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Jeugdzorg Hulpverlening voor kinderen en jongeren 0p de schop

'Anders' ziin is medisch geworden
Je kunt ouders heus wel aanspreken op hun
verantwoordelijkheid. Dat is te weinig
gebeurd , zegtMariënne Verhoef, voorzitter
van de stuurgroep ouder- en kindteams.
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e school trekt aan de
bef. Het gaat niet goed
met dit kind. Moeder
komt op school.Zeligl
veel wakker, het gezin
zit zwaar in de schul-

den. Ze is eeuwig moe, heeft met de
kinderen geen geduld meer. Er is wei-
nig harmonie in het gezin.

Mariënne Verhoef, voorzitter van
de stuurgroep ouder- en kindteams
en tevens bestuurder van ieugdhulp-
verleningsorganisatie Spirit, weet
dat eerst maar eens luisteren soms
een begin kan zijn van een oplossing.
"Want je bent echt niet meteen een
extreem probleemgezin. Het benoe-
men van een probleem is een begin,
daarna kun je kijken wat hoe je ie-
mand kunt helpen."

Zie hier het nieuwe denken in de
zorg. Het krif gt allemaal de ruimte nu
de ieugdzorg op de schop is gegaan
en de verantwoordelijkheid voor de
(jeugd)zorg verschuift van riik naar
de gemeente. De aanloop naar zorg
geschiedtvia scholen en hun ouder-
en kindadviseurs. Die maken met
jeugdarts en ieugdpsycholoog deel
rrit rran dp nrrdpr- pn kindteamq die

dood door schuld. "Deze zaak ver-
oorzaakte grote ophef, ook politiek.
Dàt nooit meer, was de gedacht. Dus
de reactie binnen de ieugdzorg was:
sneller optreden, sneller behande -

len, sneller onder toezicht plaatsen,
sneller uit huis halen."

In diezelfde periode hoorde Neder-
1a

behandeling. Verhoef spreekt over

gegaan. Hoeblij we ookkqqn9421in
dqlt ety49! hq_e_ys rr9!29!9le-plo_:

blemen moeten omgaan, een bij-
effect was dat iets soms te snel een

middels een seneratie orrders met de

VerhoeÍ: 'LuisteÍen kan een begin ziln uan een oplossing; je bent niet meteen een extreem probleemgezin.' F0T0 DTNGENA MoL

stoornissen voorkomen, maar door
dat daar ouders wonen die de weg
weten in de bureaucratie: "Het is
echt niet voor niets dat het nu alle-

bleven ouders langer bij elkaar, nu
gaat het eigenbelang gauwvoor. Dan
wordt er verhuisd, volgt een nieuwe
school ofmeteen een heel ander ge-

ingewikkeld het ook is."
Ze ziet nu al bi j medewerkers de

knop omgaan. "Ik hoor: 'Ik doe het
anders, ik kriig de ruimte.'Voorheen



en Krndaclviseurs. Die maken met
jeugdarts en jeugdpsycholoog deel
uit van de ouder- en kindteams, die
probleemgevallen bespreken en
eventuele verdere hulp kanaliseren.

el-

probleem het beste zou passen _ an_
ders moest.

rug naar 2oo4, toen peuter Savanna
dood werd aangetroffen in de koffer-
bak van de auto van haar moeder en
de gezinsvoogd werd vervolgd (en
door de rechter vrijgesproken) voor

der stempel was er op school minder
aandacht voor die kinderen.,,
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Het persoonsgebonden budget

(pgb) deed zijn intrede en duaimee
kode ÏffiJ_.,
Pe deren
met een serieuze stoornis niet tekort_
doen, maar is blij dat de beslissing
over noodzaak van zorg nu komt te
liggen bij scholen. De meeste pgb,s
nameliik kwamen terecht bij gezin_
nen in Amsterdam-Zuid; dat was niet
omdat daar de meeste psychiatrische

dat daar ouders wonen die de weg
weten in de bureaucratie: ,,Het is
echt niet voor niets dat het nu alle_
maal op de schop gaat.,,
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die nu zitten in de bestanden van

geraakt. Zaterdag zei ze daarover in
deze krant: "Ie ziet het aankomen.
Schelden thuis, het kind kan op enig
moment alleen nog maar schreeu_
wen. Juist bij hoger opgeleiden, die
verbaal zo vaardig ziin. Het wordt al-
lemaal verbaal uitgevochten - ook

Dreven ouders Ianger bij elkaar, nu
gaat het eigenbelang gauw voor. Dan
wordt er verhuisd, volgt een nieuwe
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Ingrijpen, zegtze, is oud beleid. ,,Ie

kunt ouders aanspreken op hun ei-
gen verantwoordeliikheid. Dat is

een volm van mishandeling. Vroeger
advertentie
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ingewikkeld het ook is.',
Ze ziet nu al bi j medewerkers de

knop omgaan. "Ik hoor: ,Ik doe het
anders, ik krijg de ruimte.'Voorheen

samen doen, voor minder geld. En ie_
dereen doet zijn stinkendebest.,,

In Amsterdam is een ioint venture
in-
ng

vanuit de Dienst Maatschappeliike
Ontwikkeling en één vanuit de in-
stellingen. Aan het roer staat de
stuurgroep waarvan Verhoef voorzit_
ter is geword
is en blijft po

"Ik weet da
voordat alles
beweging als deze voltooi je niet in
één jaar. Maar het is wel een echte
sprong voorwaarts.',

Dit is de zesde aÍlevering van een seÍie
waarin de veÍanderingen in de zorg per
1 januari worden belicht. Reageren?
zorg@par00l.nl. Volgende aÍlevering: de
0uder- en kindadviseurs in de praktijk.
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Gemeenten zijn vanaÍ 2015 verant-
woordeliik voor een groot deel van
de zorg, geregeld in drie nieuwe
wetten.

I Wet op de jeugdzorg: voorziet in
hulpvraag van kindelen, jongeren, hun
ouders en opvoeders, voor kinder-
bescherming en jeugdreclassering.
I Wet maatschappelijke ondersteu-

r Participatiewet: vervangt de Wet
werk en bijstand, de Wet sociale werk-
voorziening en een deel van de Wa-
jong. De gemeente moet geschikt
werk zoeken v00r arbeidsongeschikte
jongeren die nu in de zouden komen
en mensen die tot voor kort bij een
sociale werkplaats belandden.
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