheden.
- Weinig steunfiguren in netwerk.
- Ten gevolge van beperking ouders, kunnen kinderen ontwikkelingsen gedragsproblemen ontwikkelen (geen verstandelijke beperking
jeugdige).

4

5

6

(Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouder(s) met
psychi(atri)sche problematiek (soms dubbele diagnose).
Vaak problematische relatie ouders.
- Ouder(s) met psychische problemen of psychiatrische grondslag,
soms gecombineerd met verslaving/ middelengebruik/verstandelijke
beperking, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende
ondersteuning, bescherming (veiligheid), verzorging van/aan hun
kind(eren) en stimulering van hun ontwikkeling.
- Vaak problematische relatie tussen ouders.
- Jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/emotionele of
psychi(atri)sche problemen, die zowel kind eigen als contextueel
bepaald kunnen zijn.
- Weinig steunfiguren netwerk.
Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis).
- Jeugdigen met kind eigen problematiek (psychiatrische en/of
ontwikkelingsstoornis, eventueel i.c.m. somatische stoornis), ten
gevolge hiervan disfunctioneren op meerdere levensgebieden.
- Ouders kunnen de specifieke opvoedvaardigheden die nodig zijn niet
volledig bieden omdat problematiek jeugdige grote invloed heeft op
onmacht, draaglast en gezinsfunctioneren.
- Inzet met name op behandeling/begeleiding jeugdige, vergroten
draagkracht ouders en versterken gezinssituatie.

Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem
gezin (inzet op multi problem staat voorop).
- Multi problemgezin: ouder(s) met ontoereikende opvoedvaardigheden,
i.c.m. financiële, huisvestings-, dagbestedings-, sociale en relatieproblemen, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende
ondersteuning, bescherming, verzorging van/aan hun kind(eren) en
stimulering van hun ontwikkeling. Vaak sprake van psychiatrische
problematiek en/of verstandelijke beperking bij ouder(s), of andere
gezinsleden.
- In het gezin sprake van grote (fysieke) onveiligheid.
- Diverse instanties betrokken bij het gezin (bv: politie, leerplicht, VT,
hulpverlening). Zorgcoördinatie belangrijk.
- Weinig steunfiguren in netwerk.
- Jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/emotionele-/
psychi(atri)sche problemen (trauma, hechting, stemmingen, cognitie),
die zowel kind eigen als contextueel bepaald kunnen zijn.

7

8

9

Goede basis
Bij de aanbieders is breed commitment voor het
concept van resultaatgestuurd werken. Het levert
een goede basis om de komende jaren samen verder
te ontwikkelen en de methodiek aan te scherpen. Er
leven ook bij de aanbieders nog wat vragen en
wensen. Het hoofd- en onderaannemerschap laat
zich in de praktijk niet ‘zomaar even’ regelen.
Aanbieders vinden dat ze soms te laat in het proces
betrokken worden. En zij constateren dat
verwijzingen via het medisch domein veel extra werk
opleveren, omdat de verwijzer het maken van een
integraal plan van aanpak aan de jeugdhulpaanbieder
overlaat.

Aanbevelingen
“De belangrijkste aanbeveling is om de uitvoering
leidend te maken bij de verdere doorontwikkeling en
de uitbreiding naar segment 3.” Daarnaast moet alle
informatie voor iedereen helder toegankelijk en
raadpleegbaar zijn, liefst op één centrale plek.

Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms in
combinatie met somatische problematiek.
- Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms i.c.m.
somatische problematiek.
- Door beperking jeugdige vragen zij extra zorg, ondersteuning en
bescherming van ouders en hun omgeving.
- Inzet op vergroten opvoedvaardigheden, acceptatie en draagkracht
ouders/systeem.
- Vaak sprake van verstandelijke beperking ouder(s).

Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms in
combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek,
ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedrags-problemen.
- Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms i.c.m.
somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan
ontwikkelings- en gedragsproblemen en disfunctioneren op meerdere
levensgebieden.
- Door combinatie van bovenstaande vragen zij extra zorg, ondersteuning en specialistische behandeling/begeleiding.
- Inzet op behandeling/begeleiding jeugdige en vergroten opvoedvaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.
- Vaak sprake van verstandelijke beperking ouder(s).

Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of
niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen.
- Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of
niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen.
- Door beperking jeugdige vragen zij extra zorg, ondersteuning en zo
nodig specialistische behandeling of begeleiding.
- Beperking kan hoge eisen stellen aan ouderschap en ouderrelatie.
- Inzet op behandeling/begeleiding jeugdige (indien nodig) en vergroten
opvoedvaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.

VERWIJZING VIA
EEN GECERTIFICEERDE
INSTELLING (GI)

Resultaatgerichte
inkoop jeugdhulp
Versie: maart 2017. De meest actuele versie vind je altijd op
www.zorginregiohartvanbrabant.nl/Documenten. Op de website
www.zorginregiohartvanbrabant.nl/jeugdhulp vind je veel informatie
over Resultaatgestuurde Inkoop en resultaatgestuurd werken in 2017.

7 stappenplan
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Inspiratie Café over ‘prestatiedruk’
Op dinsdag 11 april 2017 werd het Inspiratie Café
‘prestatiedruk’ georganiseerd vóór jongeren,
dóór jongeren. Wil je weten hoe jongeren denken
over prestatiedruk? Check de infographic op onze
facebookpagina.
Jongeren beleven prestatiedruk als de angst voor het
(mogelijke) oordeel van zichzelf en anderen om niet
aan bepaalde maatstaven te voldoen. Dat kan vanuit
allerlei levensgebieden zijn. Jongeren ervaren dat zij
op alle gebieden beoordeeld worden op het resultaat
en niet op hun proces daarnaartoe. Ook geven zij aan
dat er te weinig aandacht is voor het ontwikkelen van
normen en waarden om tot een eigen, innerlijke
maatstaf te komen. Opvallend is dat veel jongeren
‘zichzelf’ kiezen als bron van druk: zij internaliseren
de verwachtingen die anderen van hen hebben.
Hiermee wordt bedoeld dat jongeren zich bepaalde
sociale regels eigen maken, zodat deze regels na
verloop van tijd niet langer worden beschouwd als
van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als
richtlijnen die men zelf heeft gekozen.

Wil je meer weten over prestatie-
druk, heb jij een goed idee,
of thema wat speelt bij jongeren
en wil je samenwerken met de jeugd?
Deel het in ons netwerk Samen MET de Jeugd!
Neem contact op met Bianca van der Geld
(bianca.van.der.geld@tilburg.nl, 06 25729969).

Preventie van radicalisering en
polarisatie in het Jeugddomein
Op 10 mei 2017 organiseerden het ministerie van
VWS, de gemeente Tilburg en Diversion een
bestuurlijke bijeenkomst over preventie van
radicalisering en polarisatie in het jeugddomein.
Het jeugddomein biedt grote kansen voor het
voorkómen van radicalisering en de rol van de
professional hierbij is even lastig als belangrijk. Tijdens
deze bijeenkomst zijn dilemma’s en uitdagingen in
kaart gebracht, is kennis uitgewisseld en concrete
aanbevelingen geformuleerd rond de samenwerking

tussen verschillende organisaties en jeugdhulp
verleners. Demissionair staatssecretaris van Rijn
benadrukte hoe belangrijk het thema is, maar ook hoe
lastig het is om hierover het gesprek aan te gaan.

Diversion heeft een methode ontwikkeld
om radicalisering en polarisatie
bespreekbaar te maken.
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Kijkje in de keuken: Innovatienetwerk Jeugd
en jongerenparticipatie
Innoveren kun je leren door te doen. Jacqueline van
Zwieten en Bianca van der Geld vertellen hoe zij dat
doen in het Innovatienetwerk Jeugd en jongeren
participatie.
Jacqueline van Zwieten werkt vanaf 1 november als
coördinator voor het Innovatienetwerk Jeugd. Bianca
van der Geld, net afgestudeerd als maatschappelijk
werker jaagt het actieprogramma jongerenpartici
patie aan en faciliteert activiteiten samen mét en
voor de jeugd zoals het Inspiratiecafé, het Innovatie
lab en de adviesvangers.

Innovatienetwerk Jeugd
Op een vernieuwende wijze jaagt het Innovatienetwerk ontwikkelingen binnen de jeugd(hulp) aan.
Iedereen die zich betrokken voelt bij de jeugd mag
deelnemen. Organisaties als SJS, Fontys, Freshheads
en maatschappelijk betrokken ondernemers zijn al bij
het netwerk betrokken, maar ook ouders en de jeugd
zelf. Samen zetten zij zich in voor jeugdigen om het
kind of de jongere zelf centraal te zetten en niet hun
problemen. “Twee tot drie keer per jaar organiseren
we pitchbijeenkomsten waar men vernieuwende
ideeën mag pitchen voor jeugd(hulp). Onze netwerkleden worden geholpen in de uitwerking naar een
duurzame activiteit of product. Daarin worden ze
ondersteund, ze kunnen gebruik maken van het
netwerk en ze krijgen financiële ondersteuning.
Iedereen kan daar aan mee doen,’’ zegt Jacqueline.

In de regio Hart van Brabant is het motto: Samen voor de jeugd,
ook bij innovatie. Sinds 2015 werken we samen in het Innovatie
netwerk Jeugd. Doet doen de regiogemeenten samen met
partners als de Samenwerkende jeugdzorg specialisten (SJS)
en Fontys hogeschool pedagogiek. Dit netwerk is dé plek om
ideeën voor betere jeugdhulp samen met anderen werkelijkheid
te maken. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar
je goed in bent want het Innovatienetwerk Jeugd is er voor
iedereen die zich verbonden voelt met jeugd en wil samen
werken aan betere jeugdhulp in de regio Hart van Brabant.

Dit zijn inspirerende bijeenkomsten met een hoop
interessante ideeën. Het Innovatienetwerk is soms
kartrekker van een activiteit en op een ander moment
deelgenoot, zoals, bij de verdiepende sessies over
onderwerpen als bureaucratie of de aan-tafelbijeenkomsten van Fontys en SJS.

Jongerenparticipatie
Jongerenparticipatie is een onderdeel van het
Innovatienetwerk Jeugd. Ook jongereparticipatie
heeft als doel: een betere leefwereld voor de jeugd.
“Binnen de jongerenparticipatie doen we dat voor,
door en mét de jeugd,’’ vertelt Bianca. “Onder het
genot van een stuk pizza hebben we het in ons
inspiratiecafé met jongeren over thema’s die hen
dwars zitten en bezig houden, zoals gamen, depressie en prestatiedruk. Jongeren merken tijdens zo’n
sessie dat ze niet de enige zijn en voelen herkenning
en erkenning bij hetgeen waar ze mee zitten. Deze
door jongeren aangedragen thema’s worden in het
Innovatielab uitgediept door jongeren samen met
jongeren die ervaring hebben met een bepaald
onderwerp om te kijken wat er nodig is en om samen
oplossingen te creëren. De uitkomsten worden in
infographics als handreiking teruggeven aan beleids
makers en organisaties die hiermeedaadwerkelijk
verandering in gang kunnen zetten.’’

Adviesvangers
“De adviesvangers zijn ook onderdeel van jongerenparticipatie, vertelt Jacqueline. “Dit zijn jongeren die
zijn opgeleid om brainstormsessies te houden bij
Lees verder op de volgende pagina.
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Wat staat er op de rol?
Binnenkort doet het Innovatienetwerk Jeugd een
innovatietour door de regio Hart van Brabant.
“We gaan met mensen uit de regio in gesprek om te
kijken of en hoe we kunnen ondersteunen bij lokale
activiteiten op het gebied van de jeugd,’’ zegt
Jacqueline. “Steeds meer collega’s in de regio zijn
bezig om jongeren meer een stem te geven. Dat is
nog niet (altijd) zichtbaar en het is zo mooi als niet
iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, maar
als je kunt samenwerken”.
leeftijdsgenoten. Zij krijgen opdrachten vanuit
gemeentes of instellingen voor een concreet advies
voor een thema of probleem waar zij tegenaan
lopen. Zoals bijvoorbeeld samen met kinderen op
school meedenken zodat drukke kinderen binnen en/
of buiten de school zich fijner voelen. Dat was in dit
geval aanschaffen van ‘huissokken’ voor in de klas.
En het werkt!! Zij houden brainstormsessies in heel
de regio Hart van Brabant. De kracht is dat adviesvangers soms op ideeën komen waar een beleids
medewerker nog niet aan gedacht had.’’

Oproep:
Kom sparren in ons netwerk, doe mee met
inbreng van een initiatief en denk mee voor
de jeugd, of kom luisteren en stem mee.
Of doe het samen met de jeugd in ons inspiratiecafé, innovatielab of met onze adviesvangers.
Je bent van harte welkom! Houd de website van
innovatienetwerk-jeugd in de gaten voor nieuwe
data van bijeenkomsten.

Brandbrief jeugdbescherming
Op 17 maart 2017 hebben de gemeenten in Midden- en West-Brabant een gezamenlijke brandbrief gestuurd
naar de ministeries omdat de keten voor jeugdbescherming in het nieuwe stelsel niet optimaal werkt.
Na de transitie in 2015 is de keten van jeugdbe
scherming niet eenvoudiger geworden, maar juist
ingewikkelder. In het oude stelsel bestond de keten
van jeugdbescherming uit twee organisaties
(Bureau Jeugdzorg en de Raad) plus de rechter. De
organisaties vielen onder twee overheden en twee
wetten. In het nieuwe stelsel bestaat de keten van
jeugdbescherming uit vier organisaties plus de
rechter. Deze organisaties vallen onder drie verschillende overheden en onder drie verschillende wetten.
Het systeem is daarmee ingewikkelder geworden.
Voor gezinnen is vaak niet duidelijk met welke
instanties ze te maken hebben. In veel situaties duurt
het lang voordat er duidelijkheid komt over het
gevraagde onderzoek of de gevraagde interventie.
De opgetelde normtijden van de vier instanties die

nodig zijn voor een beslissing leidt tot een doorloop
tijd van minimaal 5 maanden en vaak nog langer.
Dit moet anders! De gemeenten in Midden- en
West-Brabant willen voorkomen dat kinderen niet
of te laat de hulp krijgen die ze nodig hebben.  
De gemeenten hebben daarom een gezamenlijke
brandbrief gestuurd om dit probleem onder de
aandacht te brengen van het Rijk. Ze vragen de
departementen om experimenteerruimte om een
keten in te richten die gericht is op wat het kind
nodig heeft. De gemeenten en het Rijk zijn hierover
met elkaar in gesprek.
Ook Kompaan en de Bocht onderschreef
deze noodkreet. Lees hier meer.
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Resultaten analyse wachtlijsten
De afgelopen maanden is door een aantal vertegenwoordigers van de toegang Tilburg, GGZ Breburg, Reinier van
Arkel, Amarant, Kompaan en de Bocht, Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis in opdracht van de gemeente
Tilburg gewerkt aan een analyse van wachtlijsten in de jeugdhulp. Dit in de vorm van een leeromgeving begeleid
door Marieke Blanken van Bureau Queste.
Om te beginnen is er geen wachttijd als er sprake is
van een crisis (een ernstige en acute verstoring van
het alledaags functioneren, waarbij onmiddellijk
gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de
betrokkene en diens omgeving te voorkomen). Ook is
er geen wachttijd bij Jeugdbescherming Brabant. Wel
zijn er wachttijden bij de toegang Tilburg, Veilig Thuis
en de aanbieders. Genoemde oorzaken voor
wachttijden zijn: een grotere instroom dan verwacht
bij de toegang en Veilig Thuis; langere doorlooptijden
door onvoldoende duidelijke en onvoldoende
onderbouwde verwijzingen; de vele schakels in het
administratieve proces; onvoldoende capaciteit,
voornamelijk door een beperkt aanbod van
voldoende gekwalificeerd personeel en wisselingen in
de vraag; onvoldoende terug kunnen verwijzen naar
het voorliggende veld of naar andere organisaties.

Als mogelijke  oplossingsrichtingen voor de wacht
tijden zijn genoemd: verbetering van de kwaliteit van
de doorverwijzingen door versterking van de specifieke jeugdexpertise van de wijkteams en het medisch
domein; verbetering van het inzicht in de wachttijden
door deze ook openbaar en permanent zichtbaar te
houden voor klant en verwijzer; het doorlichten van  
alle processen per organisatie met behulp van “lean
experts”; het eenduidig definiëren van wachttijden en
wachtlijsten en  meer gebruik van al beschikbare
inhoudelijke expertise van elkaar en in het land.
Er is nog het nodige werk aan de winkel om ook
daadwerkelijk de volgende stappen in het verbeteren
van de wachttijden in de jeugdhulp te kunnen zetten.
De aanpak van de wachttijden is om die reden één van
de opdrachten  in de Uitvoeringsagenda  2017 van de
Bestuurscommissie Jeugd.

Acteren bij de Jeugdgroep van Carte Blanche?
Stichting Carte Blanche is een collectief van
theatermakers en kunstenaars. Carte Blanche maakt
voorstellingen die maatschappelijk geëngageerd
zijn en werkt samen met acteurs met en zonder
verstandelijke beperking, autisme stoornis of
achtergrond in de psychiatrie. Sinds 2014 acteren
jongeren tussen de 13 en 18 die de ambitie hebben
of overwegen om acteur te worden bij het
Theatercollectief. Interesse?
Aanmelden: informatie@carteblanche.nu
of 040-2451739.
Meer informatie? Zie www.carteblanche.nu
of facebook.com/carteblanchetheater
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SJS werkbezoek ‘Jeugdigen met niet
aangeboren hersenletsel (NAH)
SJS organiseerde in het voorjaar 2017 een thematisch werkbezoek over jeugdigen met niet aangeboren
hersenletsel (NAH). SJS-partners Siza en Pauwer (Amarant Groep) organiseerden een educatieve middag,
waarbij ruim aandacht was voor ervaringsverhalen. Er namen zo’n 25 medewerkers van de regio Hart van
Brabant deel aan dit werkbezoek.

Wat is NAH?
Niet aangeboren hersenletsel is hersenletsel ten
gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond
of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een
breuk in de levenslijn en tot een ongelijk patroon van
stoornissen en vaardigheden. Er zijn twee vormen te
onderscheiden.

kind jaren later vastloopt, maar niemand nog de link
legt met het ongeval. Hersenletsel kan er de oorzaak
van zijn dat de hersenen zich op sommige punten niet
ontwikkelen zoals verwacht en dat het dus pas jaren
later zichtbaar wordt. Dit wordt ‘growing into deficit’
genoemd. Als daar onvoldoende aandacht voor is,
worden de problemen steeds groter.

Vaak (te) laat herkend

Meer weten?

Jaarlijks lopen zo’n 19.000 kinderen en jongeren van 1
maand tot 24 jaar hersenletsel op. Bij een milde vorm
van hersenletsel, blijven de kinderen vaak niet bij de
hulpverlening in beeld. Het kan zijn dat het getroffen

Van het werkbezoek op 28 maart is een uitgebreid
verslag gemaakt. Wil je meer weten over NAH? Of
contact met Siza of Pauwer? Klik dan hier.

Monitor jeugdhulp gereed
Eind 2014 gaf de regio Hart van Brabant aan de GGD Hart voor Brabant opdracht om een regionale monitor
jeugdhulp te ontwikkelen. Deze resultaten zijn sinds medio mei beschikbaar via het online magazine 2016. In
de digitale magazines staan zowel regionale als lokale resultaten. Verdiepende rapportages zijn te vinden via
het digitale magazine.
Op dit moment ontwikkelt de regio Hart van Brabant in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant een
toekomstbestendige aanpak op het gebied van
monitoring. Met een vernieuwde aanpak wil de regio
aanhaken op (de voorbereiding op) het nieuwe
koersdocument jeugd.  
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ROWENNA
Rowenna overwon haar schaamte en trok aan de bel
Nu bepalen wij als ouders weer wat er gebeurt!
Quinn (2) was altijd al een druk mannetje. Toen hij ziek
werd en vanwege uitdroging drie maanden in het
ziekenhuis had gelegen, ging hij helemaal zijn eigen
gang. Zijn ouders wisten niet meer wat ze met hem aan
moesten. Moeder Rowenna overwon haar schaamte
en trok aan de bel.

“Quinn was uitgedroogd en kreeg sondevoeding. Ik was
dag en nacht bij hem. Toen hij thuis kwam, wilde hij niet
meer eten en slapen, zijn hele ritme was weg. Door de
langdurige ziekenhuisopname had hij een trauma
opgelopen. In het ziekenhuis was hij gewend dat ik er
altijd was en het eten ging vanzelf via een slangetje.
Thuis was dat anders en daar zijn we de fout ingegaan.
Hij was de baas en wist van gekkigheid niet wat hij
moest doen. In het ziekenhuis dachten ze dat Kompaan
en De Bocht wel kon helpen. Ik vond dat niks voor ons,
maar bij de kennismaking kreeg ik er direct een goed
gevoel bij. Mijn kind zit hier goed, dacht ik.”

Rust, regelmaat en ritme zijn belangrijk voor hem.
Hij zit gewoon weer in het patroon: opstaan, eten,
tandenpoetsen. Door veel kijken, luisteren, vragen en
de leiding nadoen, heb ik geleerd die structuur weer aan
te brengen en consequent te zijn. Nu weet ik dat ik het
kan. Ik vind dat ik beter de bewuste moeder kan zijn
met een kind met een gebruiksaanwijzing, dan een
moeder die niets ziet en niets doet aan het gedrag van
haar kind.”

Schaamte aan de kant
“Ik schaamde me toen ik naar Kompaan en De Bocht
ging. Dat is iets voor kinderen met grote problemen,
dacht ik. Ik vond dat ik had gefaald als ouder. Toen het
taxibusje Quinn op kwam halen, dacht ik dat de buurt er
wel over zou praten. Nu ik zie met hoeveel plezier Quinn
in het busje stapt, maakt me dat niets meer uit. Tegen
ouders die problemen hebben met het gedrag van hun
kind wil ik zeggen: Schaam je niet voor anderen omdat
ze denken dat ze het beter weten. Je kind is het
belangrijkste en door hulp krijg je een betere toekomst.
Zet je schaamte aan de kant.”

Ik weet dat ik het kan
“Samen met de pedagogisch medewerker Mirelle
hebben we een plan opgesteld om structuur te krijgen.
Als Quinn structuur heeft gaat de rest vanzelf.

Blij dat ik om hulp heb gevraagd
“Sinds twee weken kan ik zeggen dat ik een ander kind
zie. Quinn is rustiger, luistert, eet en heeft respect voor
me. Ik geniet er weer van om een dag met Quinn alleen
te zijn, zonder angst. Hij was eerst de baas en nu zijn wij
weer de baas. We hebben het samen overwonnen!
Ik ben blij dat ik om hulp heb gevraagd.”
Door Jeanet de Pee

“Het leuke van dit gesprek was dat ik zag hoe trots
ze is op wat ze heeft bereikt. Even een steun in de rug
en weer verder. Ze stelde veel vragen en stond open
voor verandering. Ouders en hulpverleners is het
samen gelukt om het gezinsleven een positieve
wending te geven.”
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Agenda
8 juni 2017: Symposium dating en
relatievorming bij lvb- jongeren en
jongvolwassenen

De meeste mensen hebben behoefte aan een liefdesrelatie. Zo ook jongeren en jongvolwassenen met een
verstandelijke beperking. In vergelijking met leeftijdsgenoten zonder beperking komen zij meer barrières
tegen bij het vormen van een liefdesrelatie. Zij hebben
vaak een klein sociaal netwerk en ervaren moeilijk
heden met het aangaan van sociale contacten. Het
gevolg hiervan is dat zij meer eenzaamheid voelen en
vaker negatieve ervaringen opdoen. Als professionals
en onderzoekers kunnen we hier iets aan doen.
Tijd: 11.30 u - 16.45
Locatie: Fontys Hogeschool Pedagogiek
Meer informatie: Lees verder

Meerdere data trainingen ‘Eergerelateerd
geweld voor onderwijs’ (VO, MBO en HBO)

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden
Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren
tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse
achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking.
Leerkrachten, docenten en andere professionals
komen huwelijksdwang, achterlating en ander
eergerelateerd geweld vaak pas op het spoor als het te
laat is. Kompaan en De Bocht organiseert vanaf juni
gratis trainingen waarop belangstellenden “open’’
kunnen inschrijven, maar in companytrainingen en
andere maatwerktrainingen zijn ook mogelijk (zoals
train-de-trainer). De eerste trainingen zijn gepland op:
• 16 juni van 13 tot 17 uur en 20 juni van 9 tot 13 uur,
locatie Fontys Hogeschool in Tilburg
• 29 juni van 13 tot 17 uur en 30 juni van 9 tot 13 uur,
locatie Fontys Hogeschool in Tilburg
Aanmelden? Stuur een mail naar
academie@kompaanendebocht.nl o.v.v.
“Eergerelateerd geweld’’

29 juni 2017: Aan Tafel over het thema
Hechting en trauma

Aan tafel-bijeenkomst voor jeugdprofessionals over
het onderwerp hechting en trauma. Tijdens elke
Aan tafel wordt er ook een ervaringsverhaal gedeeld.
Aan tafel wordt georganiseerd door Fontys
hogescholen en SJS.
Tijd: 9.00 -10.30 uur
Locatie: Fontys Hogeschool Pedagogiek,
Aanmelden via aantafelbijpedagogiek@fontys.nl
o.v.v. Aan tafel 29 juni 2017.

28 september 2017: Aan Tafel over het thema
Gamen als talent

Aan tafel-bijeenkomst in de European Social
Innovation Week 2017 over het onderwerp Gamen als
talent, in vervolg op de innovatielabs over dit thema.
Met deze keer extra aandacht voor ervarinsgverhalen.
Deze Aan tafel wordt samen met jongeren voorbereid.
Aan tafel wordt georganiseerd door Fontys
hogescholen en SJS,
Tijd: 9.00 -10.30 uur
Locatie: Fontys Hogeschool Pedagogiek
Aanmelden via aantafelbijpedagogiek@fontys.nl
o.v.v. Aan tafel 28 september 2017.

Colofon
Juni 2017. Dit is een periodieke uitgave van de negen gemeenten van de regio
Hart van Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met  
larissa.driessen@tilburg.nl.

