
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren van verhalen  

over jeugdhulp 

 

 

Gedeelde ervaringen op 14 januari 2016  

tussen ouders, jongeren, jeugdhulpverleners, 

beleidsmedewerkers, bestuurders en wethouders. 
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Bedankt voor uw verhaal 

Op 14 januari zijn we bijeengekomen met 124 ouders, jongeren, 

jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers, bestuurders en wethouders 

uit de regio. Allemaal met één gezamenlijk doel: om naar elkaar te 

luisteren, met elkaar te praten en van elkaar te leren.  

Was u erbij? Bedankt voor het delen van uw ervaringen, kennis, 

ideeën en ervaringsdeskundigheid! Samen met u hebben we 

teruggeblikt op het overgangsjaar 2015 en hebben we de punten 

benoemd die iedereen belangrijk vindt voor een goede jeugdhulp. 

 

Vervolgacties 

 “Ik duik altijd meteen de inhoud in. Voortaan begin ik anders: wie ben 

ik en wie bent u.” Het is zomaar een leerpunt van een hulpverlener 

tijdens de bijeenkomst. Wat heeft u zelf geleerd, welk verhaal vond u 

het meest treffend of wat bent u anders gaan doen (misschien zelfs al 

de volgende dag)? Laat het weten via m.monsieurs@roosendaal.nl. 

Uw leerpunten worden gedeeld met de andere deelnemers. Als u 

anoniem wilt blijven, vermeld dit er dan bij.  

 

De uitkomsten van de dag worden ook besproken aan de 

verschillende overlegtafels tussen gemeenten, zorgaanbieders en 

cliënten(organisaties). Daarbij stellen we ook de concrete vraag om 

vervolgacties aan te geven. 

 

Verder stellen de gemeenten in de regio een innovatiefonds 

beschikbaar als impuls voor kleine initiatieven die invulling geven aan 

de leerpunten uit de gedeelde verhalen. Binnen nu en een paar 

maanden kunnen we hier meer over vertellen. 

We houden u in de loop van 2016 op de hoogte van deze 

vervolgacties: de leerpunten van andere aanwezigen, de uitkomsten 

van de overlegtafels en de initiatieven binnen het innovatiefonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als ik het zelf niet goed meer weet en kan volhouden 
en het niet goed gaat bij ons in het gezin, 
help mij dan de juiste vraag te stellen. 

 
Als alles me ontglipt en ik er geen vat meer op lijk te hebben, 
leer me dan zien welke momenten van uitzondering zijn. 
 
Als ik op ben, moe en leeg en geen idee meer heb hoe verder, 
help me dan herinneren hoe het ons eerder is gelukt. 
 
Als ik bij je aanklop voor hulp en dat zie als zwakte,  
wijs me dan op hoeveel kracht ik heb gehad tot nu toe en hoe krachtig hulp 
vragen is. 
 
Als ik alleen het donker zie en me zwaar en eenzaam voel 
breng me dan bij de mensen om ons heen die bereid zijn ons te 
ondersteunen. 
 
Als ik de zorg aan mijn kind thuis niet meer kan geven. als aanpassingen 
tekort schieten of hulp thuis onvoldoende is, 
bied ons dan de aanvulling zodat wij zo goed mogelijk als gezin verder 
kunnen. 
 
En als ik het echt niet red en de veiligheid niet kan bieden, 
bescherm ons dan en neem het van me over, kordaat maar kort, zonder 
me buitenspel te zetten. 
 
Leer me bouwen op samenwerking doordat jij eerlijk en betrouwbaar bent. 
 
Leer me geloven in mogelijkheden en kansen  
doordat jij daar zelf ook in gelooft en ons kansen biedt. 
 
Leer me dat we allemaal het beste voor hebben doordat je mij ziet, 

aandacht hebt voor ons gezin en mijn verhaal serieus neemt. 

” 

“ 
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Lessen voor jeugdhulp 

Bijzonder waardevol waren de vier verhalen van jongeren en 

ouders in de video-interviews. Nogmaals bedankt voor jullie 

openhartigheid! Aan de hand van deze verhalen zijn we de dag 

begonnen door in groepjes met elkaar het gesprek aan te gaan: 

Wat valt op in de video’s? Wat herkent u? En welke punten zijn 

belangrijk bij de uitvoering van jeugdhulp? 

 

’s-Middags zijn we aan verschillende tafels met elkaar verder het 

gesprek aangegaan over de belangrijkste thema’s die in de ochtend 

naar voren zijn gekomen. In de middag was iedereen volledig vrij 

om zich tussen groepen te bewegen. Met maar één voorwaarde: 

Heb je aan een tafel genoeg gehoord, genoeg geleerd, genoeg 

bijgedragen? Dan ben je verplicht je voeten te volgen naar een 

nieuwe plek ter inspiratie: ontvangen en geven. 

Vanaf de volgende pagina leest u de aandachtspunten voor de 

jeugdhulp in 2016. Dit zijn punten die de deelnemers belangrijk 

vinden voor een goede jeugdhulpverlening.  

 

De aandachtspunten vallen uiteen in 8 hoofdthema’s:   

 Communicatie en contact 

 Integrale Toegang: verbinding sociaal domein 

 Overdracht tussen hulpverleners 

 Op tijd problemen zien aankomen én voorkomen  

 Regierol van gezinnen 

 Hulp vanaf 18 jaar 

 (On)duidelijkheid 

 Normaliseren 
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Communicatie  

en contact 

De deelnemers vinden het belangrijk om bij de ander aan te 

sluiten en om elkaar te begrijpen. Contacten met een 

hulpverlener zijn prettig als er daadwerkelijk contact is en de 

vraag achter de hulpvraag gehoord wordt. Ouders en jongeren 

willen graag dat er met hen wordt gesproken en niet over hen. 

 

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 Open en goed luisteren naar elkaar. Neem hier rust en tijd voor. 

Vul niet vooraf zaken in. Check of je echt contact hebt, daarna 

pas naar oplossingen kijken. 

 Maak verwachtingen duidelijk, wat verwacht ieder bijvoorbeeld 

als doel van het gesprek? 

 

Gemeenten en zorgaanbieders 

 Sta stil bij hoe jezelf benaderd zou worden, als het om je eigen 

kind zou gaan. 

 Gebruik begrijpelijke en heldere taal. 

 Vertel steeds duidelijk en transparant wat je doet. 

 Geef duidelijkheid over de (volgende) stappen in het proces. 

 

Gemeenten 

 Rondom het keukentafelgesprek:  

o meer aandacht voor de mogelijkheid van het aansluiten 

van een cliëntondersteuner. 

o Vooraf duidelijker maken wat het doel van het gesprek is 

en hoe een ouder zich hierop kan voorbereiden. 

  Waar is het kind in de communicatie van het CJG? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoe gelijkwaardig is het 

gesprek? Praat je er met elkaar 

over als het contact niet goed 

verloopt of je nog vragen hebt?”  
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Integrale Toegang: 

verbinding sociaal 

domein 

Er is behoefte aan een totale verbinding binnen het sociaal 

domein. Zodat je via 1 aanspreekpunt verschillende soorten 

ondersteuning kunt ontvangen. En: wanneer hulpverleners 

beter samenwerken, dan is de hulp vanzelf ook beter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 Meer gezamenlijk oppakken met regiebehoud bij het gezin. 

 Meer betrekken van- en bekendheid geven aan onafhankelijke 

cliëntondersteuning, zelfhulpgroepen en lotgenotencontact.   

 

Gemeenten en zorgaanbieders 

 Professionals die elkaar (lokaal) leren kennen en kennis delen. 

 Geef signalen door tussen de domeinen.  

 Begin bij de vraag en niet het aanbod. Start bij de hulpvraag, 

organiseer daar oplossingen omheen vanuit verschillende 

invalshoeken. Betrek de hulpverleners die iets kunnen 

betekenen en zet ze samen aan tafel.  

 Voor jongeren speelt werk en inkomen een belangrijke rol om 

goed hun weg te vinden in de samenleving. Daarom: meer 

samenhang tussen jeugdhulp en werk- en 

inkomensondersteuning. 

 Biedt een goede sociale kaart die mensen kunnen raadplegen.  

 Zorg voor generalisten die ‘gewoon’ luisteren en weten welke 

paden gelopen kunnen worden. 

 Versterken van het zorgteam in het onderwijs. 

 Ondersteuningsvraag volledig in kaart brengen in het gesprek 

tussen een hulpverlener en het gezin. 

 Bredere adviezen en indicaties afgeven, voor alles wat er speelt 

in een gezin. 

 Heb vertrouwen in elkaar, weet van elkaar wat je doet, betrek 

elkaar en deel successen. 

Gemeenten  

 Een andere manier van denken, aanpak en 

financieringsstructuur. 

 De aansturing binnen de gemeente op de verschillende 

domeinen gebeurt gescheiden, dit werkt niet bevorderend. 

 

“Integraliteit is samenwerken. Durf  

stout te zijn. Denk in creatieve ideeën, niet in beperkingen.”  
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Overdracht tussen 

hulpverleners 

Volgens ouders en professionals blijft informatie op veel 

plekken nog liggen. Dossiers zijn niet overdraagbaar, 

systemen sluiten niet aan of informatie mag niet uitgewisseld 

worden. Daardoor moet je als gezin vaak opnieuw je verhaal 

doen. Meer overdracht tussen hulpverleners is gewenst, met 

aandacht voor de privacy van gezinnen. 

 

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 Duidelijkheid: wie heeft de regie over welk deel van de 

hulpverlening. 

 
Gemeenten en zorgaanbieders 

 Meer samenwerking tussen aanbieders, met aandacht voor 

privacy. Zorg ook dat gezinnen weten welke informatie gedeeld 

wordt en waarom. 

 Huisartsen zien ook veel, betrek ze er nog meer bij. 

 Interne communicatie binnen de school over behoeften van 

kinderen zorgt voor meer begrip. 

 Aandacht voor schoolse overdrachtmomenten: overgaan naar 

een nieuwe klas en de overstap van de basisschool naar het 

voorgezet onderwijs. 

 Start met z’n allen, het hele netwerk bij elkaar, bij het begin van 

de ondersteuning. Anders gaat er later tijd verloren. 

 Zorgen voor een overbrugging wanneer je op een wachtlijst 

staat; wat kan er in de tussentijd bij een andere aanbieder? 

 Eerlijk erkennen als een andere aanbieder of hulpverlener beter 

past, vervolgens de ondersteuning warm overdragen.  

 Stem systemen beter op elkaar af, met behoud van privacy. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Binnen één jaar staat er echt al een 

basis.  We moeten nu vooral zorgen 

voor de afstemming in de praktijk.” 
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Op tijd problemen  

zien aankomen én 

voorkomen  

 

Er wordt veel belang gehecht aan vroegsignalering en 

preventie van problemen. Dit is niet alleen een taak voor 

overheid en zorgaanbieders, maar ook voor het sociale 

netwerk, verenigingen en andere maatschappelijke 

organisaties. De deelnemers zien hierbij een belangrijke rol 

voor het onderwijs weggelegd.  

 

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 De ouders hebben samen met de school een belangrijke rol om 

vroeg problemen te signaleren. Ga met elkaar hierover het 

gesprek aan. Bespreek elkaars rol en wat je ziet. 

 Vertrouw op het gevoel van ouders. Neem dit serieus en handel 

hierna. Betrek op tijd de (jeugd)professional.  

 Kinderen worden nu op verschillende plekken besproken; staat 

dan wel het gezin centraal? Het gezin zou het coördinatiepunt 

moeten voor alle gesprekken. 

 Werken aan de (vertrouwens)band tussen gezinnen, 

professionals, het sociaal netwerk en vrijwilligers. 

 Creëer laagdrempelige vormen om op tijd mogelijke problemen 

te melden. Een open netwerk waarin je transparant handelt. 

 Ouders moeten leren om op tijd hulp te vragen. 

 Meer diversiteit in de contactpersonen voor gezinnen. De 

huidige professionals zijn vooral ‘blanke hoogopgeleide 

vrouwen’. 

 

“Stel het echte contact centraal. Op 

individueel niveau en als collectief.”  

Gemeenten en zorgaanbieders 

 Herstel van het netwerk zoals dat voor de transitie was. Doordat 

organisaties verdwenen zijn, anders zijn gaan werken, mensen 

overal terecht zijn gekomen zul je ook herstel moeten doen aan 

de oude netwerken. Bespreek met elkaar; wat was goed en wat 

moeten we herstellen? 

 Betrekken en ondersteunen van vrijwilligers. 

 Laagdrempelige en duidelijke communicatie met gezinnen. In 

woord en in vorm. Zodat het contact makkelijk ontstaat. 

 

Gemeenten 

 Rol jeugdprofessional: sociale netwerk ondersteunen met 

professionele netwerk. 
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Regierol van gezinnen 

Ouders en jongeren houden graag de regie. Voor professionals 

is het een uitdaging om de regie van het begin bij het gezin te 

laten. Dus niet terugleggen of geven. Hij ligt daar. Dit stelt 

eisen aan je houding en hoe je denkt over beleid en uitvoering. 

Belangrijk is wel, dat gezinnen voldoende kennis en kunde 

hebben om de regierol te vervullen.  

 

“Of gaat het er eigenlijk om,  

dat professionals minder de  

regie afpakken?”  

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 Deel kennis met elkaar, bijvoorbeeld via een kennisbank of 

forum. 

 Samen afspreken hoe het gezin in de regierol blijft. 

 

Gemeenten en zorgaanbieders 

 Hoe moet je als gezin weten, wat je moet weten? Voorlichting 

om hen daarbij te helpen, laat gezinnen niet helemaal zelf het 

wiel uitvinden. 

 Betrek de huisarts bij het versterken van de regierol van ouders. 

 Ben transparant naar ouders over wat er in de dossiers staat. 

 Accepteer: soms is ‘goed genoeg’ voor het gezin ook goed. 

 Verminder dat gezinnen steeds opnieuw hun verhaal moeten 

vertellen.  

 Het is positief dat er nu minder labels zijn. 

 In het verleden werd de regie vaker overgenomen dan nu. Dat 

is goed van de transitie: er is nu meer regie bij ouders en de 

thuissituatie is meer in beeld. 

 Zie om te gaan met het dilemma wat je doet met de regie van 

het gezin als er zorgen zijn, wanneer grijp je in? 

 Werk samen bij het op- en afschalen van zorg. 

 

Gemeenten 

 De jeugdprofessional helpt bij de regierol van ouders door goed 

bereikbaar te zijn, kennis te delen en mee te denken.  

 Maak afspraken met de andere gebieden binnen het sociaal 

domein over de rol van de professional bij het organiseren van 

ondersteuning. Iemand moet het oppakken! 

 Fijn dat de jeugdprofessional nu kan helpen als je als gezin nog 

op een wachtlijst staat. 

 De jeugdprofessional heeft meerwaarde door blijvend betrokken 

te blijven. 
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Hulp vanaf 18 jaar 

Er spelen veel vragen over de overgang van jeugdhulp naar 

andere vormen van ondersteuning wanneer een jongere 18 jaar 

wordt. En daarbij: je kalenderleeftijd zegt niet alles over je 

gevoelsleeftijd en de soort hulp die je nodig hebt. Continuïteit 

van zorg, een warme overdracht van jeugdhulp en een goede 

informatieverstrekking aan gezinnen zijn hier belangrijke 

aandachtspunten. 

 

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 Zorg voor een warme overdracht van jeugdhulp naar Wmo. 

 Streef samen naar een startkwalificatie voor werk. Voor 

gemeenten: zorg voor een participatietraject als er geen 

startkwalificatie is. 

 Betrek de school bij de rol die zij kunnen spelen (passend 

onderwijs). 

 

“Kijk naar de persoon.  

Niet naar de leeftijd.”  

 

Gemeenten en zorgaanbieders 

 Geef voorlichting aan gezinnen over wat er verandert bij 18+. 

 Verdieping kennis bij professionals wat de overgang naar Wmo 

betekent voor regelruimte en de praktijk.  

 Betere doorstroom van leefgroepen voor jeugdigen naar 

beschermd wonen (Wmo). 

 Zorg voor continuïteit van het zorgaanbod en/of de hulpverlener 

nadat een jongere 18 wordt. Knelpunt: niet alle zorgaanbieders 

hebben een Wmo-contract. 

 Voorlichting en begeleiding voor gezinnen bij de overgang van 

jeugdhulp naar Wmo. 

 De uitloopmogelijkheden zijn te beperkt. 

 Bij gedwongen maatregelen houdt de maatregel op bij 18 jaar 

en heeft de gezinsvoogd geen rol meer. Zet hierbij al eerder  

zorg vanuit de Wmo in, zodat je een overgangsperiode hebt. 

 

Gemeenten 

 Wat kan de gemeente doen om de regelgeving rondom wonen 

te transformeren? Nu matcht vraag en aanbod niet. Er zijn te 

weinig woonvoorzieningen beschikbaar. 

 

Gezinnen  

 Ouders krijgen vanaf 18 jaar ook een andere rol. De overheid 

ziet op minder zaken toe (bv. leerplicht). Maar ouders zijn nog 

steeds verantwoordelijk, zoals voor ondersteuning in het 

levensonderhoud. 
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(On)duidelijkheid 

Er is veel behoefte aan duidelijkheid: waar je staat als gezin en 

als professional. Hier moet door de vele veranderingen in de 

jeugdhulp nog aan gewerkt worden. De deelnemers waren het 

er ook over eens dat het te makkelijk is om het nieuwe systeem 

in Nederland de schuld te geven voor onduidelijkheid. Het is 

ook belangrijk om naar elkaar duidelijk te zijn over wat je wel 

en niet weet. Voor gezinnen speelt hierbij de vraag: hoe weet je 

wat je moet weten? 

 

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 Spreek verwachtingen duidelijk naar elkaar uit. 

 Wees eerlijk naar elkaar als je iets niet weet. 

 Ben duidelijk over wat er wel en niet kan. 

 Neem de tijd om zaken duidelijk te krijgen en maken. 

 

“Durf tegen elkaar te zeggen wat je 

wel en niet weet. Wees gewoon 

eerlijk.” 

 

Gemeenten en zorgaanbieders 

 Creëer overzicht met een sociale kaart: Welke zorg wordt 

geboden en op welke plek? Mogelijk door het doorontwikkelen 

van de website www.jeugdhulpwbw.nl. 

 Meer samenwerking tussen hulpverleners: jeugd, Wmo, werk & 

inkomen, wonen & veiligheid. 

 Met elkaar bespreken: ‘Waar start jouw rol en waar houdt deze 

op? Wie is waarvoor verantwoordelijk?’ 

 Heb aandacht voor de onduidelijkheid die soms voortkomt uit 

maatwerk. 

 Scholing over privacy, antwoord op diverse vragen zoals: ‘Mag 

ik een appje sturen naar een ouder?’ 

 Verander de mindset: stap zoveel mogelijk van protocollen af. 

Leg de verantwoordelijkheid bij de professional. Aandachtspunt: 

door andere instanties worden wel protocollen opgelegd. 

 

Gemeenten 

 Ben als jeugdprofessional transparant naar ouders; koppel altijd 

terug wat je doet. Dit ondersteunt de regierol van ouders. 

 Leg uit en communiceer hoe een gemeente werkt. 

 Belast een gezin die hulp vraagt niet met onnodige informatie, 

bijvoorbeeld hoe het stelsel werkt, hoe het financieel geregeld 

wordt, etc. 

 

 



11 
 

 

Normaliseren 

De bandbreedte voor wat normaal is, lijkt volgens de 

deelnemers steeds smaller te worden in Nederland. De 

oplossing: normaliseer dat er verschillen zijn. En maak meer 

ruimte voor verschillen binnen alles wat regulier is (op school, 

op werk, bij verenigingen, etc.) 

 

“Tsja, wat is eigenlijk normaal in dit 

land? Dat verandert elke dag.” 

Gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders 

 De school is een verbindende factor. Als kinderen op school 

kunnen blijven en daar goed met anderen omgaan, dan heb je 

meer kans dat ze ook op het ‘normale’ pad kunnen blijven. 

Docenten, mentoren, maar zeker ook onderwijsconsulenten 

kunnen hier het verschil maken.  

 Niet iedereen is hetzelfde, daar mag op school, werk de 

sportclub enz. meer aandacht voor zijn. Voorlichting en 

praktijkervaringen met jongeren die ‘anders zijn ’kunnen hier 

een rol spelen. 

 Bewustwording bij de jongere zelf: kennis van eigen beperking 

en eigen oplossingen. Zodat je hier in het dagelijks leven mee 

kunt omgaan. 

 Ouders hebben behoefte aan bevestiging: “Doen we het zo 

goed, zijn we op de juiste weg?” 

 

 

 

 

 
 

 Zorg voor geleidelijkere overgang van zorg naar het normale 

leven.  

 Door standaardisatie in het stelsel kom je gemakkelijk op het 

pad van de zorg. Niet iedereen die afwijkt van de norm, heeft 

zorg nodig. 

 Het wisselen van hulpverleners betekent vaak een terugval. 

Continuïteit zorgt voor een recht pad. 
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Nu ik je situatie heb bekeken, kan ik je beter zien. 

Nu ik je verhaal heb gehoord, kan ik je beter verstaan. 

Nu ik je heb ontmoet, kan ik je beter invoelen. 

Nu ik je zo ben tegengekomen, zal ik vaker met je spreken. 

Dank je wel voor wat ik mocht zien. 

Dank je wel voor wat ik mocht horen. 

Dank je wel voor deze ontmoeting.                             Organisatie: 9 samenwerkende gemeenten West-Brabant West,  

met ondersteuning van Joyce Hagenaars, K2 Next generation 

Dagvoorzitterschap en tekst oranje kaders: Linda Thoen  

Fotografie: Timo Reisiger ” 

“ 


