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Voorwoord
Wat vliegt de tijd. Het is alweer tien jaar geleden dat Zorgbelang Fryslân de opdracht kreeg van de provincie 
Fryslân om collectieve belangenbehartiging in de jeugdzorg handen en voeten te geven. In die tien jaar is 
er veel gebeurd en veel bereikt. De belangenbehartiger jeugd van Zorgbelang Fryslân staat op de kaart en 
heeft een mooi netwerk om zich heen verzameld dat daadwerkelijk een stem heeft en verschil maakt voor 
jongeren en hun ouders die te maken hebben met de jeugdhulp in Friesland.

Van de eerste stappen met het maken van ‘tien ingrediënten van cliënten’ tot het samen met de 
zorginkopers ontwikkelen van een toetsingsinstrument vanuit cliëntperspectief is de belangenbehartiging 
doorontwikkeld en volwassener geworden. 

Deze Belangstelling laat mooie portretten zien van bijzondere levensverhalen en initiatieven in Friesland 
waarbij de cliënt het uitgangspunt is. Gelukkig zien we steeds meer jeugdhulporganisaties die uitgaan 
van de vraag van de cliënt en naast het wettelijk in stand houden van een cliëntenraad, ook cliënten zelf 
betrekken bij het vormen van hun kwaliteitsbeleid.

Met de steun van Sociaal Domein Fryslân blijft Zorgbelang Fryslân zich ook de komende tijd inzetten met en 
voor jongeren en hun ouders in de jeugdzorg en daar zijn we super trots op! 

Zonder vrijwilligers, jongeren en cliëntvertegenwoordigers is het niet mogelijk om die stem vorm te geven 
en te verspreiden. Iedereen die de afgelopen jaren heeft meegewerkt, meegedacht en aanwezig is geweest 
bij de diverse bijeenkomsten van de Denktank en andere activiteiten van Zorgbelang Fryslân, wil ik dan ook 
heel hartelijk danken voor de inbreng.

Met elkaar werken we aan betere zorg!

Esther de Vrij
Directeur/bestuurder Zorgbelang Fryslân



4 BelangStelling • Themanummer Jeugd • december 2017

Project biedt jongeren nieuwe start

‘Ik wist gewoon niet hoe die shit in elkaar zat’
Ze had geen idee van wat er bij komt kijken als 
je een kamer of een appartementje wilt huren, 
behalve dat het je veel geld gaat kosten: ‘Ik wist 
helemaal niet hoe dat werkte, had er ook geen 
zin in’. Eén ding wist ze wel: ze wilde uit huis. Dus 
vertrok Kelly toen ze achttien was uit Emmen naar 
Leeuwarden en kwam in een kraakpand terecht. Na 
een half jaar had ze dat ook wel gezien en kon bij 
een vriend intrekken. 

Ze kwam in contact met Zienn, de maatschappelijke 
opvang in Leeuwarden. Daar zorgde men ervoor dat 
Kelly een uitkering kon aanvragen waarmee ze ook 
een eigen kamer kon huren. Met die steun in de rug 
pakte ze uiteindelijk haar studie ook weer op.

Dat klinkt als een eenvoudig traject, maar zo simpel 
was het niet. Ondanks het feit dat Kelly in beeld 
was bij het ROC en het RMC (Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt, ofwel de leerplichtambtenaar) en 
haar studie wel weer wilde oppakken, heeft ze een 
half jaar niks gedaan. Het ROC vond dat haar situatie 
zonder inkomen en vaste woonplaats niet stabiel 
genoeg was en stuurde haar van school. 

Het RMC wees haar er vervolgens op dat ze geen 
startkwalificatie had en dus naar school moest. De 
één stuurt je weg, de ander stuurt je terug en zo 
schiet het niks op. Iemand zou een helpende hand 
moeten uitsteken en dat was niet het ROC, want 
dat is er alleen voor het geven van onderwijs. Het 
was ook niet het RMC, want dat houdt alleen je 
schoolverzuim bij. 

Het is voor dat soort situaties dat het project 
Proefveld Onderwijs op Maat, een initiatief van 
Platform Van De Straat, van de grond is getild.

Hans Geleynse
(links) met Kelly: 

‘Alleen een aanpak van alle
leefgebieden tegelijkertijd  is zinvol.’
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Wegbezuinigd
‘Jongeren weer naar school laten gaan en ervoor te 
zorgen dat ze ook op school blijven. Tegelijkertijd 
willen we ook andere leefgebieden aanpakken: 
huisvesting, schulden, psychische problemen’, 
vertelt Hans Geleynse die het project coördineert. 
Het zijn vaak grote klussen waar de jongeren zelf 
niet goed uit komen. Omdat de laatste jaren veel 
zorgtaken bij scholen zijn wegbezuinigd, is er een 
gat ontstaan in de begeleiding van jongeren in 
probleemsituaties.
 
‘Wat je dan ziet is dat school één van de eerste 
dingen is die omvalt. Soms worden jongeren zelfs 
van school verwijderd omdat ze niet aan de eisen 
voldoen. Als het wel lukt om dingen te doorbreken 
en aangepaste routes te verzinnen, dan is dat 
vaak in individuele situaties. Het is moeilijk om dat 
breder te trekken. Jongeren voldoen niet aan de 
onderwijseisen en onderwijsinstellingen kunnen 
daar vrij rigide mee omgaan.’

Kelly: ‘Jongeren weten ook vaak gewoon niet wat 
ze moeten doen als ze van school worden gekiept. 
Uitkering aanvragen, of je krijgt een brief van DUO 
waarvan je niet goed weet wat je ermee moet doen. 
Dan denk ik soms, waarom krijg je daarover geen les 
op school? Bijvoorbeeld hoe de gemeente werkt’. 

Kelly haar situatie werd op die manier nijpend: 
toen ze van huis weg ging, had ze nog 
studiefinanciering. Doordat school haar weigerde, 
raakte ze haar studiefinanciering kwijt. Onbekend 
met de mogelijkheden van een uitkering, heeft 
ze een jaar zonder inkomen gezeten: ‘Ze draaien 
de kraan dicht, maar ze vragen niet hoe het met 
jou verder moet. Ze gaan er van uit dat je door je 
netwerk wordt opgevangen.’

In het geval van Kelly betekende dat een zwerftocht 
in Leeuwarden van kraakpand naar tijdelijke 
inwoning en altijd afhankelijk zijn van anderen. Op 
die manier heeft ze in dat jaar aanzienlijke schulden 
opgebouwd.
 
Perspectief op werk
‘Ik ben wel een keer naar het UWV gegaan en heb 
gevraagd om een uitkering, maar ze zeiden dat ik 
maar moest gaan solliciteren. Dus toen heb ik vet 
veel gesolliciteerd, maar dat werd allemaal niks 
en ik heb nooit weer iets van het UWV gehoord. 

Gelukkig kreeg ik contact met Zienn, maar ik ben 
meer dan een jaar aan het niksen geweest.’

Geleynse: ‘Alleen een aanpak van alle leefgebieden 
tegelijkertijd is zinvol. Het voorbeeld van Kelly laat 
zien dat als je één leefgebied eruit snijdt, dan heb je 
gelijk consequenties op andere gebieden. Daarmee 
help je jongeren gewoon niet. Huisvesting, inkomen, 
zorg en perspectief op werk zijn de belangrijkste 
gebieden waar jongeren vragen hebben.’

Met behulp van het project vroeg Kelly een uitkering 
aan, werd er een kamer gezocht en kon ze weer 
aan school gaan denken. Terugkijkend ziet Kelly dat 
ze veel tijd verspeeld heeft: ‘Er zijn nog veel meer 
jongeren in de situatie waar ik in zat. Ik ken een 
meisje in een kraakpand dat zelfs helemaal nergens 
stond ingeschreven. Heb haar toen nog geprobeerd 
mee te krijgen naar Zienn, maar dat werkte niet. 
Kwam niet opdagen, toen ben ik een keer met haar 
meegegaan, maar ze zag het helemaal niet zitten. Er 
kwam teveel op haar af en is zo weggelopen uit het 
gesprek. Vond ik wel jammer voor haar.’

Geleynse: ‘Dat gebeurt vaak met jongeren die in 
het verleden verplicht hulp hebben gehad vanuit 
de jeugdzorg. Die laten zich later vaak heel moeilijk 
helpen, want ze hebben het gevoel dat ze toen van 
alles moesten van iedereen, nu denken ze ‘jullie 
zoeken het maar uit’. Die doelgroep vind ik echt wel 
een grote zorg.’

Appartementje
Bij Kelly sloeg de begeleiding echter wel aan: ‘Ik wist 
eigenlijk helemaal niet dat begeleiding ook gewoon 
kan luisteren. De meeste begeleiders vertellen je dat 
je dit moet doen en dat moet doen. Hier is het zo, 
dat als je zegt dat je iets wilt fixen, dan zeggen zij wat 
je nodig hebt. Van die dingen die ik niet wist. Ga je 
nog eens terug om te checken of je het goed doet. 
Vertellen ze dat ik een beroep op een fonds kon 
doen om mijn appartementje voor elkaar te krijgen. 
Daar ben ik alleen maar blij om.’

Na een uitgebreide oriëntatie is Kelly is weer terug 
op school. Volgens Geleynse gebeurt het nog te 
vaak dat jongeren te snel een keuze maken voor 
een opleiding en na drie maanden tot de conclusie 
komen dat dat ‘het toch niet helemaal is.’ Kelly kwam 
uit op Basis Autotechniek. Leren hoe je een APK 
moet uitvoeren. 
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De eerste tijd op school viel niet mee. Het jaar 
met de omzwervingen betekende dat ze twee 
schooljaren achterstand had opgelopen: ‘Wiskunde 
en rekenen wilden niet meer zo goed. Ik had iedere 
week twee dagen school en twee dagen stage en 
vooral die stage, dat was best intens werken. Dat 
lukte me niet, dus in overleg met Hans en de school 
hebben we dat teruggebracht tot één dag stage.’

Soms gaat het traject van Kelly met ‘twee-stappen-
vooruit-en-één-stap-terug’. Bekeken vanuit de 
situatie waar ze in zat is er echter grote vooruitgang 
te zien. Vooral voor Kelly en jongeren in vergelijkbare 
situaties, is het een grote inspanning die respect 

afdwingt. Vanuit het project is het een eenvoudig 
duwtje in de goede richting en dat is voor de 
samenleving een kleine investering, die groot effect 
op het leven van jongeren kan hebben. 

Het effect op Kelly is overduidelijk. Gevraagd naar 
haar toekomst, blijkt ze zelfs ambitie te hebben: ‘Ik 
ben heel erg fan van het ‘tuning’-gedeelte. Design 
ook wel, stickers en stoffering en zo, maar als ik 
gewoon in een garage zou moeten staan om iets te 
fixen, zou ik dat ook prima vinden. 

Johannes Beers
beers@zorgbelang-fryslan.nl
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Meteen tastbaar succes is belangrijk als je iets nieuws 
start, maar hoe doe je dat? Wat is de kracht van 
het samen zijn van groep mensen met gedeelde 
belangen en soortgelijke ervaringen? 

De kracht zit hem in herkenning en erkenning, het 
delen van ervaringen met elkaar en het ophalen van  
signalen bij de doelgroep. Vervolgens wil je deze 
signalen en ervaringen laten doordringen tot degene 
die beleid maakt in de sector jeugd, zodat zij hun 
beleid er mee kunnen aanscherpen en toetsen.

In 2010 zijn de eerste stappen ge-
zet tot wat nu uitgegroeid is tot 
de Friese Denktank voor cliënten 
en cliëntvertegenwoordigers in 
de jeugdzorg.De Friese Denk-
tank bestaat momenteel uit een 
afvaardiging van jongerenraden 
van Kinnik (kind en jeugd GGZ), 
Woodbrookers, cliëntenraden 
van Jeugdhulp Friesland, Regie-
centrum BV, Fier Fryslân en Reik, 
familieraad van Kinnik (kind en 

jeugd GGZ) , de pleegouderraad Jeugdhulp Friesland, 
Stichting Balans, Nederlandse Vereniging voor Pleegge-
zinnen en de William Schrikker groep.

Ze komt op voor de belangen van de Friese 
jeugdhulpgebruiker, deelt ervaringen en signaleert, 
krijgt informatie over de ontwikkelingen in de 
jeugdzorg door beleidsmakers en geeft advies aan 
de Friese gemeenten.

Tastbaar succes
De Friese Denktank wilde dus de ervaringen en 
signalen tastbaar maken. Er is gekozen voor het 
ontwikkelen van een product. Het idee was om een 
kerstkaart met een top tien van wensen voor de 
jeugdzorg aan de provincie Fryslân aan te bieden.
Dat bleek een goede greep. De provincie reageerde 
met een brief op de wensenlijst en het leverde de 
Denktank publiciteit op in de krant en op de radio. 
Daardoor ontstond nog meer geloofwaardigheid 
en commitment bij de doelgroep. Meerdere 
cliëntenraden en ouderverenigingen sloten zich aan 
bij de denktank voor cliëntvertegenwoordigers in de 
jeugdzorg. Je doet het samen en dat loont.

Hoe het allemaal begon
Voor 2010 gebeurde er ad hoc wel wat op het gebied 

van participatie in de jeugdzorg, maar vanaf dat jaar 
is gestart met een laagdrempelige bijeenkomst van 
een aantal vertegenwoordigers van cliëntenraden. Zo 
begon de eerste bijeenkomst ‘en petit comité’. Twee 
bijeenkomsten per jaar om continuïteit te waarborgen 
en betrokkenheid te krijgen van een groep mensen 
die kwetsbaar en betrokken zijn: de jongeren, ouders 
en pleegouders in de sector jeugd.

Langzaamaan zijn cliëntenraden en ouderverenigin-
gen benaderd en betrokken geraakt bij de Denk-
tank. Door de jaren heen is de denktank gegroeid in 
kennis, kunde en omvang en wordt nu ook steeds 
bekender bij gemeenten in Friesland. 

In de eerste bijeenkomsten vertelden cliëntver-
tegenwoordigers hun ervaringen en waar zij nog 
wensen hadden binnen de sector jeugdzorg. Ze 
werden geïnformeerd door de belangenbehartiger 
van Zorgbelang Fryslân die ook het Landelijke 
Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ, nu onderdeel van 
LOC Medezeggenschap) erbij betrok.

Door de ontwikkelingen binnen de denktank en in 
de sector jeugd kwamen de Friese gemeenten in 
beeld. Beleidsambtenaren van Friese gemeenten 
en wethouders werden uitgenodigd om in gesprek 
te gaan over de ontwikkelingen. Het wordt door de 
Denktank namelijk belangrijk gevonden om direct 
en persoonlijk in contact te zijn met beleidsmakers. 
Op hun beurt nodigen Friese gemeenten 
de Denktank uit om input te leveren op hun 
beleidsplannen.

Veranderingen in de jeugdzorg en continuering denktank
De provincie Fryslân heeft de Jeugdwet met veel 
inzet, betrokkenheid en enthousiasme uitgevoerd, 
maar de taken werden overgedragen aan de 
gemeenten en daarmee verloor de Denktank haar 
provinciale subsidie. Deze subsidie zorgde er voor 
dat een onafhankelijke provinciale organisatie, 
Zorgbelang Fryslân, de mogelijkheid had om de 
Denktank op te richten en te ondersteunen. 

Zorgbelang Fryslân heeft dit, door de jaren 
heen zorgvuldig opgebouwde kennisnetwerk 
na 2015 gecontinueerd en het is door de 24 
Friese gemeenten omarmd. Juist nu, met zoveel 
veranderingen op stapel, is het van belang dat de 
rol voor deze cliënten en cliëntvertegenwoordigers 
gehandhaafd blijft. 

Cliënten en cliëntvertegenwoordigers denken mee

Friese Denktank in de jeugdhulp werkt!

Informatief en laagdrempelig 
met een broodje en een kopje 
soep komen een drietal cliën-
tenraadsleden van verschil-
lende jeugdzorgorganisaties 
bij elkaar. 

‘Ik kom hier om te luisteren en 
te kijken of het iets toevoegt 
voor onze cliëntenraad om 
hieraan deel te nemen, maar 
beloof niets.”
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De ervaringen en kennis in de sector jeugdzorg 
moeten worden ingezet om beleidsmakers inzicht 
te geven in de gevolgen op individueel en collectief 
niveau bij de praktische uitvoering van hun beleid.

In 2017 hebben we de samenwerking opgezocht met 
AVI (Landelijk programma Aandacht voor Iedereen) 
dat Wmo-raden en participatieraden ondersteunt, 
om gezamenlijk met de beleidsmedewerkers 
zorginkoop in Friesland een toetsingsinstrument 
te ontwikkelen dat ingezet gaat worden bij de 

zorginkoop in Friesland. Het instrument is door 
ambtenaren omarmd en krijgt een plaats op de 
website vanaf 2018 waar jeugdzorgaanbieders in 
Friesland zich aan de burgers presenteren.

Succes is vergankelijk, maar ik wens dat dat bij de 
denktank nog eventjes mag doorduren.

Henriette Bleumink, 
bleumink@zorgbelang-fryslan.nl

Vergadering van de
 Denktank Jeugd bij Zorgbelang Fryslân
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Lisanne Feenstra

‘Nu ben je achttien, nu kun je optiefen’
Op het eerste gezicht lijkt het verhaal 
van Lisanne Feenstra (20) een doorsnee 
verhaal van hoe jongeren wel vaker 
de jeugdzorg ‘inrollen’: een instabiele 
thuissituatie met een vader met een 
alcolholprobleem en een moeder met 
psychische aandoeningen. Te zelfstandig 
voor haar leeftijd, want ze moest haar 
slechtziende grootmoeder, bij wie ze veel 
woonde, in veel dingen ondersteunen: 
‘Ik heb altijd meer voor haar, voor 
mijn ouders en mijn zus gezorgd dan 
andersom. En voor mijn hond.’

Op school kreeg ze niet de aandacht van de onderwijzers die ze nodig had. Terwijl ze dat dubbel en dwars nodig 
had, want omdat ze een beetje ‘gezet’ was, werd ze op school ook nog veel gepest. Rond haar vijftiende 
greep een tante in. Zij schakelde de huisarts in. Dat was echter op een moment dat de thuissituatie bij Lisanne 
al flinke sporen had achtergelaten: ‘Wat ze zeiden was dat ik complexe Post Traumatische Stress Stoornis had. 
Ik was depressief en het ging gewoon helemaal niet goed.’ 

Er volgden veel gesprekken met hulpverleners die weinig opleverden, dus uiteindelijk werd besloten Kinnik, 
de jeugdafdeling van de GGZ Friesland, in te schakelen.
‘Toen heb ik daar twee gesprekken gehad en ze zeiden dat het beter was dat ik de kliniek in ging. Eerst 
voor zes tot acht weken, maar thuis was het nog steeds instabiel, dus ik heb in totaal een jaar in de kliniek 
gezeten. Daarna ben ik in deze woongroep van Connecting Hands komen wonen, dus ik ben nooit weer 
thuis geweest.’

Daarmee is het verhaal van Lisanne dus op het eerste gezicht een vrij doorsnee verhaal van een jongere die in 
de jeugdzorg terechtkomt. Nu het beter met haar gaat, heeft ze echter enkele opvallende stappen gezet. 

In de eerste plaats werd ze in haar tijd bij Kinnik al lid van de cliëntenraad. Van daaruit kwam ze in contact met 
de Denktank Jeugdzorg van Zorgbelang Fryslân: ‘Weer wat nieuws. Ik hou wel van discussies voeren en 
mijn mening uiten.’
In haar rol van cliëntvertegenwoordiger, heeft ze duidelijke uitgesproken meningen over de zorg 
geformuleerd: ‘Een probleem is de overgang als je 18 jaar wordt. Toen ik achttien werd kon ik van de ene op 
de andere dag optiefen, maar ik heb de hakken in het zand gezet. Ik moest echt niet terug naar huis.’

‘Gelukkig was er één ervaren hulpverlener die het doorhad dat dat een slecht plan was, dat het niet goed zou 
komen. Hij heeft toen voorgesteld dat ik bij Connecting Hands zou gaan wonen. Dat is een heel belangrijk 
moment geweest, want ik heb andere jongeren gezien die zich er niet tegen verzet hebben. Zij zijn wel 
weggestuurd en sommigen van hen zijn zelfs in het Poortje terecht gekomen.’

En er is nog een opvallende stap die Lisanne heeft gezet, want er zijn al concrete plannen voor de toekomst 
met een eigen bedrijfje waar ze al voorzichtig mee begonnen is. Met haar alternatieve uiterlijk (een piercing 
door haar lip, deels kortgeschoren en geverfd haar), lijkt een tattoo-shop of iets dergelijks een voor de hand 
liggende gok, maar de werkelijkheid is anders: ‘Ik doe de opleiding Brood & Banket en maak nu in opdracht al 
wel eens taarten voor anderen. SBS6 heeft me al eens met mijn taarten gefilmd. Ik wil mijn diploma halen en 
dan een eigen bakkerijtje starten!’

Het begon met een tante die de moed had om in te grijpen. Er was een hulpverlener die zich niet bij de 
regels neerlegde. En zo is het verhaal van Lisanne na een moeilijke start thuis en op school nu in rustiger 
vaarwater gekomen. Ze is een ervaringsdeskundig cliëntvertegenwoordiger geworden, met plannen voor 
een eigen bakkerij. 

Toch is het vooral ook Lisanne zelf geweest die voor zichzelf kon opkomen. Blijkbaar is dat nog altijd nodig.
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Hoe werkt de
Vertrouwenspersoon Jeugdhulp?
In de Jeugdwet staat dat alle (pleeg) kinderen, 
jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers die vragen 
of klachten hebben over jeugdhulp daarvoor 
terecht moeten kunnen bij een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. In Friesland kunnen 
jongeren die rondlopen met een vraag of 
klacht contact opnemen met de onafhankelijke 
vertrouwenspersoon bij het Adviespunt 
Zorgbelang Fryslân. 

De vertrouwenspersonen 
helpen iedereen (ook ouders 
en verwanten) die te maken 
heeft met Jeugdwet. Het 
maakt daarbij niet uit of dat 
gaat via de sociale teams, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis 
of andere jeugdhulporganisaties in Friesland. 

Bij een cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht 
voor:

• een luisterend oor (ook voor niet-zorg 
gerelateerde zaken)

• informatie over (wettelijke) rechten en 
plichten en mogelijkheden om een klacht in 
te dienen

• ondersteuning in het organiseren en voeren 
van bemiddelingsgesprek

• ondersteuning van de cliënt bij indienen van 
klacht

• ondersteuning bij de klachtencommissie

De vertrouwenspersonen 
zorgen ervoor dat de jongere als 
gesprekspartner serieus wordt 
genomen.  Ze bezoeken 
regelmatig de leef- en 
behandelgroepen van Jeugdhulp 
Friesland, Reik en Fier. Heb je een 

vraag, dan kun je die ook op dat moment aan 
hen stellen.

Door als vertrouwenspersoon regelmatig fysiek 
aanwezig te zijn bij activiteiten van de jongeren, 
is de stap om contact te zoeken kleiner, dan naar 
een vertrouwennersoon op afstand.

"Ik ben vastgepakt door 
begeleiding. Hier wil ik iets 

tegen doen/ een klacht over 
indienen."

Het team 
Vertrouwenspersonen Jeugdhulp (vlnr.): 

Marleen de Jong, Cato de Vries, Marieke Hallegraeff en Sylvia Reckers. 
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Hierdoor bereikt de vertrouwenspersoon 
meer jongeren en wordt de effectiviteit van 
deze functie vergroot.

Zorgbelang Fryslân beschikt over een team 
van 5 vertrouwenspersonen, bestaande 
uit Marieke Hallegraeff, Marleen de Jonge, 
Matthijs Sikkes- van den Berg, Silvia Reckers 
en Cato de Vries.

Werkwijze
De vertrouwenspersoon biedt altijd een 
luisterend oor aan de jongere en/of zijn 
ouders en kan advies geven over te nemen 
stappen of informatie geven over rechten en 
procedures. De jongere houdt altijd de regie 
over de kwestie. 

Samen wordt gekeken of een gesprek 
nog mogelijk is met degene waar de 
problemen mee zijn. Dan probeert de 
vertrouwenspersoon die naast de jongere 
staat, de angel uit het verhaal te halen. 
Wanneer dat niet tot een oplossing 
leidt, kan er een klachtenprocedure 
worden gestart. Ook daarbij ondersteunt 
de vertrouwenspersoon de jongere. 
Bijvoorbeeld bij het schrijven van een 
klachtbrief aan de klachtencommissie. De 
jongere blijft beslissen wat hij/zij wil dat er 
met zijn onvrede/klacht gebeurt. 

Kwesties worden altijd in vertrouwelijkheid 
besproken, inhoudelijk wordt niks met derden 
gedeeld. Uitzondering op deze vertrouwelijk-
heid is wanneer een jongere en/of ouder een 
gevaar voor zichzelf of omgeving is. Dan heeft 
de vertrouwenspersoon meldplicht, echter 
wel altijd met medeweten van de jongere en/
of zijn ouders. 

Als de vertrouwenspersonen merken dat 
meerdere jongeren en/of ouders tegen 
dezelfde problematiek aanlopen dan wordt 
dit een signaal. Zorgbelang Fryslân zorgt er 
voor dat deze signalen besproken worden 
met desbetreffende jeugdhulpinstantie.

Contactgegevens:
Team adviespunt
Adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl
085-483 24 32

Ook ouders en verwanten kunnen contact 
met het Adviespunt opnemen. Dit eerste 
contact loopt echter via het Advies- en 
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) :

AKJ
info@akj.nl
088-555 10 00

“Er is een hoorzitting over 
de verlenging van mijn OTS. 

Mag ik hierbij aanwezig 
zijn?”

“Mijn gezinsvoogd kent 
mij niet, maar neemt wel 

beslissingen over mij. 
Mag dat zomaar?”
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De ervaringen van de jeugdigen en ouders staan 
centraal: hoe is het hulptraject verlopen en waarom 
zo? Zijn de doelen van ouders en jeugdigen behaald? 
Wat heeft hierbij wel en niet geholpen? Kan het 
gezin op eigen kracht en met mensen in de eigen 
omgeving verder? De deelnemers maken concrete 
afspraken over verbeteracties. 

Momenteel worden in vier Friese gemeenten 
dialoogtafels gehouden. De reacties van dialoogtafel 
deelnemers zijn positief. Jongeren en ouders voelen 
zich gehoord, voor hulpverleners geeft het stof 
tot nadenken. Ouders, jongeren en hulpverleners 
hoorden de andere kant van het verhaal, met 
aandacht voor goede en minder goede ervaringen. 

Enkele reacties:
Jongere: ‘Ik vond het fijn dat er niet over mij, maar 
met mij werd gesproken. Ik werd als gelijkwaardige 
gesprekspartner gehoord; er werd naar mij geluisterd. 
Hierdoor kan ik invloed hebben op de zorg […].’

Cliëntvertegenwoordiger: ‘Misschien komt [het] 
doordat er tijdens een dialoogtafel ruimte is voor 
gelijkwaardigheid, voor kwetsbaarheid en het (leren) 
begrijpen van elkaars zienswijze. Dat brengt een heel 
ander gesprek op gang, een gesprek van mens tot 
mens en dat doet iedereen goed.’

Vertrouwenspersoon cliënt: ‘Het gesprek werd geen 
moddergooien over wie wat anders had moeten 
doen, maar een zoeken naar wat beter had gekund 
[…]. Hierdoor kreeg de cliënt het gevoel dat er serieus 
geleerd werd van haar ervaringen.’

Enkele geleerde lessen tot nu:

• kijk niet alleen naar de problematiek maar ook 
naar de context van en achterliggende redenen 
voor gevoelens en gedrag van kind of jongere;

• betrek vanaf het begin het gezin bij de 
hulpverlening, ook als dit lastig is of de jongere 
aangeeft dat hij of zij dat liever niet wil;

• geef hulpverleners ruimte om te doen wat in die 
situatie nodig is;

• communiceer over (redenen voor) wachttijden en 
mogelijkheden voor tussentijdse ondersteuning;

• zorg dat wijkteams zodanig bereikbaar zijn, 
dat dringende zaken opgemerkt en opgepakt 
kunnen worden.

Anja Holwerda, Liesbet Heyse, Alona Labun 
en Marike Serra

www.awtjf.nl 

Dialoogtafels creëren 
gelijkwaardige gesprekspartners
De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) ondersteunt gemeenten, zorginstellingen, 
ouders en hulpverleners bij veranderingen in de jeugdhulp door middel van dialoogtafels. Dit zijn gesprekken 
waarin jongeren en/of ouders en betrokken hulpverleners gezamenlijk en op een gestructureerde manier de 
ontvangen zorg bespreken. Een onafhankelijke voorzitter leidt het gesprek. 
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Stel je voor: je reist als achttienjarige een paar jaar 
door Noord Amerika. Soms met iemand anders, maar 
vaak  alleen. De bekende Greyhound bussen zijn je 
vervoermiddel en vaak je slaapplek. Je verdient je 
geld met tijdelijke baantjes o.a. als au pair, werken in 
een fabriek en een kindertehuis. Dat is niet iets voor 
onzekere mensen en Theresa Visser, die dit in de 
jaren zestig ondernam, is mede door die ervaringen 
iemand geworden die weet wat het leven je kan 
bieden als je kansen krijgt. En dat is ook wat haar nu 
drijft om zich met jeugdzaken bezig te houden op 
verschillend gebied.
 
Terug in Nederland startte zij met de opleiding 
tot verpleegkundige. Diverse specialisaties op het 
gebied van onderwijs en management volgden, en 
uiteindelijk werd Theresa hoofd-opleidingen in een 
ziekenhuis.

De rode draad in haar carrière is het geven van 
onderwijs, het opleiden, begeleiden en coachen 
van mensen. Interesse in de schooljeugd en pubers 
kwam met het krijgen van eigen kinderen.
Nu, na haar pensionering, is dat wat haar nog 
steeds boeit. Met name de jongeren die het 
moeilijk hebben, bijvoorbeeld door een beperking. 

Nadat binnen haar familie- en vriendenkring 
kinderen waren geboren die later leerstoornissen 
als ADHD, dyscalculie en dyslexie bleken te 
hebben, werd Theresa vrijwilliger bij Balans. 
Deze vereniging is voor ouders van kinderen 
met ontwikkelingsproblemen rondom leren en 
gedrag. Tegenwoordig is ze voorzitter van de 
afdeling Friesland: ‘Het is belangrijk voor ouders 
om ervaringen te kunnen uitwisselen. Er is veel 
behoefte aan herkenning en erkenning van wat je 
met je kind ervaart. Thuis en op school.’

Naast Balans werkt Theresa mee in een 
mentorproject op een ROC, is leesmoeder op 
een basisschool, ondersteunt activiteiten van 
de Academische Werkplaats Transitie Jeugdzorg 
Friesland en is lid van een adviesraad en klankbord 
groep van instelling voor jeugdpsychiatrie.
Dat is eigenlijk meer dan genoeg, maar voor de 
Denktank Jeugd van Zorgbelang Fryslân maakt ze 
graag  tijd vrij: ’Rond de tafel met de verschillende 
cliënten groepen die de jeugd vertegenwoordigen, 

wil ik graag mijn bijdrage leveren. De Denktank 
van Zorgbelang maakt dat mogelijk. De jaarlijkse 
wensenlijsten voor de jeugdzorgsector zijn een 
prachtig voorbeeld van hoe je proactief kunt 
meedenken.’

Visser is kritisch op de scholen en zorginstellingen. 
Hulpvragen komen soms in langdurige 
intakeprocedures terecht. Vanuit scholen is er ook 
vaak te weinig tijd voor de juiste  ondersteuning 
voor kinderen en hun ouders: ‘Wat ik hoor in de 
gespreksgroepen is het moedeloos worden van het  
maar moeten afwachten. Afspraken die je als ouders 
maakt aan het begin van het schooljaar vervagen, ze 
worden niet nagekomen door gebrek aan kennis of 
goede overdracht. Wat blijft er dan over van passend 
onderwijs?’

‘Wat je ziet is, dat sterke ouders met goede sociale 
vaardigheden  meer voor hun kind gedaan krijgen 
dan ouders die minder assertief of uit sociaal 
zwakkere milieus komen. Helaas komen veel 
kinderen in het speciaal onderwijs en de jeugdzorg 
uit sociaal zwakkere gezinnen. Ik maak me wel 
zorgen over het verschil in onderwijs en de zorg die 
daardoor ontstaat. 

’Ik probeer mij sterk te maken en ervaringen te delen 
in al deze geledingen, om te helpen de juiste zorg 
en aandacht te krijgen voor onze jongeren met 
een beperking. Laten we er met elkaar voor zorgen 
dat ouders gehoord worden en onze kinderen en 
jongeren de hulp en ruimte krijgen om mee te 
kunnen in onze maatschappij.’’

‘Aan de Denktank Jeugd wil ik graag 
mijn bijdrage leveren.’
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Toetsing cliëntgerichtheid zorgaanbieder jeugdzorg

‘Zoiets ontstaat organisch en dat is mooi’ 
André de Jong is een van de vier projectleiders die betrokken is bij de inkoop van jeugdzorg in Friesland voor 
2018. De projectgroep wilde het cliëntperspectief in dat inkoopproces een plek geven. Het idee ontstond hier 
samen met cliënten een instrument voor te ontwikkelen dat de cliëntgerichtheid van zorgorganisaties toetst. 
In het voorjaar kwam dit toetsingsinstrument tot stand en het is daarna door de projectgroep omarmd. In een 
uitgebreid en openhartig interview met André de Jong vertelt hij wat het toetsingsinstrument is en hoe het 
tot stand is gekomen.

Valentijnsdag 2017. In het restaurant 
zijn mensen romantisch aan het eten. 
In een hoek van de zaal, achter een 
aantal schermen zit een groep mensen 
te vergaderen. Ouders, pleegouders, 
jongeren, beleidsmakers en andere 
betrokkenen praten over de inkoop van 
jeugdhulp in 2018. Luidruchtig rijden 
achter het scherm ‘dining-karretjes’ met 
de volgende gang naar de tafels, waar 
André de Jong, beleidsmedewerker 
jeugdzorg bij de gemeente De Fryske 
Marren, uitleg geeft over de nieuwe 
wijze van inkoop van zorg in 2018.

‘Het was een bijzondere bijeenkomst’, 
lacht De Jong een paar maanden later. ‘Het was een 
bont gezelschap, maar een prachtig gezelschap. 
Je moet als betrokken ouder of cliënt ook maar de 
moed hebben om naar zo’n avond te gaan. Vragen 
te stellen en een wellicht wat theoretisch verhaal 
aan te horen. Er zat geen chagrijn in de groep, maar 
mensen zaten er om samen met de gemeenten te 
kijken wat we samen kunnen bereiken’.

Transformatie
De Friese gemeenten zijn sinds begin 2015 
verantwoordelijk voor het gehele terrein van de 
jeugdhulp. De Jong heeft die overdracht met 
gemengde gevoelens bekeken. Een complex 
georganiseerde markt met een heel eigen 
financieringsstructuur, diverse wetten en betrokken 
partijen. 

De Jong kan zijn verbazing en soms zelfs ergernis 
over die complexiteit maar met moeite onderdruk-
ken: ‘Voorheen waren er meerdere wetten met een 
woud aan mogelijkheden. Had je iets nodig uit de 
AWBZ én de GGZ, dan had je al gauw een pro-
bleem. Inhoudelijk waren er wel overlappen, maar 
toch werd het als afzonderlijke producten verkocht. 
Die producten konden niet gelijktijdig worden inge-
zet! Dan moest begeleiding van de ouders wachten 
tot de behandeling van het kind was afgerond. 

Het kon zijn dat de ene organisatie het kind 
begeleidde en een andere organisatie de ouders. 
Dan moest je maar hopen dat de afstemming 
tussen de beide organisaties goed ging’. 

De Friese gemeenten hebben vanaf 2015 de koppen 
bij elkaar gestoken en de inkoop van jeugdhulp 
gezamenlijk, via Sociaal Domein Friesland opgepakt. 
De afgelopen tijd is er hard gewerkt om een nieuw 
systeem te ontwikkelen waarbij, voor nieuwe 
aanmeldingen vanaf 1 januari 2018, gewerkt wordt 
met profielen en intensiteiten. 
De Jong: ‘Als je als aanbieder een goed plan hebt 
en je hebt expertise van een ander nodig, regel dat 
gewoon. Zolang je het resultaat voor het kind en het 
gezin maar voor ogen houdt. Dat is ons belangrijkste 
uitgangspunt’. 

Voor De Jong gaat het niet om de inkoop zelf, maar 
om de transformatie die wordt nagestreefd. Niet 
meer de behandeling centraal stellen, maar het 
kind. Dus ook als de psychiater zegt dat het kind 
is uitbehandeld voor de angststoornis, maar het 
kind gaat nog niet naar school, dan is het traject 
niet klaar. De behandeling wel, maar het doel is 
dan nog niet bereikt. Kind en ouders staan centraal, 
want uiteindelijk gaat het er om wat voor resultaat 
zij willen bereiken en dat ze er een goed gevoel bij 
hebben.
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Het is nog best lastig om die transformatie voor 
elkaar te krijgen, omdat ouders geneigd zijn naar 
hulpverleners te kijken en te vragen: ‘neem het 
maar over.’ De Jong ziet dat hulpverleners vaak 
geneigd zijn dat dan ook te doen: ‘Dat is historisch 
zo gegroeid. Hulpverleners willen hulp verlenen. Een 
stapje terug doen en vragen wat cliënten zelf voor 
ogen hebben, wat voor stappen ze zelf doen b blijkt 
toch lastig.’ 

Toch is dat volgens De Jong waar het eigenaarschap 
van het probleem moet liggen: bij de cliënt zelf.
Voor de transformatie moeten echter ook de 
zorgaanbieders in de goede stand staan: ‘Met hen 
moeten we preciezer kijken naar wie welke rol heeft 
in een verhaal. Vaak kunnen zij een deel van het 
probleem behandelen en niet alles. Sommigen kijken 
alleen naar het kind, maar ze zien over het hoofd 
welke rol ouders spelen. Om dat te bereiken moeten 
wij als Friese gemeenten met zorgaanbieders in 
gesprek. Dat is de nieuwe mindset die we met de 
inkoop 2018 willen bereiken.’

Intermediair
Na Valentijnsdag was er genoeg reden om een 
tweede avond te organiseren, waarvoor De Jong 
de deelnemers uitnodigde op het gemeentehuis in 
Joure. Daar is – op een heel spontane en organische 
wijze – een toetsingsinstrument voor de zorginkoop 
ontstaan, beredeneerd vanuit de cliënt. Het 
instrument is een document met open vragen. Die 
vragen zijn door bezoekers van de beide avonden 
bedacht en gaan dus over voor hen belangrijke 
kwaliteitskenmerken van de zorg: hoe is de 
continuïteit van de zorg geregeld, op welke manier 
wordt gezorgd voor een cliëntgerichtheid omgeving 
en hoe zorgt de aanbieder ervoor dat de cliënt de 
regie in eigen handen houdt?

De Jong is enthousiast: ‘Hiermee kijken we niet alleen 
meer naar de vraag of het een goede aanbieder 
is die alles technisch voor elkaar heeft, maar ook 
hoe ze erbij staan ten opzichte van cliënten. 
Complimenten dus aan Zorgbelang, want jullie 
hebben een bont gezelschap weten te verzamelen 
van ouders, jongeren, volksvertegenwoordigers en 
mensen met bestuurlijke ervaring. In twee avonden 
heeft Zorgbelang toegewerkt naar dit resultaat. 
Deels ging dat op methodische wijze, maar er was 
ook ruimte om dingen spontaan te laten ontstaan.’

Voor een gemeente zijn dergelijke bijeenkomsten 
lastig te organiseren. In de aanloop naar 2015 is 
wel geprobeerd met bijeenkomsten mensen bij 
de transitie te betrekken, maar volgens De Jong 
zijn mensen vaak heel persoonlijk en emotioneel 
bij een onderwerp als jeugdzorg betrokken: 
‘Je hebt dan eigenlijk toch een onafhankelijk 
tussenpersoon, een intermediair als Zorgbelang 
nodig. 

Daarnaast is het aantal mensen uit één gemeente 
dat op zo’n specifiek onderwerp een bijdrage kan 
en wil leveren, gewoon niet heel erg groot. Je hebt 
toch een beetje massa nodig. Omdat Zorgbelang 
inwoners van de hele provincie vertegenwoordigt, 
kan het voor die massa zorgen.
Zorgbelang kent niet alleen individuen en 
ervaringsdeskundigen, maar ook mensen uit 
belangenorganisaties en cliëntenraden. Op 
gemeenteniveau is die spoeling te dun, dan is het 
nog nauwelijks representatief. Dan heb je toch 
een provinciaal niveau nodig. Aanbieders werken 
immers ook op provinciaal niveau.’

De gemeenten doen hun best om alles in elkaar 
te schuiven, maar dat is een langdurig proces. Dan 

blijkt dat de ‘taal’ die zorgaanbieders 
spreken een heel andere taal is dan 
die van de gemeenten, dus men 
moet elkaar leren verstaan. Er wordt 
nu aan gewerkt niet meer te denken 
in behandelingen, maar in trajecten 
met eindresultaten. Nu is het zo dat 
meerdere behandelingen niet tege-
lijkertijd kunnen plaatsvinden omdat 
het systeem, met productcodes, dat 
niet toelaat, terwijl dat juist heel goed 
kan werken. 

De projectgroep Zorginkoop 
probeert dat te doorbreken. De Jong: 
‘Aanbieders doe je ding, in het belang 
van het kind! 
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Natuurlijk is het trouwens niet zo dat dit systeem 
perfect is, maar het schijnt dat nergens op de wereld 
een perfect systeem bestaat. Aanbieders zien al 
wel de voordelen van ons model. We zijn constant 
in gesprek met elkaar. Niet om te zeggen dat het 
niet goed gaat, maar wel om aan te geven wat 
we zien gebeuren. Dingen die niet logisch zijn of 
ontwikkelingen waar we vraagtekens bij zetten. Die 
gebruiken we niet om met een vingertje te wijzen, 
maar wel om eens in gesprek te gaan en dingen 
te verbeteren. We monitoren, gaan in gesprek en 
zoeken verbeteringen.’

‘Ik hoop dat Zorgbelang met ons kan kijken naar 
de effecten van de vernieuwingen. Er zullen 
veel cijfers en meningen uit effectmetingen 
en tevredenheidsonderzoeken rollen. Als 
gemeente zullen we naar die gegevens kijken, 
zorgaanbieders doen dat ook, eigenlijk zouden we 
Zorgbelang daar ook een rol in moeten geven. Het 
gezamenlijk monitoren waarbij Zorgbelang vanuit 
cliëntperspectief meekijkt naar wat opvalt en hoe je 
dat met elkaar kunt verbeteren.’

Henriette Bleumink en Johannes Beers
bleumink@zorgbelang-fryslan
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De POR is een medezeggenschapsorgaan zoals 
iedere instelling die kent. Er zijn reguliere overleggen 
met het bestuur van Jeugdhulp Friesland over 
het beleid. Verder zijn er contacten met het 
Regiecentrum en de evenknieën van de POR in de 
noordelijke provincies. 

Van Oosten vertelt dat de POR een open verstand-
houding met Jeugdhulp Friesland nastreeft: ‘We 
hebben hetzelfde belang en dat is dat het kind goed 
onderdak heeft. Hoe de praktische uitwerking van 
onze adviezen is, dat wordt natuurlijk mede bepaald 
doordat Jeugdhulp een enorme organisatie is en 
vooral door de enorme bezuinigingen waarmee 
Jeugdhulp te maken heeft: in 2015 is het budget met 
20% gekort! Ga d’r maar aan staan. Er komt niks meer 
bij!’

De belangrijkste contacten zijn echter – uiteraard - 
met de pleegouders zelf.

Die contacten komen op verschillende manieren
tot stand. Van Oosten: ‘Dat kan zijn via 
koffieochtenden en dergelijke en leden van de 
POR worden natuurlijk wel eens gebeld of gemaild. 
Vorig jaar hebben we een pleegouderdag gehad in 
Aqua Zoo, daar waren zo’n duizend mensen. Daar 
hebben we als POR ook veel gesprekken gevoerd. 
Toch moeten we dit nog verder door ontwikkelen, 
want we vinden dat we toch nog niet genoeg 
contact met hen hebben. De POR mag nog wel 
beter vindbaar zijn, met name op internet, maar 
daar werken we dan ook aan.’

Veel van de signalen die de POR van pleegouders 
krijgt, hebben te maken met financiële zaken. Heel 
praktisch, als een pleegkind een fiets nodig heeft en 
het onduidelijk is of dat vergoed kan worden. Soms 
zijn er ook lastiger vragen als pleegouders niet met 
de voogd overweg kunnen. Dat soort zaken wordt 
doorgespeeld aan Jeugdhulp. 

In pleegouderzorg zijn maatschappelijke trends terug te vinden 

‘Pleegkinderen komen al lang niet meer 
alleen uit lagere milieus’ 
De pleegouderzorg krijgt niet altijd evenveel aandacht als de andere jeugdzorgsectoren. Dat is opvallend 
want in Friesland zijn maar liefst zo’n 650 huishoudens actief als pleeggezin. Pleegouderzorg is een niet weg 
te denken vorm van hulpverlening aan jongeren, kinderen en zelfs baby’s. Iemand die daar alles over kan 
vertellen is de voorzitter van de PleegOuderRaad (POR), Douwe van Oosten. 
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Van Oosten:  ‘Een belangrijk advies dat we aan 
Jeugdhulp hebben gegeven is dat er continuïteit 
van beleid moet zijn. Pleegouders moeten zekerheid 
hebben en al te veel wisselingen in beleid en regels 
is niet wenselijk.’ 

Een regelmatig terugkerend probleem is dat 
pleegkinderen één keer in de zoveel tijd voor de 
rechter moeten komen. Het gaat dan vaak om de 
vraag of je bij de pleegouders mag blijven of weer 
terug moet. Voor een kind van 15, 16 jaar is dat 
natuurlijk heel spannend, maar voor de pleegouders 
is het ook vaak stressvol.
 
Drugsbaby’s
De praktische of financiële vragen waar pleegouders 
mee komen, zijn echter niet de vraagstukken waar 
Van Oosten zich de meeste zorgen om maakt. Er is 
altijd overleg mogelijk met Jeugdhulp en dergelijke 
problemen kunnen eigenlijk altijd goed opgelost 
worden. Van Oosten maakt zich meer zorgen 
om enkele trends en ontwikkelingen die de POR 
signaleert.

‘Twintig jaar geleden was een pleegkind een kind uit 
een, laat ik zeggen, wat lager milieu. Dat is veranderd. 
Tegenwoordig komen ze uit alle milieus. Dat kun je 
echt wel een trend noemen. De oorzaak is dat er 
op dit moment relatief veel vechtscheidingen zijn. 
Voor een kind betekent dat enorm veel stress. Steeds 
meer kinderen in pleegzorg zitten daar vanwege een 
vechtscheiding.’

Een ander groot probleem dat Van Oosten signaleert, 
is dat van drugsbaby’s: ‘Pleegouders die de zorg 
krijgen voor een drugsbaby, dat is van een heel 
andere categorie dan de gebruikelijke pleegzorg. 

De verslaving die doorwerkt op het kind, hoe ga je 
daarmee om? Daar is wel kennis over, maar die  moet 
wel gebundeld worden. Wij hebben daarom het 
initiatief genomen om te komen tot een kennisbank, 
die straks online te raadplegen moet zijn.’

In een maatschappij waar vaak beide ouders werken, 
wordt steeds vaker een beroep gedaan op grootouders. 
In de pleegzorg is die trend ook te herkennen. Dat is te 
zien aan grootouders die tijdelijk een kleinkind opvangen. 
Van Oosten: ‘Dat zou je nog mantelzorg kunnen 
noemen, maar steeds meer grootouders nemen 
formeel de pleegzorg voor een kleinkind op zich. 
Dat is een heel grote stap. Daar moeten we als POR 
ook iets mee doen en daarom heb ik binnenkort 
een afspraak met iemand die een netwerk wil 
organiseren voor grootouders.’

Multi-problematiek
De trends die Van Oosten signaleert, verhouden zich 
lastig tot de druk waaronder Jeugdhulp Friesland 
opereert. Binnen de organisatie wordt gestreefd 
wordt naar kortere trajecten. De langdurige trajecten 
zullen volgens Van Oosten minder worden: ‘De 
gebiedsteams fungeren als poortwachter, waardoor 
we zien dat – voordat een kind in pleegzorg komt 
– er bijvoorbeeld al een beroep op grootouders 
gedaan moet worden. Feit is dat multi-problematiek 
aan het toenemen is. Dat is ook kostbare zorg, 
want daar zijn veel professionals bij betrokken en 
pleegzorg is daar vaak ook niet geschikt voor.’

De doelstelling van één gezin, één plan is in zo’n 
situatie vaak lastig te realiseren. Naast één gezin en 
één plan moet je dan ook één hulpverlener hebben. 
Die hulpverlener zal dan wel generalistisch moeten 
zijn. Zover is het nog niet.’
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Jimmy’s is voor iedereen. 
Jongeren in allerlei soorten en maten waaien 
aan bij het pand op de Nieuweburen. Om wat 
te drinken, wat om te hangen, een idee uit te 
voeren of een gesprek met een hulpverlener te 
hebben. Alle jongeren van 12 tot 27 (gemiddeld 
18 à 19 jaar) zijn welkom en het mogen ‘goths zijn, 
vluchtelingenkinderen, jongeren uit instellingen, 
VMBO-ers, MBO-ers, HBO-ers, noem maar op. 

Wie wil langskomen om lekker op de bank te 
hangen, is van harte welkom. Wie een plek zoekt 
om huiswerk te maken ook. Wie een idee heeft voor 
een project kan het hier uitvoeren. Heb je geen zin 
om na school direct naar huis te gaan, omdat je 
geen goede band met je ouders hebt, dan kun je bij 
Jimmy’s een plek vinden.

Met regelmaat wordt er serieus hulp gevraagd. Als 
dingen thuis niet lekker lopen, of als een uitkering 
aangevraagd moet worden. Er zijn ook veel 
contacten met hulpverlenende organisaties als Fier, 
ZIenn en de sociale wijkteams. Zij nemen jongeren 
wel eens mee naar Jimmy’s om te kijken of die daar 
niet een goede plek zouden hebben. 

Jimmy’s lijkt te voorzien in een behoefte van 
jongeren. Een beetje een woonkameridee waar koffie 
of thee te krijgen is en waar laptops staan om aan 
een project te werkenn. Het concept is ontwikkeld 
in Groningen en er zijn nu een stuk of zes Jimmy’s in 
heel Nederland. Jimmy’s is voor iedereen.

Jimmy’s is van iedereen. 
Dat is de basis van het concept en best wel een 
belangrijk gegeven. Jimmy’s Leeuwarden is vanuit 
een oud jeugdhonk ontstaan. Vanaf het zoeken van 
een andere locatie tot de inrichting en het bedenken 
van activiteiten zijn jongeren betrokken geweest.
Daardoor is de betrokkenheid van jongeren bij 
Jimmy’s erg groot. De plek voelt voor hen vaak als 
hun ‘eigendom’.  Dat gaat soms best ver. Enkele 
jongeren hebben zelfs een sleutel van het pand. 
Dat betekent niet dat ze hun gang maar gaan. Ze 
hebben zelf aangegeven dat ze willen dat er een 
jongerenwerker bij aanwezig is.

Die betrokkenheid en dat ‘eigendomschap’ 
zorgen er ook voor dat er geen problemen met 
drank- en drugsgebruik zijn. Geen opgeheven 
vingertje van de jongerenwerker, maar het eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel is daarbij bepalend: 

Jimmy’s: voor, door en van iedereen
Aan de Nieuweburen in Leeuwarden zit Jimmy’s. Jimmy’s is geen jeugdhonk. Jimmy’s is ook geen 
huiswerkbegeleiding. Jimmy’s is ook geen café. Toch zijn er wel activiteiten, zitten er jongeren hun huiswerk te 
maken, terwijl anderen in grote bankstellen een kop thee of fris drinken. Wat Jimmy’s niet is, is misschien wel 
duidelijk, maar wat het wel is, is lastiger uit te leggen. Een poging:

Lex van Dongen is jongerenwerker bij Wellzo en betrokken bij Jimmy’s. 
Hij ziet dat er tegenwordig veel op jongeren af komt.

“Jongeren ervaren veel druk. Druk om te presteren. Soms 
wordt over het hoofd gezien hoe jong iemand nog maar 
is, terwijl er al wel veel van gevraagd wordt. Dingen die 
soms nog niet bij de leeftijd passen. Er is veel sociale druk 
om ‘dingen te kunnen’ en als dat dan niet lukt, dan val je al 
snel buiten de boot. De lat ligt hoog, ook als het gaat om 

hoe je eruit ziet, hoe mooi je bent, hoeveel vrienden je hebt en ga maar door. Je moet eigenlijk perfect zijn. 
Social media speelt daarin een belangrijke rol. Je wilt toch die likes hebben”. 

“Er wordt veel van jongeren gevraagd, ook op school. Dat is voor een school natuurlijk niet onredelijk, 
maar de sociale druk die jongeren tegenwoordig ervaren is groter dan zo’n twintig jaar geleden. Je moet 
steeds zelfstandiger werken, bijvoorbeeld op het MBO en we zien dat niet iedereen daar even goed in 
is. Helaas zijn docenten en mentoren op de scholen van tegenwoordig ook ontzettend druk, vaak met 
organisatorische zaken. Het zou mooi zijn als ze meer ruimte voor de begeleiding van leerlingen zouden 
krijgen. Dat zou enorm schelen. Want combineer de druk van school met sociale druk, sport en een 
thuissituatie die niet goed is, dan heb je een recept voor problemen”.
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de huisregels die de jongeren zelf hebben opgesteld 
waren strenger dan waar de jongerenwerkers 
waarschijnlijk zelf op waren uitgekomen. 

Er is één ‘verplichting’ en dat is dat ’s middags om 
drie uur, iedereen stillegt waar hij of zij mee bezig 
is. Dan wordt er thee gedronken en is er rust en om 
even met elkaar te praten. 

Jimmy’s wordt gedaan door iedereen. 
Jimmy’s maak je samen. In het verleden werden door 
jongerenwerkers activiteiten bedacht waar jongeren 
aan konden deelnemen. Of niet. Nu is er een veran-
dering in het denken gekomen, waarbij eerst wordt 
gekeken naar de behoefte van de jongeren. Wat zijn 
hun eigen ideeën? Wat speelt er bij de jeugd zelf? 

Als je een idee hebt, kun je anderen vragen je te 
helpen bij de uitvoering ervan. Dat hoeft niet een 
van de jongerenwerkers te zijn. Liever niet, zelfs. 
Iedereen mag binnenkomen met een vraag of 
een idee. Dan wordt gekeken welke kwaliteiten en 
talenten je zelf hebt en met wie je vervolgens zou 
kunnen samenwerken. Als er een feest is op school 
en je wilt dat organiseren, kun je hier misschien 
iemand vinden die een mooie poster voor je kan 
maken. Of iemand die op de centen kan letten. 
Iedereen zijn eigen talent.

In het jeugdhonk van voorheen was de sfeer toch 
anders. Daar waren de jongerenwerkers er om te 
openen en af te sluiten en daartussenin de orde te 
bewaren. De functie die het had om de plek te zijn 
waar jongeren met een hulpvraag terecht konden, 
sneeuwde teveel onder in het spelen van tafeltennis 
en met de Playstation. Bij Jimmy’s zijn de resultaten 
duidelijker zichtbaar in de sociale contacten die 
de jongeren met elkaar hebben. Door samen 
activiteiten op te pakken en te organiseren is Jimmy’s 
meer geworden dan een plek waar je naar toe kunt 
om van de straat af te zijn. Het is vooral een plek 
voor sociale contacten, het uitwerken van creatieve 
ideeën, samenwerken om die ideeën te realiseren. 

De vraag wat Jimmy’s is, is lastig te beantwoorden 
als je het kort en goed wilt doen. De volgende 
zaken horen zeker in het antwoord thuis: het is een 
ontmoetingsplek waar jongeren serieus genomen 
worden, waar ze voor de gezelligheid kunnen 
komen, maar waar ook hun eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid wordt aangesproken. 

De mogelijkheid om te chillen, creatieve projecten 
hulp te vragen, het is allemaal aanwezig en het 
voorziet daarmee in een behoefte bij een grote 
groep jongeren. 
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Opmerkelijk ook wel, omdat slachtoffers van geweld 
in relaties niet bij Fier zullen aankloppen met het 
idee actief te worden in een cliëntenraad (CR). Van 
Dijke: ‘Ze hebben inderdaad veel aan hun hoofd, 
maar wij willen het accent al vrij snel verleggen. We 
zoeken naar zoveel mogelijk normalisatie van hun 
situatie. We sporen hen aan actief te zijn, onderwijs 
te volgen, stage te lopen, te gaan sporten, 
noem maar op. Een nieuwe, dagelijkse routine 
ontwikkelen. Daar past een lidmaatschap van de CR 
dan prima in.’

De leden van de CR worden begeleid in hun 
werk door een professionele ondersteuner. Niet 
alleen wordt gekeken naar beleidsvraagstukken 
rond de instelling of de agenda van de volgende 
vergadering, maar er wordt ook naar de leden 
gekeken: wat zouden ze nog willen leren, welke 
training kunnen ze gebruiken, welke contacten 
kunnen behulpzaam zijn?
‘Op die manier leren de leden van de CR ook 
nieuwe vaardigheden, doen ze nieuwe kennis op. 
Als ze willen kunnen ze het gebruiken in een CV of 
een portfolio van een opleiding.’

Tussen Van Dijke en de CR is een goede wissel-
werking ontstaan. Zo neemt de CR geregeld eigen 
initiatief. Alle groepen worden bezocht, ook op 
de locatie Rotterdam, er is een soort ideeënbus, 
worden er Bingo-avonden georganiseerd en de CR 
geeft een nieuwsbrief voor cliënten uit. 
Eén initiatief is Van Dijke echter bijzonder bijgeble-
ven: ‘De CR wilde weten wat de effecten zijn van 
onderwijs en vrije tijdsbesteding op vrouwen na 
de opvangperiode. Ze hebben daar zelf onderzoek 
naar gedaan en kwamen met een rapportage en 
een Powerpointpresentatie als resultaat. Met zo’n 
initiatief kun je alleen maar blij zijn!’

Andersom is de CR voor Van Dijke ook een 
belangrijke toetssteen: ‘We kregen in de Raad van 
Bestuur signalen over armoede en schulden onder 
onze cliënten. Een eerste check hebben we zelf 
gedaan via bedrijfsbureau en controller. We konden 
geen gegevens vinden die de signalen bevestigden. 
Vervolgens heb ik het onderwerp ingebracht bij de 
CR. Zij hebben dat opgepakt en hebben verhalen 
verzameld over hoe vrouwen in de opvang in 
financiële problemen komen, zonder dat we daar 
vaak goed zicht op hebben. Een belangrijke oorzaak 
zijn bureaucratische regels, wat ons op het idee 
bracht de Nationale Ombudsman in te schakelen. 
Hij heeft daar afgelopen zomer een rapport over 
gepubliceerd dat landelijke aandacht kreeg. 

‘Ik ben er trots op dat onze CR in die zaak een 
belangrijke sleutelrol heeft gespeeld.’

Johannes Beers
beers@zorgbelang-fryslan.nl

Cliëntenraad van Fier: 
van Bingoavond tot Nationale Ombudsman 
‘Wij hebben een hele goede en leuke cliëntenraad. Er is een mix van jong en oud en ze zijn erg actief. Ik 
ben erg blij met mijn cliëntenraad.’ Anke van Dijke, directeur van Fier, het expertise- en behandelcentrum 
op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, praat op een bijzonder enthousiaste manier over ‘haar’ 
cliëntenraad. Hoewel de meeste directeuren van instellingen veel waardering hebben voor hun raad, is haar 
enthousiasme opvallend.
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Naar school in Friesland, 
een (voor-)recht van ieder kind
Het Ouderplatform Friesland heeft samen met Zorgbelang Fryslân het initiatief genomen om Naar school 
in Friesland, een (voor-)recht van ieder kind te organiseren. Op 2 november 2017 was het zo ver. Met bijna 
90 betrokken en geïnteresseerde deelnemers was dit symposium een hernieuwde aanzet om binnen het 
Passend Onderwijs in Fryslân alle kinderen binnenboord te halen en te houden. Onder de deelnemers een 
goede afspiegeling van alle partijen die te maken hebben met de Wet Passend Onderwijs; van ouder tot 
directeur van een samenwerkingsverband, van hulpverlener tot ambtenaar Jeugdzorg. Dit zorgde voor 
evenwichtige discussies en diverse breed gedeelde aandachtpunten waarmee we dit verhaal afsluiten.

De Dagvoorzitters Maaike Huisman, directeur 
samenwerkingsverband De West-Friese Knoop 
(Noord-Holland) en Nico ‘t Hooft, directeur 
samenwerkingsverband VO West-Friesland, lieten 
in hun openingssketch zien hoe het niet moet én 
hoe wel. Wordt het kind door de dagvoorzitters 
eerst mopperend over de schutting gegooid zodat 
de ander het ‘probleem’ mag oplossen, even later 
zoeken ze toenadering.

Uit het voorleggen van een aantal stellingen 
middels de Mentimeter: een digitaal hulpmiddel 
waarbij aanwezigen via een telefoon of tablet 
kunnen stemmen, werd de opinie van deelnemers 
gemeten. De meest opvallende resultaten zijn dat 
de samenwerking tussen: 

• school en ouder als onvoldoende wordt 
gewaardeerd;

• jeugdhulp en ouder als onvoldoende wordt 
gewaardeerd;

• jeugdhulp en school voor verbetering vatbaar is.

De Centrale lezing van Dr. Hans Schuman, schrijver, 
lector en expert op het gebied van inclusief 
onderwijs/passend onderwijs, was weer een 

“eyeopener” voor wat betreft speciaal en regulier 
onderwijs. Zijn centrale vraag luidde: Hoe komen 
wij tot onze eigen beeldvorming over wat normaal 
is en wat niet in het onderwijs? Als de wil er is kijk 
je naar de mogelijkheden van iemand, probeer je 
de persoon te begrijpen en samen oplossingen te 
vinden. 

Dagvoorzitters Nico ‘t Hooft en 
Maaike Huisman gooien in een sketch een ‘probleem’ over de schutting
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De vraag van één van de deelnemers was eigenlijk 
meteen de conclusie: Wat is normaal?

Vervolgens volgden tijdens het symposium diverse 
inspiratiesessies, waarbij vanuit de praktijk de 
deelnemers werden geïnspireerd mee te denken, 
mee te delen en eigen ervaringen te delen.

Al met al leverde dit symposium 4 aandachtspunten op:

• Daar waar het nog niet goed gaat schort het vaak 
aan een goede communicatie tussen ouders, 
school en gemeente. 

• Er bestaan toch nog verschillende budgetten 
voor zorg en onderwijs. Soms zijn er heel mooie 
oplossingen om een kind weer naar school te 
krijgen, oplossingen die niet volgens het boekje 
gaan. Er is dan wel geld, maar dat kan of mag niet 
op de gewenste manier worden ingezet. 

• Door de aanbestedingen wordt het zorgpakket 
dat de gemeente aanbiedt beperkter. 

Dit kan betekenen dat niet elke zorgvraag goed 
beantwoord kan worden met passende hulp.

• Er zijn kinderen die en door de thuissituatie en 
door de schoolsituatie onhandelbaar worden; 
uit huis worden geplaatst of van school worden 
gestuurd. Met een juiste samenwerking tussen 
jeugdzorg en school kan zo’n kind mogelijk een 
time out krijgen (zorgboerderij, stageplaats, o.i.d.). 
Daarmee wordt uithuisplaatsing voorkomen en 
kan het kind later het onderwijs weer oppakken.

Kortom, een geslaagd symposium dat een vervolg 
moet krijgen met de aandachtspunten die nu zijn 
geconstateerd. De Samenwerkingsverbanden Primair 
Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in Friesland en 
Ouders & Onderwijs hebben dit symposium mede 
mogelijk gemaakt.

Matthijs Sikkes - Van den Berg
sikkesvandenberg@zorgbelang-fryslan.nl

Dr. Hans Schuman
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