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Contract voor de lezer
Beste lezer,
De jeugdhulpregio West-Brabant West heeft in de tot standkoming van het nieuwe beleidskader Zorg
voor Jeugd 2018-2020 ervaringsverhalen gebruikt (ontwikkeltafel Leefwereld Ouders en Jeugdigen; 3
mei 2017).
Er is gesproken met ouders, jeugdigen, huisarts, peuterspeelzaalleidster, onderwijsprofessionals en
jongerenwerkers. Zij hebben een hoop persoonlijke verhalen gedeeld.
Alle ontsloten verhalen zijn in dit verhalenweb alfabetisch geordend en van thema voorzien.
Bovendien is de spreektaal zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dit heeft tot doel de in de gesprekken
getoonde emotie voor u als lezer te bewaren.
De verhalen kunnen illustratief door het TTWW worden gebruikt, bijvoorbeeld:
- In het beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2020
- Nog te organiseren bijeenkomsten
- In- en externe communicatie
Voordat u verder leest maken we graag een paar afspraken:
- Neem de verhalen serieus, ze zijn authentiek en opgeschreven zoals ze verteld zijn
- Laat de verhalen altijd heel, als ze schriftelijk worden doorverteld
- Raad niet naar de verteller van het verhaal. Het gaat niet om de boodschapper. Het gaat om
de boodschap en de betekenis die de verteller eraan geeft.

Joyce Hagenaars
K2 Next Generation
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Aan die voorkant bewogen
Een onderwijsprofessional vertelt…
Nauw contact op school, zowel over de inhoud: hé, welk plan van aanpak hebben we voor alles wat
we op school zien, hoe loopt dat, hoe communiceren we met de ouders. Ouders communiceren ook
met mij daarover, dus dat is fijn, dat je niet alleen met school dat contact hebt, maar ook met ouders.
Meekijken ook in de klas van: hé lukt het allemaal, wat zien we precies gebeuren, meedenken met, in
de communicatie met de ouders hoe doen we dat precies. Waar mogelijk natuurlijk gewoon
leerkracht en ouders met elkaar communiceren, maar dat gaat soms gewoon even niet zo goed, dan
ga ik daar weer bij zitten, dan communiceren we met zijn drieën daarover.
Als je dan als derde persoon erbij komt zitten en ook van sommige dingen zegt: nou dat ga ik dan
even voor jullie uitzoeken, bijvoorbeeld voor een externe, welke expert kan er betrokken worden bij
het school-stuk of wat kan ik d’r zelf nog hierin doen, of met wie kan ik even contact leggen voor
ouders, dan ga ik natuurlijk naar de jeugdprofessional. Dan merk je dat je toch weer bepaalde dingen
uit het contact tussen school ouder kan halen zodat dat wat minder beladen is.
Je hebt wel aan die voorkant bewogen, je hebt een heleboel dingen kunnen voorkomen hè. Zij zit op
haar eigen school. Zij zit in haar eigen gezin bij mama en papa, zij zit op de scouting. Dat vind ik echt
de kracht van hoe wij hier samen werken met jeugdprofessionals, met jeugdverpleegkundigen en
zorg. We bewegen naar de voorkant door die grote overleggen en waardoor duurdere zorg of
speciaal onderwijs minder vaak nodig is.
April 2017

Acht uur per dag naar de klok zitten kijken
Een jongere vertelt…
Ik ben eigenlijk altijd naar school geweest en op een gegeven moment kreeg ik een hele moeilijke
mentor. Zij was echt zo van: jij bent echt een probleemkind dus ik ga jou ook zo behandelen. Dus elke
dag, ik liep netjes naar de les toe, vijf minuten te vroeg zelfs en dan was het van: jouw kop staat me
niet aan, ga maar naar de directeur. Dan zei ze tegen de directeur dat ik agressief tegen haar was
geweest. Allemaal leugens van dingen die niet eens gebeurd zijn. Ik had echt zoiets van: wat is dit?
Op een gegeven moment ben ik echt boos op haar geworden. Ik zei: luister, ik woon misschien op een
instelling, maar ik ben geen probleemkind, dat ik zo’n probleem mentor heb als u daar kan ik niets
aan doen. Ik ben wel beleefd gebleven. Nou, daar kon ze niet tegen. Toen zei ze dat ik verbaal
agressief was geworden naar d’r. Nou dat is helemaal niet gebeurd, met mijn taal ben ik wel wat
agressief geweest maar verbaal niet. Toen ben ik geschorst geweest en toen heb ik het twee jaar
zonder school gezeten. Door haar leugens kon ik ook niet naar een andere school toe want het was al
speciaal onderwijs en toen heb ik eigenlijk twee jaar thuis gezeten en niets kunnen doen dan naar
dagbesteding te gaan. Daar heb ik maar acht uur per dag naar de klok kijken zitten van: ja, wat doe ik
hier.
De leerplichtambtenaar bleef komen van: ja, je moet naar een school gaan zoeken, dat moet je maar
zelf doen. De leerplichtambtenaar die hielp niet mee met kijken naar een school of proberen dat ik op
een school ingeschreven kon worden. Die was gewoon van: je moet maar naar je een school toe, ga
maar naar school. Twee jaar. Ik kreeg op een gegeven moment ook een taakstraf van tachtig uur
omdat ik niet naar school ging. Terwijl ik zoiets had van: ik wil naar school maar ik kan niet naar
school. En toen was mijn dossier van mijn oude school verlopen, dat was drie jaar geldig. Toen kon ik
eindelijk weer naar school toe. Dus nou zit ik weer gewoon op school en kan ik gewoon mijn lessen
gaan volgen.
April 2017

Alleen op een hele ongezellige manier
Een jongere vertelt…
Je leert eigenlijk vanzelf leven, alleen op een hele ongezellige manier. Je wordt achterdochtig, je gaat
raar over mensen denken En ik heb dat zelf: ik wil niks meer met de buurt te maken hebben want ze
denken toch maar raar over me. In het begin zei ik altijd goeiedag tegen de buren en was ik altijd
beleefd maar nou zeg ik niet eens meer iets en loop ik ze voorbij alsof ik ze niet zie. Dat is niet fijn, dat
is ook heel ongezond eigenlijk. Je wordt eigenlijk alleen maar een kluizenaar, je blijft 24/7 binnen
zitten en ja, of je gaat naar school en je gaat maar lopen naar het station of fietsen omdat je de bus
niet meer in wilt stappen omdat mensen toch alleen maar raar over je denken. Het gaat eigenlijk elke
dag weer hetzelfde, je staat op, je gaat weg, mensen kijken je raar aan, je komt terug mensen kijken
raar naar je. Je gaat binnen zitten en je blijft de rest van de dag binnen.
April 2017

Behalve een berg schulden
Een jongerenwerker vertelt…
En toen is hij een aantal jaren uit beeld geweest. Vaak is er geen school. Dus er is ook geen
leerplichtambtenaar. Er is ook geen werk. Geen kwalificatieplicht. Zulke jongeren verdwijnen van de
radar. Als je bijvoorbeeld je vmbo-diploma al hebt gehaald en zolang je niet een uitkering aanvraagt
of wat dan ook, dan heb je niets te maken met een kwalificatieplicht. Ben heeft het wel bij drie
scholen geprobeerd. Dan telkens weer een half jaartje eruit gevallen. En dan ben je drie jaar verder en
dan heb je niets. Behalve een berg schulden.
April 2017

Blij met de hulp die er thuis was
Een onderwijsprofessional vertelt…
Ik denk dat ouders positief zijn over het feit dat ze, dat denk ik echt, dat ze echt hebben kunnen
meepraten met dit proces en dat het niet steeds beslissingen waren wat andere mensen om hun heen
maakten. Maar dat het gewoon continu was van: nou, dit zien we bij jullie kind, hoe zien jullie het
zelf, wat merk je thuis, hoe sta je erin als ouder, wat kunnen we voor jullie betekenen. Dat het wel een
gezamenlijk proces is geweest denk ik waar ze ook hun eigen aandeel echt in hebben gehad. Dat ze
ook blij zijn met de hulp die d’r thuis ook is geweest, want daar waren ze er de laatste keer heel
positief over dat die er was.
April 2017

Contact met mensen in de straat
Een onderwijsprofessional vertelt…
Het contact met mensen die daar ook in de straat wonen speelde een rol. Daar is ook vanuit de
jeugdprofessional, iemand vanuit de gemeente weer bij betrokken die over veiligheid gaat. Ik denk
dat de ouders daar misschien niet zo blij mee waren. Deze ouders worden heel erg beoordeeld op de
manier waarop ze praten hè, dus stelligheid en de woordkeus die ze gebruiken, en het staan voor hun
eigen mening. En dat dat mogelijk niet altijd op de inhoud wordt gereageerd, maar op de manier
waarop die boodschap wordt gebracht. En dan ontstaat er, dan heb je wel een hele grote kans dat er
heel snel weerstand naar beide vanuit beide kanten ontstaat. Gewoon buiten kunnen spelen met je
buurkinderen wordt dan lastig, wat voor kinderen natuurlijk heel erg belangrijk is.
April 2017

Daar is iedereen bij betrokken
Een onderwijsprofessional vertelt…
Het begint in het gezin, het kind gaat naar school en dan begint het ook een beetje op school. Omdat
daar de eerste signalen krijgt ga je daarmee aan de slag en dan hoor je: ja het gaat buiten ook niet
goed en dan moet je daar weer mee aan de slag. Dat zijn allemaal fases die je niet met een week ofzo
hebt doorlopen. Maar wat ik tof vind is dat het steeds mogelijk was om met de ouders over de
kinderen en ook wel over henzelf te kunnen praten van: hé wat gebeurt er, wat is er nodig, wat
kunnen jullie, wat verwacht je van ons, hoe gaan we dat neerzetten. Het is echt een proces van één
stap vooruit en drie stappen terug. Maar goed die stap vooruit kun je wel elke keer weer maken. En
ondertussen is er weer wat over de schutting gegaan, is de boel weer ontploft, dat gaat dan zo, dat
kunt je echt niet allemaal voorkomen.
Ik denk dat dat echt de kracht is van hoe de gemeente, hoe zij dit heeft weggezet. Dat je echt om de
tafel gaat en dat binnen drie kwartier er allemaal acties zijn uitgezet op allerlei vlak, en dat we na zes
of acht weken weer terugkomen van hoe staan we daar nu en daar is iedereen bij betrokken.
April 2017

Dan krijg je probleem
Een huisarts vertelt…
Kijk, dat een heel groot gedeelte van de wachtlijstproblematiek komt natuurlijk ook omdat de
verkeerde kinderen behandeld worden. Als jij de niet ernstige kinderen wel door gespecialiseerde
hulpverleners laat behandelen, dan krijg je een probleem. Ze dringen als het ware voor. Dus eigenlijk
wil ik dat de jeugdprofessional de prioriteit bepaalt. Er is een bepaalde groep mensen die buiten de
prioriteit komt. Die hebben al een afspraak en degenen die met spoed gezien moeten worden, die
kunnen niet met spoed gezien worden, omdat de andere kinderen daar al zitten. Aan de andere kant
is het natuurlijk wel een heel centralistisch idee, dat je één iemand hebt die bepaalt welke prioriteit je
ergens naar toe gaat. Maar ik denk dat je niet als zorgaanbieder die prioriteit kunt vaststellen.
April 2017

Dat is allemaal in scène gezet om een oorlog te starten in Irak
Een jongerenwerker vertelt…
Heel veel jongeren hebben een soort argwaan voor systemen. Dat komt door het internet. Hoeveel
conspiracy theorieën daar rondzwerven. Alles wat je op internet tegen komt. De aanslagen van New
York bijvoorbeeld? Dat is allemaal in scène gezet om een oorlog te starten in Irak. Ik denk dat veel
laagopgeleiden daar wel gevoelig voor zijn ja. Als alles niet lukt in je leven en het klopt niet en je
krijgt het niet voor elkaar, als je dan googelt op internet, dan vind je wel een theorie die bij je past
hoor. Zo simpel is het. Dan ligt het nooit aan jou. Het is natuurlijk het moeilijkst om te zeggen, dat
het aan jezelf ligt. Ga jij maar eens aan je vriendengroep vertellen dat je veel schuld hebt, dat is niet
cool. Ga eens zeggen dat je naar maatschappelijk werk gaat, omdat je problemen hebt, dat gaat hem
niet worden. Eer dat je zover weg bent dat je het wel op tafel legt, dan ben je ook klaar, dan weet je
het niet meer. Het suddert zo lang door dat ze geen kant meer op kunnen. En nu moet ik iets. En dan
is het overzicht al lang weg.
April 2017

Dat kind binnen die school te houden
Een onderwijsprofessional vertelt…
Nou we hadden een casus. Het was rondom veiligheid en wat de leerkracht in dit geval van het kind
merkte dat er veel boosheid was, emoties, weinig contact met de andere kinderen had of negatief
contact, moeite met samenspelen, slechte concentratie. Wel altijd in gesprek met de ouders ook
steeds die signalen benoemd. Nou d’r was ook jeugdprofessional bij betrokken en het lukte wel steeds
om zowel de ouders als de leerkracht als jeugdprofessional als om steeds met elkaar aan tafel te gaan
en gewoon steeds te bespreken: nou, wat zien we, waar staan we. Ouders hoeven echt niet het hele
verhaal op tafel te leggen, beslist niet zelfs, maar wel gewoon om van elkaar te horen: nou ja oké, dus
dit is hoe het in de klas gaat, dit is wat wij voor thuis belangrijk vinden, dit is wat wij aan het doen
zijn. Jeugdprofessionals die dan ook van beide kanten dat verhaal dan hoort. De casus blijft complex
omdat het niet alleen op school speelt maar ook in het gezin en ook in de woonomgeving waarin dit
zich afspeelt. Dus er zijn heel veel risicofactoren waarin het bijvoorbeeld op school niet hanteerbaar
zou zijn. Je naar het speciaal onderwijs zou moeten verwijzen of misschien zelfs wel naar zorg, naar
een residentiële instelling bijvoorbeeld. En in dit geval, omdat je steeds maar met elkaar in dat proces
betrokken blijft en steeds weet wie je erbij moet vragen en soms nog weleens iemand anders erbij
vraagt, lukt het toch om zowel die ouders als dat kind binnen die school te houden en binnen die
woonomgeving te houden.
April 2017

Dat moet een puber niet doen
Een ouder vertelt…
Ik vind dat een jongen van zeventien zich geen zorgen moet maken over de veiligheid van zijn moeder
en dat doet hij wel. Vorige week bijvoorbeeld. Ik had een afspraak op school met de mentor om 21
uur ’s avonds. Zegt ‘ie: mam hoe ga je daarnaartoe? Met jouw fiets, ik heb zelf geen fiets. En met wie
dan? Nou gewoon, alleen. Ik zeg: ik heb toch dat kastje, ik stuur een appje. Dan zegt ‘ie: “Dat vind ik
niet goed.” Dus dan zet hij in de groepswhapp: mama wil alleen naar school fietsen. Hij vraagt: kan
iemand mama halen? En dan denk ik: dat moet een puber niet doen.
April 2017

Dat vind ik zo flauw
Een jongerenwerker vertelt…
Jeugdprofessionals zitten natuurlijk wel echt aan regels gebonden en daar merk je wel: dat kan niet.
In het kader van hulp voor de jongeren is het zo fijn als je het nu even wel kan doen en het dan
achteraf verantwoorden. Uiteindelijk wordt het allemaal wel geregeld, maar voor een jongere is een
week later ver weg. Voor ons is twee weken later ver weg.
Nu bel ik weleens de jeugdprofessional van Arie op. Dan zeg ik: ik heb dit en dit van hem gehoord.
Weet jij eigenlijk wel dat dat thuis aan de gang is? Oh, kan je me op de hoogte houden. Prima. Twee
weken later hoor ik niets meer. Dan denk ik: waarom kan zij mij dan geen terugkoppeling geven? Dat
vind ik zo flauw. Wat ik wel begrijp is dat dit vaak uit privacyoverwegingen niet gebeurt. En dan denk
ik: die jongen die komt al bij mij, die vertelt het al tegen mij. En als ik dan de jongere vraag of het
goed is dat ik even met de jeugdprofessional bel: Ja is goed, doe maar. Hoe zit zo’n jeugdprofessional
in het gezin? Is dat een uur in de week? Is dat elke dag? Zo’n kind zit echt in een gezin. En als iemand
dan aan mij vertelt: dit gebeurt er bij mij thuis en ik denk van dat kan echt niet, dan vind ik, en ik
weet: de jeugdprofessional zit in zo’n gezin, dan vind ik dat zij daarvan op de hoogte gesteld moet
worden.
April 2017

De bureaucratie is soms nog niet zo duidelijk
Een huisarts vertelt…
Ik heb een keer een kindje, die was bij de kinderarts geweest met sociale problemen en die had hulp
nodig. En dat zou dan eigenlijk via het Centrum voor Jeugd en Gezin moeten had de kinderarts
gezegd. Maar dan moesten ze in Breda naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat de kinderarts in
Breda zit, wil niet zeggen dat het kind naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda moet. Dacht ik
van: ja, dan begrijp je het als kinderarts dus ook niet. Maar de kinderarts vond dat hij alleen maar
naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda kon doorverwijzen en die kon niet naar het Centrum
voor Jeugd en Gezin hier doorsturen, dus werd het kind maar doorgestuurd naar een aanbieder. Dus
die ouders die kwamen op het spreekuur. Of de kinderarts dat ik ze dan rechtstreeks naar die
aanbieder kon doorverwijzen. Ik zei van: u kunt hier gewoon hier naar het Centrum voor Jeugd en
Gezin. En dat was prima: Laten we dat dan maar doen. Dat was uiteindelijk geen probleem. De
bureaucratie is soms nog niet zo duidelijk.
April 2017

De buren zeuren alleen maar
Een jongere vertelt…
Mensen kijken ons anders aan. Ik hoef maar naar buiten te lopen met een sigaret in de mond en ik
ben gelijk aan het blowen volgens hun en de politie wordt weer ingeschakeld. Elke week is de politie
hier. Gewoon omdat ze aan het denken zijn dat wij aan het blowen zijn als we de deur uitgaan. Als we
alleen al de deur uitstappen met een sigaret. Of met een flesje water dat wij de deur uitlopen, dat ze
gelijk denken dat we openbaar drinken. De buurt schakelt gelijk de politie in. D’r hoeft maar een
dingetje te gebeuren dat hun niet aanstaat of dat ze denken dat het alcohol of drank is en ze bellen
de politie. Eigenlijk, nou, eigenlijk worden wij in een hoek gedouwd, zo van: het zijn
probleemkinderen. Het is gewoon niet fijn, want je kan nergens naartoe. Je kan niet eens normaal je
boodschappen gaan doen of mensen kijken je al raar aan. Je kan niet eens normaal je boodschappen
doen of je tas wordt gecontroleerd omdat ze denken dat je steelt. Het wordt gewoon steeds erger.
Nog even en je moet je boodschappen gaan bestellen thuis. Vanwege dat ik de winkel niet meer in
kan, je kan je eigenlijk deur bijna niet meer uit. Omdat de naam steeds weer begint te groeien en wij
kunnen er niks aan doen.
De buren zeuren alleen maar, ze hebben alleen maar commentaar op ons maar ze durven niks tegen
je te zeggen. Als ze je tegenkomen kijken ze de andere kant op. Want van mezelf ben ik helemaal niet
agressief als iets me niet aanstaat dan zeg ik het ook gewoon altijd netjes. Ik ben ook altijd heel
beleefd sociaal altijd geweest. Maar ik merk het wel ik kan gewoon niks meer zeggen want mensen
lopen gewoon weg.
April 2017

Die gaan niet naar het CJG
Een jongerenwerker vertelt…
Dat zijn allemaal jongeren die achttien plus zijn. Die gaan niet meer naar het CJG. Dat is een gemis.
Een jongere is niet uitontwikkeld na zijn achttiende. De problemen komen dan alleen nog maar meer.
Want dat is het moment dat je volwassen zou moeten zijn. Je wordt losgelaten: succes. Dan moet je
het doen en dan gaat het vaak zo mis. Die leeftijdsgrens die moet er dan niet zijn. Je hebt jongeren die
je dus niet kan helpen op een manier die je zou willen. En dan moet je op zoek gaan naar opties die
langer duren, verder weg zijn.
April 2017

Die ouders zijn echt niet capabel
Een peuterspeelzaalleidster vertelt…
Soms weten ouders ook niet goed wat ze moeten doen. Het kindje werd eigenlijk al vier, moest naar
school toe, maar kan niet naar school toe. Uiteindelijk, drie weken later, dan vraag je elkaar vanuit
een zorgadvies team: hoe is de status? Niks. Nog niets. Nou, dan verlenging aanvragen bij de
peuteropvang. Want ouders hebben hun kindje niet ingeschreven bij het kinderdagverblijf. Dan
trekken wij aan de bel bij de jeugdprofessional. Die had zoiets van: ja, dat moet de ouder doen.
Terwijl wij ons toch wel zorgen maken van: waar moet dat kind zo meteen heen? En dan moeten wij
de jeugdprofessional gaan duwen en sturen en trekken. Daar wordt de situatie ook niet beter op. Je
maakt je zorgen en je hebt het gevoel van: er gebeurt niets. En de jeugdprofessional die zegt: die
ouders moeten dat doen. En wij zeggen van: joh, die ouders die zijn niet echt capabel om dat te doen,
die snapt het niet. Die moet je met de hand meenemen. Dat is wel een hele vermoeiend project,
omdat mijn manager en ik altijd heel hard moeten werken en verwijzen.
April 2017

Drugs, alcohol, dat is een uitweg
Een jongere vertelt…
Ik ben sterk gebleven: dat is mijn doel, dat wil ik bereiken en ik ben eigenlijk altijd mijn doel blijven
volgen. Alleen op groepen proberen ze je doel te veranderen. Bijvoorbeeld: ik wil dat werk gaan doen
en dan wil ik op mezelf wonen, willen ze veranderen van: dit moet jouw doel zijn, dit wordt jouw doel.
Dus dat, ja, dat probeerden ze eigenlijk altijd, gewoon al jouw doelen veranderen, gewoon jouw
levensdoel. Dat werkt eigenlijk averechts op een kind want dan gaan ze juist, gaan ze de verkeerde
kant op, gaan ze in aanraking komen met justitie, gaan ze drugs gebruiken, gaan ze drinken. Alles,
dan doen ze eigenlijk alles wat de wet verboden heeft. Het is voor jongeren heel makkelijk, die
denken: drugs, alcohol, dat is een uitweg. Dat vermindert stress, dat vermindert alle problemen
terwijl dat eigenlijk alles erger maakt. Dus mensen raken verslaafd, mensen kunnen niets meer
betalen, dus gaan ze maar de criminele activiteiten in.
April 2017

Dus wisten ze waar ze moesten zijn
Een onderwijsprofessional vertelt…
Leerkrachten gaan ook steeds sneller hulp in schakelen. Ze wachten ook steeds minder lang. Vorige
keer kreeg ik toch zo’n prachtig voorbeeld, een mail van een ouder met een leerkracht samen
geschreven naar het CJG voor een aanmelding. Dat was van drie kinderen. Dan denk ik van: dat vind
ik prachtig, die hebben dus samen een mail opgesteld zo van: even een vraag van ons. Hoe gaaf is
dat? Dat was vroeger anders. We hebben een gesprek gevoerd. Toen hebben we gewoon gekeken
hoe gaat de samenwerking met het CJG. Daar zijn dingen uitgerold, of afspraken uitgerold of weer
even van: o ja zo zit het. Er kwamen het eerste jaar kwamen er eigenlijk weinig vragen binnen van die
school en sindsdien had ik in twee weken tijd zeven hulpvragen. Er is een soort van handleiding, naar
de leerkrachten toe verspreidt en daar kwam die mail op. Dus ze wisten waar ze moesten zijn.
April 2017

Een beetje grijs gebied
Een onderwijsprofessional vertelt…
Je kan niet als jeugdprofessional geen onderwijsmens worden en wij kunnen als onderwijsmens ook
geen jeugdprofessional worden, maar samen in een casus zitten betekent echt dat daarin dus van die
twee werelden kan zeggen: oké dit leggen we over elkaar heen en moet je eens kijken wat dat dan
oplevert. En dan ervaar je ook als collega’s de meerwaarde ervan, dat je soms ook heel complexe
casussen, maar soms ook in relatief eenvoudige casussen met elkaar kan zeggen van: hé als jij nou
dat stukje begeleiden met die leerling oppakt buiten en op school organiseren we dat dit verandert en
aangepast wordt.
Je kan natuurlijk elk een beetje een blinde vlek hebben. Het is natuurlijk ook een beetje een grijs
gebied hè, onderwijs en jeugdhulp, het overlapt elkaar. Gecombineerde vragen, bijna bij alles. Het
kan een hele kleine vraag zijn, een stukje: zij zit niet lekker in haar vel hoe kunnen we dat aanpakken
en met kleine dingetjes: hoe kunnen we dat aanpassen; maar het kan ook een complexere casus zijn.
Die zijn er genoeg zeg maar.
April 2017

Een code rood casus
Een ouder vertelt…
Wij zijn in deze gemeente een code rood casus. School is geweldig. Bas zit nu voor de derde keer in de
derde. Maar school doet er ook echt alles aan. Die hebben ook een soort van veiligheidsprotocol voor
hem. En dat doen ze dan ook in samenspraak met de jeugdprofessional. Er zijn een aantal dingen, als
zijn vader bijvoorbeeld nu weer op school zou zijn dan zijn er afspraken dat Bas bijvoorbeeld als hij
hem ziet, of signaleert, dan verstopt hij zich in de wc. Dan belt hij het schoolnummer. Iedereen weet
wat er aan de hand is en dan wordt hij ontzet. Ze kunnen z’n vader niet weigeren op school, omdat hij
nog steeds de ouderlijke macht heeft. Dat is allemaal wel een beetje moeilijk.
April 2017

Een no go
Een ouder vertelt…
Mijn ouders, die komen wel regelmatig langs. Maar ja, die zijn ook al wat ouder, die gaan tegen de
zeventig. Dan denk ik: ja, ergens houdt het een keer op. En verder heb ik weinig tot geen netwerk
waarop ik een beroep kan en wil doen om mij daarin te ondersteunen. Dat is voor mij echt een ‘nogo’. Ik bedoel iedereen heeft zijn werk, heeft zijn gezin. Ik ga niet aan een vriendin van mij vragen:
goh, wil je bij mij komen poetsen, want het zit me eigenlijk wel een beetje tot hier. No way, echt no
way. Nee.
Juni 2017

Een soort jonge mantelzorger
Een jongerenwerker vertelt…
Mark probeert iedereen maar bij elkaar te houden en er is ook nog een oma in beeld die ook nog
redelijk veel doet voor het gezin. En inmiddels is Mark een soort jonge mantelzorger; die is al jaren
aan het zorgen voor zijn broertje, voor zijn oma, voor zijn ooms.
En inmiddels zegt hij: ik trek het niet meer, ik word hier hartstikke depressief van, ik heb gewoon
nooit rust. En mijn oma die wil niet meer zorgen voor mijn zusje en mijn zusje die kan zich niet meer
gedragen, want zij komt haar bed niet uit. Mijn zusje ziet niet dat mijn oma een hartkwaal heeft.
Dus Mark gaat nu elke ontbijt maken voor zijn oma, gaat hij zorgen dat zijn zusje uit bed komt en
naar school gaat. Hijzelf heeft geen werk, geen uitkering, hij heeft best wel veel schulden. En hij heeft
psychische klachten, omdat hij de dood van zijn vader niet verwerkt heeft. En dan komt hij hier.
April 2017

Een soort mistgordijntje
Een huisarts vertelt…
Het komt weleens voor dat je denkt: daar spelen hele andere dingen. Je ziet het bij relatie dingen nog
weleens. Bij echtscheidingsprocedures. Dat kinderen daar een beetje klem komen te zitten. Dan
moeten die kinderen die moeten hulp krijgen. Nee, die kinderen moeten geen hulp krijgen. Er moet
wat gebeuren tussen de relatie met de ouders. En door met je kind naar de psycholoog te gaan, dan
hoef je daar niet aan te werken. Een soort mistgordijntje. En dan moet je hopen dat die hulpverlener
daar op een gegeven ogenblik mee aan de slag gaat. Maar soms zie je wel dat ze ook een beetje hun
hand overspelen. Dat de problematiek toch veel groter is dan het lijkt. En dan denk ik: als je dat van
het begin af aan goed had aangepakt, dan waren ze nooit bij jou terecht gekomen, dan waren ze
meteen bij de meer gespecialiseerde hulpverlening terecht gekomen. En dat is vaak ook wat vaag en
wat alternatieve hulpverlening zit erin. Die niet echt duidelijke methodes gebruiken en dan denk ik
van: ja, dit is wollig voor wat het werkelijk doet. En als het probleem niet zo groot is, dan is het
goedkoper om dat door het CJG te laten doen.
April 2017

Einde verhaal
Een peuterspeelzaalleidster vertelt…
Ik had nog een voorval gehad, dat was nog niet zo heel lang geleden. Dat was ook een kindje met
zorg, ook bij ons op de peuterspeelzaal. Moeder geeft in een keer aan, uit het niets: vader heeft
seksuele handelingen gepleegd met onze zoon. Liggen in scheiding. Wij schrikken ons een hoedje.
Waarop ik contact opneem met het consultatiebureau: ik maak me zorgen. Die zegt: er zit een
jeugdprofessional in het gezin. Nou, dat is ook bijzonder, dat weten wij niet. Dus ik krijg de naam van
de jeugdprofessional door, ik bel: Nee, dat gezin hoor niet bij mij. Maar bij wie dan wel? Dat weet ik
niet, zoek ik uit. Dus diezelfde jeugdprofessional belde mij terug: wij gaan dit oppakken. En dan zeg ik:
maar luister, die moeder heeft wel iets gezegd waardoor ik me ernstig zorgen maak. En dan vraag ik
krijgen wij daar nog terugkoppeling over? Nee. Einde verhaal. Dat vind ik heel vreemd. Wij moeten als
peuteropvang weten dat er een jeugdprofessional in het gezin zit. Zeker in zo’n situatie. Wij vangen
veel signalen op van een kindje dat drie keer in de week komt. En vervolgens geef je iets aan wat heel
kwalijk is. En dat wordt eigenlijk een beetje nonchalant opgepakt.
April 2017

En dat doen ze dan via Google
Een huisarts vertelt…
Dus mensen hebben toch de neiging om alvast hun eigen probleem op te lossen. En dat doen ze dan
via Google. Dat doen ze via allerlei andere kanalen. En dan komen ze bij een hulpverlener terecht
waarvan ik soms denk van: dit heb je helemaal niet nodig. Ik denk dat er veel over behandeld wordt
op die manier, ook in de jeugdhulpverlening. Soms zijn het gewoon opvoedproblemen en daar raakt
het kind door in de war. En als je dan bij een hulpverlener terecht komt, die kan daar van alles mee
doen natuurlijk. Dat is wel zo. Maar soms kan een jeugdprofessional die gewoon wat tips en trucs
geeft aan de ouders, die kan dat voorkomen. En dat zijn vaak mensen die buiten de hulpverlening om
die dat kanaal zoeken. Ik weet niet precies waar dat vandaan komt die behoefte. En ouders vinden
het vaak ook maar onzin dat jij daar als huisarts iets van wil weten: dat is toch onzin, wij weten toch
wat er met ons kind is. En die mevrouw van dat bureau die weet toch wat er aan de hand is en die zal
het toch wel goed doen. En dan denk ik, ja.
April 2017

Geef ze maar een pilletje
Een ouder vertelt…
Nou ben ik aardig gebekt wat dat betreft, dus ik vind het belangrijk dat alles in het plan staat. Ik kan
dat vanuit mijn zorgachtergrond denk ik wel heel duidelijk aangeven. Ik weet meer als gemiddeld van
bepaalde ziektebeelden, syndromen, wat dan ook. Dus ik kan mijn eigen daarin redelijk verwoorden in
zo’n plan. En ook als ik zo’n plan krijg, dan kan ik echt met recht zeggen: ik ben het er mee eens of ik
ben het er niet mee eens zoals het er staat. Maar goed, niet iedereen heeft dat. Niet iedereen kan
dat. Ervaring heeft iedereen, want je kind heb je al lang natuurlijk. Maar als je geen extra kennis hebt,
dan is dat een stuk lastiger.
Maar er zijn zoveel mensen die zoiets hebben van: ah, ze zijn zo druk, geef ze maar een pilletje.
Terwijl ik denk dat er veel andere mogelijkheden zijn. Ik denk dat het anders op te lossen is, het kan
zijn met een therapie. We hadden het net over de huisartsen, maar ook de scholen, dan heb je het
bijvoorbeeld over Passend Onderwijs; hij kan alleen op school blijven als hij een pilletje krijgt. Ja, weet
je, dat. En uit ervaring weet ik dat dat dus helemaal niet hoeft.
Juni 2017

Geld is op
Een ouder vertelt…
Uiteindelijk komt het geld natuurlijk allemaal vanuit de gemeente. Maar als ik dan zie dat er vorig
jaar zoveel geld is overgebleven in de gemeente en dat er bezuinigd werd op de jeugdhulp, dat vind ik
echt heel kwalijk. Er zijn mensen die zitten te springen om hulp en dan is het er niet. Dat wordt dan
gereserveerd voor weet ik veel, volgende jaren ofzo. Dan denk ik: ja dat moet je niet doen. Als het op
is, is het op. Het is goed om een klein potje te hebben, maar het geld dat nu over was, daar had je
echt wel meerdere kleine potjes van kunnen maken zeg maar. Om een eerste opvang bijvoorbeeld te
regelen voor iemand. Maar dan denk ik echt: dat zou niet moeten kunnen. Kijk, de gemeente is
natuurlijk weer afhankelijk van de overheid. De overheid moet daar ook mee stoppen. “Geld is op!”.
Dat kan je niet maken weet je, dat kan gewoon echt niet.
Juni 2017

Het duurt allemaal zo lang
Een peuterspeelzaalleidster vertelt…
Als je je zorgen om een kindje maakt, dan wil je ook dat er snel actie ondernomen wordt, om dingen
in gang te zetten. Dat gebeurt niet altijd, omdat ouders niet altijd meewerken, of het niet kunnen of
wat dan ook. En voor je het weet ben je zo een jaar verder. En kinderen zitten bij ons op de
peuteropvang en ook maar tweeënhalf jaar. En dat is niet veel. Dat klinkt heel veel, maar wil je iets
bereiken met een kind, dan is dat niet veel. Het is voor ons niet altijd helder aan wat er ligt, omdat
daar dan niemand over mag praten. Privacy redenen. En ligt dat dan bij de ouders? Bij een
jeugdprofessional? Het consultatiebureau?
Bijna anderhalf jaar terug hebben we een kindje binnen gekregen waar we ons meteen zorgen over
maakten. Eigenlijk binnen een paar maanden meteen aangegeven bij het consultatiebureau: we
maken ons zorgen. Die hebben dat meegenomen naar ouders. Die zijn een traject ingegaan met
allerlei onderzoeken en dergelijke. Dat meisje wordt in de zomervakantie, net na de zomervakantie
vier jaar, dan is nog steeds niets duidelijk. Zij kan niet naar regulier onderwijs. Tenminste dat denken
wij, wij mogen dat niet bepalen. Gezien dat we best wel veel ervaring hebben met kinderen twijfelen
wij of zij wel naar regulier onderwijs kan. Dus de tijd wordt steeds korter, korter, korter, dat we zo
weer tegen die vier jaar aanzitten en dat daar zo meteen paniek uitbreekt: dat meisje kan niet naar
school, maar waar moet zij dan wel heen? Terwijl wij al anderhalf jaar terug hebben aangegeven van
ga eens op zoek naar hoe we haar beter kunnen begeleiden. Dat idee, dat zij niet helemaal mee kan
in de ontwikkeling. Het duurt allemaal zo lang.
April 2017

Het enige wat nog nodig is, is een briefje van mij
Een huisarts vertelt…
Maar wat wel een probleem is, is dat ouders vaak een alternatieve route proberen te zoeken. En ook
veel aanbieders die helpen daar heel erg in mee. Die vertellen van: je hoeft niet naar het Centrum
voor Jeugd en Gezin, de huisarts mag je ook rechtstreeks verwijzen.
Op de een of andere manier is er contact geweest met een hulpverlener. Die hebben ze gegoogeld of
gebeld. Of de buurvrouw die is daar geweest. Of één van andere kinderen die daar al zijn. Dat is dan
wat logischer misschien. Maar op de een of andere manier zijn ze daar mee in contact gekomen en
heeft de hulpverlener gezegd van: we willen je gaan behandelen. Er wordt alvast een intake gedaan.
Het enige wat nog nodig is, is een briefje van mij en de mededeling dat dat ook rechtstreeks kan.
April 2017

Het is echt het allerlaatste
Een ouder vertelt…
Ik heb het allemaal zelf gedaan. Er zijn genoeg vrouwen in de situatie waarin wij zitten en daar
anders mee omgaan. Dat kan, dus het zou fijn zijn als vrouwen in een situatie zoals wij, daarin
geholpen zouden worden. Je leest zoveel ellende. En dan denk je: ik heb ondergedoken gezeten bij
vrienden. Ik heb wel contact gehad met Blijf van Mijn Lijf of met Veilig Thuis en die zeiden: op het
moment dat je bij Veilig Thuis komt, dan houdt je leven op. Dan moet je je telefoon inleveren, je
laptop. Je dochter mag niet meer naar school, jij mag niet meer naar je werk. Is dat wat je wil? Nee,
dat is niet wat ik wil. Ik moet toch werken. Als ik niet werk, heb ik geen geld. Dat. En dat zei hij ook.
Het is echt het allerlaatste.
April 2017

Het plan is niet voor mij
Een ouder vertelt…
Mijn kind heeft zorg nodig, en heet dan een gezinsplan. Dat is ook iets wat ik niet volledig begrijp.
Want dan denk ik: voor de rest van het gezin wordt niks gedaan. Dus waarom dan een gezinsplan?
Dan denk ik: maak er dan een persoonlijk plan van.
Ik ben vorig jaar in een burn-out terecht gekomen. Daarna gestopt met werken. Het kost best veel tijd
en het kost enorm veel energie. Die burn-out kwam mede door het niet flexibel kunnen zijn voor thuis.
Dat was gewoon geen doen. Hier ga ik ook geen doekjes omwinden, op het moment dat er een PGB
zou zijn, dan zou ik mogelijk minder uren kunnen gaan werken, waardoor het hier thuis stabieler
blijft.
Het kost veel energie, maar dat doe ik graag. Mijn huishouden dat heeft er ook echt wel onder te
lijden zeg maar. Het plan is niet voor mij. CJG, dat is voor de kinderen.
Juni 2017

Het ritme terugbrengen
Een ouder vertelt…
Mijn dochter heeft heel lang niet kunnen slapen en dan kwam zo overdag thuis van school en ging ze
op de bank slapen maar dan kon ze weer ’s nachts niet slapen. En dat patroon weer omdraaien, dat
lukte me niet. En dan kwam ik thuis uit mijn werk en dan ligt zij al vier uur te slapen op de bank en
kan ze dat ’s nachts weer niet. En dan had ik het erover met jeugdprofessional en omdat zij een
vreemde is, is dat toch anders. En dan kon zij weer een beetje mijn dochter stimuleren van: goh,
probeer het om te draaien. En dan hadden zij en ik het er samen over van dat ik kon zeggen van: nee
meisje, het is nu te vroeg, je gaat nu niet slapen. Zorg ervoor dat ze naar school gaat. Dus dat. Het
ritme terugbrengen. Het kost zo veel energie om altijd op je hoede te zijn en vijf dagen in de week te
werken en gewoon alles alleen te moeten doen is al best pittig en in de situatie waarin wij zitten al
sowieso. En nu zijn we gelukkig alle twee sterk, maar ook niet altijd.
April 2017

Ik ben al geen normaal persoon
Een jongere vertelt….
Mijn ouders hebben contact gelegd, het liep hier thuis uit de hand. Ik ben zelf een heethoofd. In het
eerste gesprek kwam veel emotie los. Dat ving ze goed op. Ik schaamde ervoor, ik ben al geen
normaal persoon, dan ook nog eens een niet normaal gesprek.
Onder schooltijd, kwam ze naar mij. Vond ik niet erg. Ik vond het allemaal wel spannend, stel dat
anderen mij daar weg zagen lopen. Mijn mentor was op de hoogte. De vrouw vroeg altijd mijn
toestemming, of school, mijn mentor ervan af mocht weten. Afspraken met mij werden altijd vrij
plotseling gepland. School had daar geen begrip voor. Ik kan best goed leren, een keer een les missen
kan ik best aan. Die vrouw regelde iedere keer dat ik toch weg mocht. “Als er problemen zijn, dan bel
ik wel.”
Als er ze er niet zou zijn? Dan was alles nog meer uit de hand gelopen, dan lag het gezin overhoop,
dan had ik mijn diploma niet gehaald, had ik mijn band met mijn ouders niet meer terug, niet op een
andere school kunnen zitten.
Twee weken geleden heb ik mijn laatste gesprek gehad. Ik kan hard uit de hoek komen, ik bedoel het
niet zo. Ik heb geleerd om grapjes te maken. Omdraaien in een grapje. Ze heeft me geleerd dat ik niet
bang moet zijn om mijn mening te geven. Ik heb geleerd in mijn mening te geven, ook als de ander er
niets mee doet.
Juni 2017

Ik heb dan het geluk dat ik student ben
Een jongere vertelt…
Als ik klaar ben met mijn entree-opleiding kan ik niet verder met mijn studie omdat ik geen geld heb
daarvoor. Dus daar zit ik dan weer mee want je moet eigenlijk alles zelf gaan betalen. Je studie, je
school, je OV, je zorgverzekering komt eraan. Nou, en zonder werk kom je niet ver. Want alles mag je
zelf gaan betalen zonder inkomen. Ik heb dan het geluk dat ik student ben, dat ik ook mijn dat ik ook
studiefinanciering kan aanvragen. Dan moet ik wel mijn lening eigenlijk op maximaal zetten omdat ik
anders gewoon niet rond kan komen. Want dan kan ik misschien net mijn zorgverzekering betalen,
mijn school en dan is het geld weer op dus ik moet mijn lening ook op het hoogst gaan zetten ook
voor boodschappen erbij en eventueel als het mogelijk is een eigen appartement.
April 2017

Ik ken natuurlijk wel iemand
Een onderwijsprofessional vertelt…
Ik ben betrokken geraakt bij een jongetje op school in de kleuterklas nog. Nou, dat liep thuis niet
lekker, op thuis werd het niet zo gesignaleerd dus toen heeft school mij gevraagd: wil je eens
meekomen in een gesprek met de ouders. Nou, het gesprek aangehoord en een aantal dingen
afgesproken.
Het jongetje blijkt echt hoogbegaafd te zijn, dus niet net, maar echt en hoog sensitief. Nou, dat ging
ook weer met elkaar in overleg maar dat was nog steeds zonder jeugdprofessional want het speelde
zich vooral af op school. Al pratende in het gesprek met ouders blijkt er dan thuis iets te zijn, er is ook
nog een broertje in het gezin is die veel last heeft van wat het jongetje thuis als gedrag laat zien. En
dan hebben we het over: joh, hoe is de balans dan nog in jullie gezin en zou je met een
jeugdprofessional willen kijken hoe die kan ondersteunen ook om te kijken voor dat broertje. Dus die
hebben zich nu ook voor de jeugdprofessionals aangemeld. Dus je kan eigenlijk vanuit wat eerst als
een pure onderwijsvraag lijkt, dus toch ook weer zien van: ja, ja, misschien is het toch iets breder dan
dat. En als dat een beetje loopt en je gaat dan inzoomen op hoe het gaat thuis, met ouders en hoe
reageert het jongetje thuis en wat zie je ervan en hoe is het voor het broertje. Nou blijken er nog
allerlei andere hulpvragen te liggen waarvan ik denk: dat is niet mijn werkgebied, maar ik ken
natuurlijk wel iemand die dat wel kan dus benader die eens.
April 2017

Ik vind het zo fijn wat jullie voor haar doen
Een jongerenwerker vertelt…
Ouders komen wij in principe niet heel veel tegen. Wij zijn voornamelijk heel erg een
vertrouwenspersoon voor jongeren zelf. En die vinden het vaak heel fijn dat wij niet gelijk dat contact
met ouders opzoeken. En dat maakt dat het voor jongeren heel veilig is om aan ons het verhaal te
vertellen. Maar in sommige situaties is het wel goed om contact te hebben met de ouders. Op het
moment dat je ziet van: het gaat nu niet goed.
We hebben een meisje in Zegge. En die komt bij ons inlooppunt. En die heeft een aanvaring gehad
met een politieagent. En dat meisje draait helemaal door. En je ziet gewoon aan haar: er is meer aan
de hand. Het gaat eigenlijk niet goed. En toch kan zij bij ons terecht en kan zij bij ons haar verhaal
doen. Dat vindt dat meisje ook heel fijn. En blijkbaar heeft zij dat ook thuis verteld. En die ouders die
nemen contact met ons op en zeggen: ik vind het zo fijn wat jullie voor haar doen, ik ben daar zo blij
mee. En op dat moment denk ik: dit is één kant van het contact. Dus we zoeken gelijk contact. Zullen
we niet eens een keer afspreken dat je ook een keer kan zien wat we doen. Dat doen we dan wel op
een moment dat de jongere hier niet is.
April 2017

Je bent zo’n nummer
Een jongerenwerker vertelt…
Kom je daar bij het werkplein aan. Ik snap het zelf soms nog niet eens. Ik ging met hem ook in dat
hokje zitten voor die intake, ik word daar zelf ook nerveus van. Die man die had zulke kritische
vragen. En dat moet ook wel, want er wordt ook misbruik van gemaakt, van een uitkeringssysteem.
Maar hij stelde zulke kritische vragen dat ik dacht: we zitten hier helemaal niet goed, dat ik zelf begon
te twijfelen. En ik ben dan nog hoogopgeleid, ontspannen, ik heb een baan, ik heb een vast inkomen.
Het gaat helemaal niet om mij. Hij snapt er sowieso helemaal niets van, want hij heeft geen
opleiding. Hij heeft geen inkomen en er zit daar wel een man die zegt: maar waarom kan jij niet
werken dan? En als je psychische klachten hebt, dan is dat echt wel pittig. Je bent zo’n nummer. En ik
snap wel dat als je zo jong bent, dat je er geen bal van snapt. En zijn stiefvader, die zit ook tot over
zijn oren in de problemen. En ook die snapt het niet. Buiten de problemen die ze hebben, snappen ze
het gewoon niet.
April 2017

Je krijgt vaak één keuze
Een ouder vertelt…
Je bent verplicht om alles via het CJG te doen. Als er hulp geboden moet worden, komen ze met een
instelling aan, eigenlijk alleen de grote instellingen, terwijl ik juist de voorkeur heb voor kleinere
instellingen. Er wordt weinig keuze geboden. Er is heel veel keus, maar er wordt eigenlijk weinig
geboden. Je krijgt vaak één keuze: neem maar hier contact mee op, maak daar maar een afspraak.
Dat vind ik niet fijn. Ik vind het altijd interessant om van alles zelf op te zoeken. Dus ik ga eerst zelf
aan de slag. Googelen, zoeken, hoe, soms ook die wel een goede ervaring hebben met. Ik geef dat
dan ook wel aan. Zo van: nou prima, maar dan wil ik daar heen of daar heen.
Ik heb het CJG nodig, dat heb ik geaccepteerd, want ik heb een indicatie of een arrangement nodig of
wat dan ook. En dat is frustrerend, want ik weet wat het doet met mijn kind, die vindt het niet fijn…
Die gaat zich of heel aangepast gedragen of juist niet.
Juni 2017

Je zit al aan je taks
Een ouder vertelt…
Dus je neemt als ouder al de stap, dan ben je al best ver in het proces hoor. Dan neem je de stap om
contact op te nemen, dan moet je eerst een soort van keukentafelgesprek hebben. Daar gaat al vaak
een aantal weken overheen, want de medewerkers zitten hartstikke volgepland. Dan moet er naar
aanleiding van het keukentafelgesprek een gezinsplan opgesteld worden. Daar gaat weer een tijd
overheen. Dan moet dat gezinsplan intern nog eens een keer goedgekeurd worden. Daar gaat ook
een week op zes tot acht overheen, als je geluk hebt. Dus dan ben je al, ik denk minimaal twaalf
weken verder. En dan zit je dus al op het randje. Daarna ben je twaalf weken ongeveer verder voordat
er überhaupt duidelijk is dat je ergens een indicatie of arrangement kunt hebben. Dat is bijna drie
maanden en je zit al aan je taks. Dus ja, dat vind ik lang.
Juni 2017

Kunt u niet op huisbezoek gaan?
Een jongerenwerker vertelt…
We hebben wel ook situaties gehad dat we dachten van: de gezondheid van die jongere, dat is echt
een gevaar. Dan bellen wij de huisarts op en zeggen: dit is een cliënt van jou. Wij hebben dit en dit
signaal. Doe er iets mee.
Een voorbeeld? Een jongen zat al twee jaar op zijn kamer aan de alcohol. Alcohol verslaafd. Was 22
denk ik. 21. Zwaar alcohol verslaafd en kwam echt nooit van zijn kamer af alleen om een grote
boodschap op het toilet te doen. De kleine boodschap ging in de flesjes. Dus die jongen zat enorm te
vervuilen thuis terwijl ouders daar ook gewoon leven. Waarom doen ouders dan niets? Omdat die zelf
ook drinken, ook gewoon stevig. Die vinden het ook moeilijk om het probleem te erkennen en die
doven het probleem ook weg. Het gaat nu best wel goed, maar nog steeds niet aan de kern van het
probleem. En daar hebben we ook meerdere malen de huisarts gebeld: hier is een probleem, kunt u
niet op huisbezoek gaan?
April 2017

Maar hij is hier wel altijd, hij hangt hier rond
Een jongerenwerker vertelt…
Het is ook vaak een zoektocht van welke jeugdprofessional ik moet hebben. Die jongere woont in die
bepaalde gemeente. Bij wie moet ik dan zijn? Dat weet ik dan eigenlijk ook nooit zo goed. Ik begin wel
ergens, en dan kom je er wel achter natuurlijk.
Het zijn wel negen gemeenten, maar het is wel iedere gemeente voor zichzelf. En ook met onze
jongeren die tussen twee middelbare scholen zitten, wij hebben niet alleen maar jongeren uit onze
gemeente. Je begint gewoon. En dan zie je wel waar het schip strandt. Dat is dan een beetje de
achterliggende gedachte. Een jeugdprofessional is wel redelijk laagdrempelig natuurlijk. Uiteindelijk
zijn het natuurlijk allemaal professionals. Dus of die nou in hier werkt of elders, dat maakt dan
eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat vind ik vaak wel het lastige. Dat het: nee maar die woont niet hier,
daar kunnen we dus niets mee doen. Het wordt weer teruggelegd. Ik zit vaak aan de
gemeentegrenzen vast. En op zich is dat niet erg, maar als je dan hier iemand belt en die zegt: dat is
niet mijn pakkie aan want die jongere woont niet hier. Maar hij is hier wel altijd, hij hangt hier rond.
Nu zijn we zelf het zoekwerk altijd aan het doen. Terwijl het in principe één en dezelfde instantie is
waar je naar toe belt. Werknemers van alle gemeenten.
April 2017

Maar waar moet ik nu beginnen?
Een jongerenwerker vertelt…
En instanties vertrouwen ze ook niet. En dan via een omweg kom je dan vaak wel waar je zijn wilt. Als
je maar vaak aanklopt, dan gaat er vanzelf wel deur open. Je gaat instanties bellen. Je weet niet zo
goed waar je naar toe moet.
Met zo een Bas, die komt hier met een verhaal en dan denk ik: wat knap dat je dat op papier hebt
gezet. Dat vind ik echt heel knap. Maar waar moet ik nou beginnen? Hij heeft én schulden, én thuis
een probleem, én geen werk, én psychische klachten en hij heeft geen rouwverwerking gehad. Dus
waar ga ik dan in godsnaam beginnen? Ik begin ook maar gewoon ergens. Maar ik snap best dat als
je die leeftijd hebt waarin je het allemaal zelf maar moet doen, dan is het zo ingewikkeld het systeem.
April 2017

Niet dat ik dat ga opruimen
Een ouder vertelt…
Ik heb met de jeugdprofessional onderscheid leren maken in de bozigheid die hij soms heeft.
Gisterochtend waren we alle twee heel bozig en dan merk ik gewoon dat is de bozigheid van de
situatie. De spanning die de zitting van volgende week met zich meebrengt. Maar soms is hij ook
gewoon boos omdat ik dingen tegen hem zeg als ouder of als moeder, dat hij dingen moet of wat dan
ook. Zijn kamer is één grote bende. Dat hoort erbij. Hij is een puber. Niet dat ik dat op ga ruimen. Ik
geef niet meer toe.
In onze situatie, de band tussen mij en hem is zo sterk, daar komt echt niemand tussen. Maar we zijn
geen vrienden, dat zeg ik ook tegen hem. En het is niet zo dat hij nu alles mag. Hij moet wel gewoon
naar school. Ik ben daar wel soepeler in, maar ik moet het wel moeten leren. En ik heb soms ook
tegen de jeugdprofessional gezegd: van soms was ik zo moe, van het nadenken, ik heb zoveel dingen
moeten regelen. Deurwaarders die dingen sturen. Dat je zo moe bent dat je toegeeft en zegt: doe
maar. En dan toch zeggen van: nee kerel, ik wil dat je nu naar school gaat.
April 2017

Nou ben je binnen een half uur klaar
Een onderwijsprofessional vertelt…
Mensen bellen het CJG voor een hulpvraag en we merkten heel vaak in de casuïstiek dat de
onderwijsvraag daarin vergeten werd. Logisch want iedereen heeft zijn eigen expertise daarin. Nu zijn
ook jeugdprofessionals zich zo veel meer bewust van: zit die op school, hoe gaat het op school? Ik kijk
even mee op de achtergrond. De ingang kan zijn school en toch nog vragen voor thuis. Want vaak
blijkt er meer, topje van de ijsberg, maar er blijkt meer onder te liggen.
Omdat ik hier fysiek bij aanwezig ben en bij overlegsituaties ben en met mensen samen optrek in een
casus kan ik in een nieuwe casus de ander ook weer zo snel vinden. Ik had een vraag en ik was hier. Ik
heb een half uur rondgelopen op de werkvloer en met verschillende mensen gepraat, de vraag was
opgelost. Dat had ik als ik mij alleen op het onderwijsland had gericht, dan had ik dat niet gekund zeg
maar. Dan moet je gaan bellen en iemand gaan vragen en gaan overleggen: o, er had misschien nog
iemand bij moeten zitten?; dan gaan er een paar weken overheen. Nou ben je binnen een half uur
klaar. En dat is natuurlijk wel prettig.
April 2017

Nou blijven jongeren thuis van school als ze geen zin hebben
Een jongere vertelt…
Ik merk wel dat de meeste groepen door bezuinigingen achteruitgaan, dat het gestructureerde, dat is
eigenlijk weg, je hebt geen structuur meer. Nou blijven jongeren thuis van school als ze geen zin
hebben en ze doen wat ze zelf willen, ze komen halféén, twee uur pas thuis.
Begeleiding is wel in huis, alleen er wordt niet opgelet. Het is zo van: als je wilt gaan, ga maar. Je
krijgt ook geen gevolgen ervan. Het is alleen dat ze zeggen: volgende keer niet doen, en that’s it. Of
ze geven straf en de volgende dag ga je gewoon weer weg. Bijvoorbeeld je komt thuis om halftwee en
je krijgt vijf dagen huisarrest, maar de volgende dag ga je gewoon weer weg want je leiding is er niet.
Dus er wordt ook niet zorg gegeven, de communicatie is slecht, het gaat allemaal achteruit.
April 2017

Of ze slapen gewoon ergens anders of ergens buiten
Een jongere vertelt…
En onze boodschappen, de meeste jongeren die eten hele dagen door hamburgers omdat ze niet rond
kunnen komen. Voor ons, de meeste, je wordt gewoon ziek. Je gaat, je moet steeds naar de dokter en
je moet steeds controles gaat krijgen. Er is hier iemand die moet elke week naar de dokter toe.
Gewoon vanwege ongezonde levensstijl. En je ziet ook dat mensen hier steeds meer alcohol in huis
hebben, steeds meer gaan roken, steeds meer drugs gaan gebruiken. Dat ze eigenlijk zichzelf eigenlijk
helemaal aan het verwaarlozen zijn, omdat ze verder helemaal niets kunnen. Dat sommigen zelfs
helemaal niet eten omdat ze het geld nodig hebben voor drugs. En het gebeurt ook vaak bij de groep
naast ons die geregeld, dat mensen weglopen. Dat ze het gewoon niet meer trekken en dat het gaat
gewoon allemaal verkeerd. Hier weggaan terwijl ze niet weten waar ze zijn en een week later komen
ze pas weer terug. Meestal gaan ze dan naar familie of vrienden. Of ze slapen gewoon ergens anders
of ergens buiten.
April 2017

Onder een appelboom vallen geen peren
Een jongerenwerker vertelt…
Onder een appelboom vallen geen peren. Dat is misschien een beetje cliché, maar je merkt wel dat
jongeren die hier komen met bepaalde problemen en je gaat dan kijken bij de familie en de ouders,
dat daar ook wel wat zit, dat je het herkent.
Je zit in een bepaald milieu en daar werkt het op een bepaalde manier, maar dat is niet de manier
waarop het werkt bij de gemeente of bij een andere instantie. Dan kan je wel zeggen van: zo moet
het, maar dan vragen ze: waarom moet het zo, wij doen het zo, dat is toch veel makkelijker? En vaak
is het ook wel logischer of makkelijker, maar zo werkt het niet.
Nu komen ze ook wel hier. Dan heb je interesse in de persoon die tegenover je zit en dan kan die wel
zijn verhaal uiten. En dan komt misschien niet het achterste van zijn tong naar voren, maar dan komt
wel een probleem naar boven: Ik heb schulden. Ik heb € 10.000 schuld. Ik ben twintig jaar. Ik heb een
probleem. Ja, dan heb je een serieus probleem. En nu? Stappenplan. Tik tik. En zo gaan we dat
oplossen. Zo wordt het overzichtelijk voor die jongeren.
April 2017

Toen las ik op facebook iets over depressies
Een ouder vertelt…
Het heeft even geduurd voordat ze daar open voor stond. Op een gegeven moment had ze zulke
huilbuien. Of was ze zo boos dat ze zichzelf begon te krabben, haren uit haar hoofd begon te trekken.
Ze zat hier hele dagen. Er zat niets in. Toen las ik op Facebook iets over depressies. En soms heb je
dingen waar je nog depressiever van wordt, en soms heb je dingen, duidelijk omschreven maar niet
heel eng. En dat heb ik aan haar laten lezen van: lees dit nou eens, is dit niet hoe jij je voelt. Moeten
we daar niet iets aan doen? Want ze voelde zich steeds minder waard worden. Want het lukte niet op
school en ze was bang voor afwijzing van iedereen. Dat niemand van haar hield. De standaarddingen
in een depressie. En toen zijn we met de jeugdprofessional naar de GGZ gestapt.
April 2017

Zo simpel is het
Een jongerenwerker vertelt…
Sandra, 26 nu, die heeft geen ouders meer. Die is geadopteerd. Die heeft twee ontzettend intelligente
ouders, maar die zijn door alcohol aan lagerwal geraakt. Moeder is inmiddels dakloos en vader weet
het ook niet meer. Die zit met zijn handen in het haar. En Sandra heeft daarvan ook heel veel
psychische klachten van gekregen. Die heeft op een gegeven moment hartstikke lang alleen maar op
haar kamer gezeten en online zitten pokeren en daarmee heel veel schulden opgebouwd. En die is
uiteindelijk hierbinnen gekomen, heeft hier aangeklopt en heeft gezegd: help, ik weet het niet meer.
Met haar zijn we samen gaan kijken van hoe kunnen we het op de rit gaan krijgen. Waardoor zij nu
bijna, zij is er nu bijna aan toe dat ze aan het werk kan. Dat is wel een heel zwaar proces, want dat
betekent ook dat je iemand uit bed moet gaan halen. Of thuis op moet gaan halen en dan zeggen: je
gaat nu mee. Mee naar de psycholoog, mee naar werkplein, mee naar de GGZ. Echt mee aan de hand
nemen, maar als je ziet hoe ver zij gekomen is. Voorheen lag zij nu nog te slapen. Zo simpel is het.
Maar nu niet.
April 2017

Zodra je verhuist kun je weer gewoon een baan vinden
Een jongere vertelt…
Ik kijk er wel heel erg naar uit om echt op mezelf te gaan, om een eigen appartementje te nemen.
Alleen de wachtlijsten, die zijn ongeveer vier jaar. Werk is heel lastig te vinden. Dat is bijna
onmogelijk als je op een instantie woont. Veel bedrijven kijken: o, die woont op een instantie, dan
gaan we je ook niet aannemen want, want dat geeft ons een slecht imago.
Ik heb ooit gewerkt bij de McDonalds, nou dat kon niet meer vanwege school, dus toen heb ik ontslag
moeten nemen. Daarna ging ik op zoek naar ander werk en dan, bij alle 80 tot 90 bedrijven waar ik
gesolliciteerd heb kreeg ik te horen van: ja, je woont op een instantie dus we kunnen jou niet
aannemen want dat geeft ons een slecht imago. Ze kijken eigenlijk tegen ons aan of dat wij
probleemjongeren zijn. Alsof door ons alles fout kan gaan op hun bedrijf. Dan denk ik van: iedereen is
anders, iedereen, ieder individu dat werkt anders. Wij worden eigenlijk in een hoek gedouwd van: nou
jullie komen van een instantie, jullie zijn niet goed. Zo wordt het ervaren door ons.
Zodra je verhuist, want je staat eigenlijk op één adres geregistreerd, dat adres weten ze bij de winkels
ook tegenwoordig, dus daar wordt het mee bepaald. Dus zodra je verhuist kun je weer gewoon een
baan vinden.
Mijn beste vriend is dat zo gelukt, die heeft veertien jaar op een instantie gewoond, die is verhuisd, op
z’n eigen, en die had binnen twee weken een baan. Terwijl hij toch al acht jaar aan het zoeken was
naar een baan. Hij had twee weken voordat hij ging verhuizen een sollicitatiegesprek en toen kreeg
hij te horen van: ja we kunnen u niet aannemen vanwege de instantie waar u woont. Nou, toen was
hij verhuisd, twee weken later, hij belt naar een bedrijf en daar kon hij in een keer terecht. Terwijl dat
hetzelfde bedrijf was, van dezelfde eigenaar, als waar hij afgewezen was twee weken, vier weken
eerder.
Ja, om zelfstandig te gaan wonen, want om te verhuizen heb je een in ieder geval heb je een vast
inkomen nodig. En als je geen vast inkomen hebt kan je je niet inschrijven bij de
woningbouwvereniging en kan je niet aan een appartement komen.
April 2017

