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Voorwoord
Met veel enthousiasme schrijf ik het voorwoord
van deze nieuwsbrieven. Waar de zomer langzaam
overgegaan is naar de herfst kennen onze
projecten ook verschillende overgangen, fasen
en kleuren. De projectlijn Afbouw van verblijf is
intensief bezig met vele collega’s, lokale teams
en externe partners. De beweging naar 0, dat is
waar we voor gaan. Enkele artikelen in deze editie
van de nieuwsbrief vertellen daar meer over.
Noemenswaardig is ook het Mockingbird Family
model dat we als Regio aan het verkennen zijn, zie
ook het artikel daarover in deze nieuwsbrief.
In het domein van Jeugdbescherming staan we
ook midden in de verandering van een andere
manier van werken. Dit is spannend en vraagt lef
en leiderschap. U leest erover in het interview met
Eva Alofs en Henk Krooi. Zij geloven dat het kan
en werken aan een netwerksamenwerking waarbij
Team Jeugdlink kinderen en gezinnen bijstaat
wanneer dit nodig is. Zo kunnen we preventief
op tijd de juiste hulp en zorg bieden. Ede is op
dit moment het centrum van de pilot, maar de
bedoeling is dat we daarna met het juiste tempo in
meerdere gemeenten de nieuwe werkwijze kunnen
oppakken.
Stichting Breder vertelt over de opvang van
kinderen en jongeren vanuit de innovatie van de
maand. We zijn benieuwd aan wie we het stokje
daarna kunnen overdragen.
Transformatieontwikkelingen in een nog steeds
bijzondere tijd van Covid-19. Het vraagt flink
improviseren in de interactie en ontmoetingen
gaan voornamelijk via beeldbellen. En uiteraard
is bij de grotere events de online variant bijna het
nieuwe normaal geworden.
Dat brengt me op het laatste item dat ik graag nog
even wil noemen. De Week van de Pleegzorg (28
okt-4 nov) met een online regionaal symposium
op 29 oktober as. Dat belooft een heel mooi
programma te worden voor pleegzorgouders,
pleegzorgorganisaties, jeugdhulpwerkers en
belangstellenden.
Hartelijke groet,
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Innovatie van de maand!
Wie durft de challenge aan om een prachtig voorbeeld uit jouw praktijk of zorgorganisatie te delen? Welk initiatief
draagt bij aan een duurzame verbetering van de jeugdzorg? Wat draagt bij aan het zo normaal mogelijk opgroeien van
kinderen? Mocht jij een mooi initiatief willen delen, zorg er dan voor dat je jouw innovatie voor deze pagina aanmeldt.
Eenmaal aangemeld zorgen wij ervoor dat het een podium krijgt. Deze keer het verhaal van stichting Breder. Wie
neemt het stokje over? Mail naar: secretariaat@jeugdfv.nl.

Zo normaal mogelijk opgroeien
Stichting Breder vangt kinderen en jongeren op. We kijken altijd goed naar een passende plek, groepssamenstelling,
de leeftijd en de woonlocatie. De meiden en jongens wonen wel apart. We starten daarom twee locaties naast elkaar,
waardoor broertjes en/of zusjes dicht bij elkaar kunnen blijven wonen. Dat vinden we erg belangrijk! Het is al heftig
genoeg dat ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen.
We willen zoveel mogelijk als ‘normaal’ gezin functioneren. De kinderen en jongeren gaan naar school of
dagbesteding. Daarnaast stimuleren we ze om op een sport te gaan of een andere hobby te volgen, zoals toneel- of
muzieklessen. Ook hebben ze een bijbaantje vanaf 14 jaar. En dit alles in een normale leefomgeving in Barneveld. We
snappen dat meedoen in de samenleving belangrijk is en dat het goed is om een zo normaal mogelijk leven te leiden.
We gaan uit van het positieve en vinden dat iedereen dezelfde kansen verdient.
We werken ‘gezinsgericht’. Belangrijk is dat de kinderen contact onderhouden met hun sociale netwerk. Naast ouders
zijn dit bijvoorbeeld opa en oma. Er worden afspraken gemaakt rondom vaste bezoeken per week of maand, gezellige
activiteiten in de vakanties en wat er gedaan kan worden met de feestdagen. Soms gaan ze bij familie logeren of ze
nodigen iemand uit op de woonlocatie die lekker mee mag eten. Hier genieten ze zichtbaar van!
De contactmomenten met ouders zijn altijd laagdrempelig. We verwachten alleen dat het leuk en gezellig is. Even wat
drinken, een spelletje met mama of stoeien met papa. Eigenlijk even een ‘normaal’ gezin kunnen zijn! Niemand heeft
het namelijk op deze manier gewild en daarom zijn deze momenten extra waardevol en kostbaar. En juist die positieve
momenten met elkaar gunnen we ze enorm!
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo lang als nodig bij ons kunnen blijven wonen. Daarom plaatsten we geen
kinderen door naar weer een andere voorziening. We doen er alles aan om een duurzame plek te creëren. We stellen
het duurzaam wonen centraal, dat maakt Breder bijzonder!

Minder jeugdigen in residentiele jeugdhulp

Ieder kind doet mee
Interview met wethouder gemeente Barneveld Hans van Daalen

Marijke te Ronde,
Programmamanager Jeugd

Volgens wethouder Hans van Daalen is de transformatie in de jeugdzorg geslaagd als we kinderen
zo normaal en zo thuis mogelijk laten opgroeien. “Als maatschappij leggen de we de lat hoog. We
verwachten veel van onze kinderen. En kinderen die niet helemaal in het maakbaarheidsideaal passen,
kunnen gemakkelijk een stempel krijgen. Ik vind dat ieder kind meetelt en de kans moet krijgen om mee
te doen in de samenleving. Dat vraagt vaak om maatwerk.

In de gemeente Barneveld hebben wij bijvoorbeeld
de BSO Plus onder de loep genomen en is dat geen
standaardoplossing meer. Als we ieder kind zo normaal
mogelijk willen opvangen, vraagt dat iets van een opvang.
Maar het voorkomt wel dat kinderen een stempel krijgen.”
De wethouder refereert hier ook aan de documentaire
Alicia. Daarin komt ook heel duidelijk naar voren dat
kinderen die als ‘bijzonder’ worden gezien, gewoon
‘normaal willen zijn’.
De wethouder benadrukt dat het belangrijk is om de
transformatie vanuit de inhoud te benaderen en niet in
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eerste instantie financieel gedreven. “De gemeente
Barneveld gebruikt cijfers en gegevens waardoor
we inzicht krijgen in patronen. Daardoor kunnen we
patronen ook aanpassen of doorbreken als het nodig is
en gesprekken aangaan met zorgaanbieders. Dit doen
we op casusniveau. Maar ook domeinoverstijgend
(Jeugd-Wmo) kijken we naar mogelijkheden om het
aantal kinderen in verblijf terug te brengen. De Tiny
Houses in De Glind zijn daar een voorbeeld van.
Jongeren kunnen in deze miniwoning zelfstandig leren
wonen, vlakbij het gezinshuis, zodat ze nog kunnen
terugvallen op de vaste opvoeders. Hierdoor kunnen zij

vanuit de jeugdzorg de overstap maken naar zelfstandig
wonen en toch de benodigde begeleiding krijgen.”
Op de vraag wat de grootse uitdaging is in de
transformatie antwoordt Van Daalen: “Ik heb veel
waardering voor de medewerkers in de jeugdzorg, de
gespreksvoerders en in de wijkteams. Ik zie dat zij steeds
meer werken vanuit mogelijkheden en met creatieve
oplossingen. We moeten hen daarin steunen en ze de
verantwoordelijkheid en het vertrouwen geven om het
waar te maken.” De wethouder geeft ook aan dat we
in de transformatie vooral onze uitgangspunten zoals
een paar jaar geleden geformuleerd in Ons Verhaal
moeten vasthouden. “Door te werken vanuit die
positieve uitgangspunten, in partnerschap, met gedeelde
verantwoordelijkheid voor kinderen en beschikbare
budgetten houden we energie vast en bouwen we
samen verder aan een krachtige Jeugdhulpregio
FoodValley.

Weerbare pleeggezinnen met meer ondersteuning
“Theories don’t change lives, relationships do.
Programs don’t create nurturing homes, dedicated adults do.
Systems don’t raise healthy children, families and communities do.”
Jim Theofelis, grondlegger en voormalig directeur The Mockingbird Society, USA

Een veilig en stabiel gezin is de allerbelangrijkste voorwaarde om gelukkig op te groeien. Ook voor de ruim 23.000
kinderen die jaarlijks (tijdelijk) in een pleeggezin wonen. Pleeggezin zijn is echter ingrijpend voor alle gezinsleden.
Pleegouders zijn naast hun werk, huishouden en opvoeding van hun eigen en pleegkinderen, druk met contacten
met jeugdhulpinstellingen, het organiseren van hulpverlening en de relatie met de biologische familie.

En pleeggezinnen worden steeds zwaarder belast.
Volgens de Jeugdwet (2015) moeten kinderen
zoveel mogelijk opgevangen worden in kleinschalige
gezinsvormen. Kinderen met ernstige hechtings- en
gedragsproblematiek komen nu vaker bij pleegouders
terecht. De druk binnen een pleeggezin loopt soms zo
hoog op dat pleegouders stoppen met de zorg voor hun
pleegkind.
Recent onderzoek laat zien dat pleegouders grote
behoefte hebben aan meer ondersteuning, zoals
praktische steun, scholing, contact met andere
pleegouders en de mogelijkheid om af en toe bij
te tanken. Daarom onderzoekt de pleegzorgsector
met gemeenten manieren om pleeggezinnen meer
ondersteuning te bieden. Een duurzame methode is
echter nog niet gevonden.

Mockingbird Family Model
Het Mockingbird Family Model is een antwoord op
deze zoektocht. Dit van oorsprong Amerikaanse model
is gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder kind recht
heeft op een stabiel netwerk en dat volwassenen die
voor kinderen zorgen, steun en begeleiding verdienen.
Zes tot tien pleeggezinnen vormen met elkaar een
ondersteunend netwerk, dat fungeert als een ‘verlengde
familie’ en waar niemand er alleen voor staat. Dat
maakt sterker en stabieler. Spil van het netwerk zijn de
hubhome-ouders, ervaren (voormalig) pleegouders die
24 uur per dag beschikbaar zijn en nauw samenwerken
met de betrokken pleegzorgorganisaties.
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, het
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Stichting
Kinderpostzegels verkennen de toegevoegde waarde
van het model voor Nederland. We koersen op de start
van enkele pilots in het voorjaar van 2021.
Meer weten? Neem contact op met Simone Loonstra
(simone.loonstra@vng.nl).
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Wat gebeurt er allemaal in domein
Veiligheid?
In jeugdhulpregio FoodValley wordt er al langere tijd goed samengewerkt tussen gemeenten en de
veiligheidspartners. Sinds de transitie weten de zeven gemeenten en de veiligheidspartners elkaar
regelmatig te vinden. Het besef dat je in het versnipperde jeugdzorgveld samen tot afstemming moet
komen, was er al vroeg. En omdat onze regio in twee veiligheidsregio’s is verdeeld, is juist tijdige
afstemming en uitwisseling van elkaars ervaringen van groot belang.

Pilot Jeugdbescherming Dichterbij
Binnen het Gelderse deel van de FoodValley draait de
pilot Jeugdbescherming Dichterbij. Op zes plekken
in het land worden deze pilots uitgevoerd en deze
leerervaringen neemt het ministerie van J&V en VWS
mee in de toekomstige ontwikkelingen binnen het
jeugdbeschermingsstelsel. De andere pilots draaien
in de regio’s Utrecht, West-Brabant West, RotterdamRijnmond, Amsterdam-Amstelland en Zeeland.

Wat houdt deze pilot in?
Samenwerking met alle betrokken veiligheidspartners
en het lokale veld in een pilot om een einde te maken
aan de estafette in het jeugdveld. Steeds worden
overgedragen is voor de client onprettig en het is
inefficiënt. Er wordt veel na elkaar gewerkt in plaats
van naast elkaar. De verschillende partijen moeten op
elkaar wachten en de regels en kaders staan effectieve
samenwerking in de weg. Dat moet anders. De jeugdbescherming moet eenvoudiger en dichterbij de
inwoner en het lokale team van de gemeente worden
georganiseerd.
In de pilot is een teamaanpak ontwikkeld die de huidige
versnippering tegengaat. Er is een Team Jeugdlink
met medewerkers van de William Schrikker Stichting,
Jeugdbescherming Gelderland, Veilig Thuis, de Raad
voor de Kinderbescherming en vertegenwoordiging
vanuit het lokale team. In dit team voeren deze
instellingen gezamenlijk doelmatig en efficiënt hun
jeugdbeschermingstaken uit, niet beperkt door kaders
en functieomschrijvingen. Medewerkers krijgen de
professionele ruimte om te doen wat nodig is. Dit werkt
versnellend.
Jeugdlink ondersteunt het lokale team dat vrijwillige hulp
biedt. Loopt het vast en is de veiligheid van kinderen
in het geding, dan wordt er een zorgtafel met ouders

georganiseerd. Er wordt dan samen met ouders gekeken
of er intensievere hulp ingezet moet worden en door
wie.
Meer lezen? Kijk op: www.voordejeugd.nl/projecten/
van-strakke-protocollen-naar-meer-vrijheid-deprofessionele-ruimte.

is bij SAVE. Lokale teams kennen het zorglandschap
en de lokale sociale kaart goed. Daardoor is er een
betere zorgmatch voor het kind mogelijk. De eerste
ervaringen zijn heel positief. Het is pionieren, elkaars
taal leren spreken en elkaar beter leren kennen met één
gezamenlijk doel: dat we het allemaal voor de kinderen
en gezinnen zo goed mogelijk willen doen. Spannend
soms, maar het geeft ook voldoening.

Binnen het Utrechtse deel van de FoodValley
De gemeenten Veenendaal, Renswoude en Rhenen
hebben de afspraak gemaakt dat de medewerkers van
SAVE enkele dagdelen per week aansluiten bij hun CJG’s
of lokale teams. Op deze manier wordt laagdrempelig
overlegd wanneer er specifieke jeugdhulp nodig is voor
een kind waarvoor een OTS geldt of dat onder Voogdij

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de
persoonlijke ervaringen van de professionals van team
Jeugdlink, SAVE en het CJG.

Gaan voor grote doelen want dan bereiken
we meer
Door: Anja Senhorst, projectleider Verblijf en Haico Mol, trekker van het klussenteam: het gezond alternatief

Op 26 juni zijn we met zorgaanbieders, beleidsambtenaren, ervaringsdeskundigen, Jeugdbescherming Gelderland
en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd om de tafel gegaan om samen te kijken hoe we voorkomen dat we
kinderen in verblijf moeten plaatsen. Met verblijf bedoelen we zware verblijfsvormen en niet de pleeggezinnen of
gezinshuizen. Hoe zorgen we ervoor dat we kinderen veilig thuis laten opgroeien?

Peter Dijkshoorn was onze gast, hij heeft een inspirerend
betoog gehouden over de beweging naar nul. Hij
zegt: ga voor grote doelen, want dan bereik je meer.
Hij spreekt de ambitie uit: nul kinderen in verblijf. En
analyseer daarom iedere casus om van te leren. Zie ook
het artikel I hieronder.
We hebben vervolgens gekeken hoe we deze ambitie
kunnen waarmaken. Wat we nodig hebben is dat we
altijd met meerdere disciplines naar een complexe casus
kijken om elkaar te helpen om samen de beste oplossing
te bedenken voor het kind en de ouders. In de regio
hebben we het regionaal expertteam, daar vinden de
verschillende deskundige partijen elkaar. Ook hebben
we zorgaanbieders gevraagd om met elkaar samen te
gaan werken om creatieve oplossingen te bedenken.
Hoe kunnen we de gezinnen zo goed mogelijk thuis
ondersteunen, Nanny Plus (zie het laatste artikel van
deze nieuwsbrief) is daar een mooi voorbeeld van. We
hebben geconcludeerd dat het belangrijk is om open
te staan voor andere denk- en zienswijzen om het
ook echt anders te gaan doen. Laten we gezamenlijk
gaan ontwikkelen en accepteren en erkennen dat we
het soms niet weten. De aanwezige jongeren die zelf
in instellingen wonen of hebben gewoond zeggen
allemaal: luister naar ons, neem ons serieus. Dat is iets
wat we ons ter harte nemen. In de regio hebben we

Tamara, zij is ervaringsdeskundige en heeft zich in de
vorige nieuwsbrief voorgesteld.
We hebben ook een pitchwedstrijd georganiseerd. De
winnende pitch was van Henriette Afman. In haar pitch
zegt ze: laat de jeugdzorg naar het kind toekomen. Kijk
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heel goed naar de oorzaken, wat is er met dit kind
aan de hand? Laat het expertiseteam meedenken en
dichtbij zijn en lever maatwerk, zo thuis mogelijk.
Wil je de volledige terugkoppeling ontvangen? Mail
naar: anja.senhorst@jeugdfv.nl

Uithuisplaatsing van een kind is een
catastrofe
Door: Peter Dijkshoorn, bestuurder GGZ Nederland, kinder- en jeugdpsychiater en voormalig bestuurder Accare,
adviseur effectieve jeugdhulp Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd.

Peter Dijkshoorn, bestuurder GGZ Nederland en kinder- en jeugdpsychiater en voormalig
bestuurder bij Accare roept op om meer onderzoek te doen naar de wijze waarop het stijgend aantal
uithuisplaatsingen van kinderen kan worden verminderd.

Dijkshoorn: ‘Na recente dodelijke ongevallen op
snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe
elke keer onderzoekt of situaties nog weer verbeterd
kunnen worden. Dus, er is een slachtoffer, dan wordt
onderzoek gedaan en er wordt verbetering aangebracht:
vangrails, bochten, gescheiden rijrichtingen, verlichting,
helmplicht, minder kruispunten, veiliger opritten,
drankgebruik etc. En dat steeds weer. Gevolg? Met
veel meer inwoners en veel meer verkeer is het aantal
verkeersdoden spectaculair afgenomen van 2546 in 1974
naar 687 in 2018. De overheid streeft naar 0 dodelijke
ongevallen.’
Met uithuisplaatsingen van kinderen gaat dat heel
anders. Uithuisplaatsing wordt dan ook meer als
oplossing gezien dan als catastrofe. Dat is een vergissing.
Een uithuisplaatsing is soms misschien nodig, maar
bovenal toch echt catastrofe voor het kind, zijn ouders
en broertjes en zusjes. En hoeveel onderzoek doen we
na de catastrofe van die uithuisplaatsing om dat in de
toekomst steeds vaker te kunnen voorkomen? Nul, 0.
Bij verkeersongelukken wordt dus onderzoek gedaan
naar alle denkbare factoren die een rol kunnen spelen bij
verminderen van het aantal ongelukken.
En dat leidt tot verbeteringen. Logisch. Kan dat dan niet
bij uithuisplaatsingen? Natuurlijk wel. Maar we doen
het niet. Gevolg voor het aantal uithuisplaatsingen? In
1997 waren er in Nederland 26.000 uit huis geplaatste
kinderen. In 2018 46.000 (NJI). Op weg naar 2x zoveel.
Welke factoren hebben we zoal die een rol kunnen

Peter Dijkshoorn

spelen bij uiteindelijk uit huis plaatsen, die we zouden
kunnen onderzoeken en waar we dus in kunnen
verbeteren?

Dit artikel is gepubliceerd op GGZ Nieuws, lees verder op
www.ggznieuws.nl/peter-dijkshoorn-uithuisplaatsingvan-een-kind-is-een-catastrofe

Save the date: Week van de Pleegzorg
Van 28 oktober tot 4 november is de Week
van de Pleegzorg. Wij nodigen u van harte
uit op donderdag 29 oktober voor een online
pleegzorgsymposium. In de uitnodiging die begin
oktober volgt, leest u hoe u kunt deelnemen. Er is
een gevarieerd middag- en avondprogramma met
verschillende workshops voor zowel professionals
als pleegzorgouders. De workshops zijn online
te volgen vanuit huis of vanaf uw werkplek. De
avond wordt afgesloten met een interactieve
inspirerende sessie. Het definitieve programma
volgt binnenkort. Noteert u het symposium alvast
in uw agenda? Wij zien u graag 29 oktober.

SAVE THE DATE

Online symposium
Pleegzorg
Jeugdhulpregio Foodvalley
Donderdag 29 oktober 2020

Ruben

zoekt een
pleegmoeder
om samen te
mountainbiken
in het bos
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Minder uithuisplaatsingen na een crisis

Redeneer altijd vanuit de echte zorgvraag
Interview met Janine de Winkel, medewerker taskforce jeugd en veiligheid in Nijkerk.

Hoe kun je uithuisplaatsing zo veel mogelijk voorkomen? In Nijkerk gaan ze hier op een creatieve manier mee
om. De kern van de aanpak is hierbij: achterhaal zo goed mogelijk wat de echte hulpvraag is. En neem die vraag
vervolgens als vertrekpunt. Hierbij proberen de jeugdconsulenten maatwerk te leveren en de beperking die
productcodes soms geven te omzeilen.

Het is belangrijk dat van tevoren goed onderzoek
wordt gedaan naar mogelijkheden binnen het gezin en
het sociaal netwerk te betrekken. Daarbij moeten we
onszelf kritisch de vraag stellen wat inzet van jeugdhulp
oplevert. Wat kan een gezond sociaal netwerk bijdragen?
Bijvoorbeeld bij een vraag om opvoedhulp. Dit konden
we ombuigen naar: het sociaal netwerk is tijdens de
momenten dat kinderen van school komen aanwezig,
totdat de ouder die werkt thuiskomt.

Begeleiding en behandeling in thuissituatie
Bij dreigende escalaties binnen het gezin, als
de ontwikkelingen van kinderen in gevaar is en
uithuisplaatsing dreigt, zetten we in een vroeg stadium
intensieve trajectbegeleiding en ambulante behandeling
in de thuissituatie in. Zo voorkomen we uithuisplaatsing.
Enkele veiligheidscasussen zijn nog bezig en worden
gemonitord. Bij twee casussen is er nog wel sprake
van jeugdhulpverlening, maar er is geen dreigende
uithuisplaatsing.
Zo was er een situatie van een gezin met vader, moeder
en drie kinderen. De thuissituatie was voor de kinderen
niet meer veilig. Door de coronacrisis was alle structuur
weggevallen. Hierdoor raakte één ouder ernstig
overbelast, met onveilig gedrag voor de andere ouder en
kinderen tot gevolg.

In plaats van de kinderen uit hun thuissituatie te halen,
is gekeken naar de oorzaak van de onveiligheid en het
belang van de kinderen. Het gezin, het gebiedsteam en
de hulpverleners hebben toen samen geconcludeerd
dat het de beste optie was om de ouder tijdelijk uit de
thuissituatie te halen. De gemeente heeft een tijdelijke
verblijfplaats gezocht, met daaraan verbonden een

actief traject om het gezin weer veilig samen te laten
wonen. Het gezin had onvoldoende middelen om alle
kosten te betalen. De gemeente Nijkerk vulde dat aan,
op voorwaarde dat het gezin zou meewerken aan een
intensief traject. Het resultaat: de kinderen thuis konden
blijven en dat de rust keerde weer.

De invloed van stress op het kinderbrein
Naar aanleiding van de webinar Voorkom jij uithuisplaatsingen, georganiseerd door het Ondersteuningsteam Zorg
voor de Jeugd delen we graag twee filmpjes.

Augeo en Stichting Kinderpostzegels maakten een
animatie over stresshantering en de Window of
tolerance. Hierin wordt de impact van stress op het
kinderbrein uitgelegd. Hoe kunnen we kinderen en
ouders helpen bij stresshantering? Noemenswaardig is
de invloed van stress op de gezondheid van kinderen.
Loopt stress te hoog op of duurt het te lang, dan heeft
dit schadelijke invloed op de gezondheid. Bekijk het
filmpje hier of zoek op YouTube op ‘Animatie Stress
window of tolerance’
https://www.youtube.com/watch?v=U8gLstY6dYc

Blijvende schade na ingrijpende jeugdervaringen
In dit kader delen we ook de TED Talk van kinderarts Nadine Burke Harris. Haar TED Talk: How childhood trauma
affects health across a lifetime gaat over de relatie tussen ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen.

In haar onderzoek toont ze de impact van
jeugdervaringen aan op je reactie op stress en je
vatbaarheid voor ziekte. Zij toont aan dat ingrijpende
jeugdervaringen (als ze niet worden behandeld) als
verlies en scheiding tot misbruik en verwaarlozing
veranderingen kunnen veroorzaken in je hormonale
systeem en je zenuw- en immuunsysteem. Dat kan
een blijvend effect hebben op je gezondheid. Zo kan
het bijvoorbeeld het risico op hartaandoeningen en
longkanker verdrievoudigen en je levensverwachting met
twintig jaar verminderen.
Bekijk de TED Talk hier of zoek op TED Talk Nadine
Burke Harris. www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_
how_childhood_trauma_affects_health_across_a_
lifetime#t-789
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18-/18+ volgen naar zelfstandigheid bij domeinovergang

Begeleid wonen 17-/18-jarigen met psychische
en psychosociale beperkingen
Uit een analyse in 2018 bleek dat er voor Nijkerkse jongeren in residentiele voorzieningen onvoldoende uitstroom
mogelijk was naar intensieve begeleide kamerbewoning. Er zijn veel jongeren die, als ze 18 worden en uit een
instelling komen, zelfstandig willen gaan wonen, zonder zorg. Zulke ‘verdwijnjongeren’ verlies je als gemeente
makkelijk uit het oog tot ze vastlopen.

En dit zijn vaak juist de jongeren die nog ondersteuning
nodig hebben bij hun sociale ontwikkeling. Zij vinden zelf
de weg niet binnen alle regelgeving, met als resultaat dat
ze dakloos raken, financiële schulden krijgen en/of last
hebben van stress en verslaving.

laten stromen vanuit residentieel naar begeleid
wonen. Ook jongeren met een beperking die door een
uithuisplaatsing anders naar een residentiele instelling
zouden gaan, worden binnen dit project opgenomen.

laten en er goed werd samengewerkt, zijn er oplossingen
gekomen die de jongeren in de regio echt vooruithelpen.
Wie de details wil weten, kan contact opnemen met
Janine de Winkel, zij kan hier alles over vertellen:
j.dewinkel@nijkerk.eu

Wie betaalt?
Kleinschalige voorziening
Daarom is in Nijkerk een kleinschalige voorziening voor
individueel begeleid wonen met Locus behandeling
ingezet. Hier kunnen we jongeren vanaf 17 jaar uit

Omdat er schotten bestaan tussen de Wmo en de
Jeugdwet, was het best lastig om de bekostiging van dit
project goed in te richten. Doordat de gemeente en de
zorgaanbieder bereid waren om de productcodes los te

Van exclusieve opvang naar toegankelijke en gastvrije algemene voorzieningen

Thuis opgroeien door Nanny Plus
Opvoeden kan knap ingewikkeld zijn. Zeker wanneer je als jong stel een kind krijgt en blijkt dat je prille relatie hier
niet tegen opgewassen is.

Naomi (20) wil graag co-ouderschap over haar 2,5-jarige
zoontje Jamey, maar ze heeft moeite met structuur
bieden, grenzen stellen en duidelijke instructies geven.
Hierdoor zijn er zorgen over zijn ontwikkeling. Jamey
is een innemend jongetje met een schattige glimlach.
Maar…. hij is ook een pittige peuter die duidelijkheid,
voorspelbaarheid en structuur nodig heeft.

Eerste hulp bij opvoeden
Gerlisa van den Heuvel is orthopedagoog bij De Rading
en biedt met Nanny Plus intensieve specialistische
behandeling bij het gezin thuis. Aan haar de taak
om Naomi te helpen bij het versterken van haar
opvoedvaardigheden. Zodat Jamey straks de helft van de
week bij haar kan opgroeien.

Observeren en coachen
In de eerste fase van het Nanny Plus-traject vindt
uitgebreide observatie thuis plaats. Het valt Gerlisa op
dat Naomi erg onzeker is. Ze is voor iedere ontmoeting
gespannen en bang om dingen fout te doen. Wanneer
Gerlisa juist Naomi’s sterke punten blijft benoemen,
krijgt ze meer vertrouwen. Zij vertelt dat ze nauwelijks
met Jamey op pad durft omdat hij vliegensvlug is
en ze vervolgens geen grip op hem heeft. Gerlisa
besluit daarop om ook te oefenen bij de supermarkt
en apotheek. Juist door lifecoaching in dergelijke
alledaagse, maar ingewikkelde situaties leert zij Naomi
hoe ze ook in een dynamische omgeving de regie kan
houden.
En met succes! Want doordat Naomi steeds sterker
in haar schoenen komt te staan, verloopt tevens het
contact met haar ex en de oma van Jamey beter.
Hierdoor worden nieuwe afspraken gemaakt en
trekken zij gezamenlijk één lijn in de opvoeding. Met

ondersteuning van oma is co-ouderschap mogelijk en
kan Jamey nu zowel bij zijn vader als moeder veilig en
vertrouwd opgroeien.

Meer weten over Nanny Plus?
Kijk op https://www.rading.nl/behandelingen/nannyplus-gezinsbehandeling/ of bel 088 - 505 84 00.

Contactgegevens projectdragers:
Project Onderwijs &
Jeugdhulp

Project Afbouw Verblijf

Interne projectdrager

Ali Essousi (a.essousi@barneveld.nl)

Monique Zeeman (monique.
zeeman@ede.nl)

Externe projectdrager

Externe projectdrager

Eline Rats (eline.rats@jeugdfv.nl)

Interne projectdrager

Anja Senhorst (anja.senhorst@
jeugdfv.nl)

Project Van exclusieve
opvang naar toegankelijke
en gastvrije algemene
voorzieningen
Interne projectdrager

Programmamanager
Transformatieprogramma
Jeugd
Marijke te Ronde (marijke.
te.ronde@jeugdfv.nl)

Lonneke Siegers (lonneke.siegers@
ede.nl)

Colofon
Realistie: afdeling communicatie, Mediateam. De casuïstiek is geanonimiseerd en de personen op de foto’s zijn niet de personen uit de tekst.
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Project crisis als kans
Interne projectdrager
Eline Jousma (eline.jousma@
veenendaal.nl)

