35 tips

van jongeren en ouders

Insp
ira
same tie om
jong n met
o u d e e re n e
n
rs t
a a n e w e r ke n
b
j e u g e te re
dhul
p

Colofon
Jeugdhulp doen we Samen: 35 tips van jongeren en ouders.
Behorend bij het rapport: Jeugdhulp doen we Samen - Jongeren,
ouders, professionals en beleidsmedewerkers werken samen aan betere
jeugdhulp in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
Redactie

Maaike van Dam en Marieke Nanninga,
Voorjaar 2020

Illustraties

Stefan Kruis

Vormgeving

KragtVorm

Financiering

Jeugdhulp doen we Samen: versterking van lokale
participatie door jongeren en ouders, een initiatief
van Zorgbelang Nederland, zie ook
www.jeugdhulpdoenwesamen.nl

Een uitgave van

Zorgbelang Groningen
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
050 571 39 99
info@zorgbelang-groningen.nl
www.zorgbelang-groningen.nl

© Zorgbelang Groningen 2020

Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave

mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Groningen, worden overgenomen of

worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan
worden aangevraagd per e-mail.

2

Woord vooraf
Jongeren en ouders uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en
Loppersum die met jeugdhulp te maken hebben, hebben hun ervaringen gedeeld in het project 'Jeugdhulp doen we Samen'. Het delen
van verhalen biedt (h)erkenning en draagt vooral bij aan de wens van
jongeren en ouders dat hulp steeds beter wordt voor andere jongeren
en ouders.
In dit boekje lees je de verhalen en tips van jongeren en ouders uit dit
project. Deze zijn te lezen aan de hand van de belangrijkste thema's die
uit dit project kwamen: samenwerking, bejegening, maatwerk en
vertrouwen. Daarbij geeft dit boekje een beeld van hoe je samen met
jongeren, ouders, hulpverleners en beleidsmedewerkers kunt werken
aan betere jeugdhulp (participatie!). We hopen dat dit je inspireert om
hiermee aan de slag te gaan. Hoe je dit kunt doen, is terug te lezen in
het uitgebreide rapport, dat opgevraagd kan worden bij Zorgbelang
Groningen.
Ons motto is dat met elkaar werken aan verbetering van hulp een
gezamenlijke zoektocht is van alle betrokkenen. We wensen jullie veel
inspiratie toe en bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt, met
name de jongeren en ouders!

Maaike van Dam en Marieke Nanninga
Zorgbelang Groningen
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Aanpak
Voor dit project zijn verschillende werkvormen ingezet:

Interviews met jongeren en ouders
Er zijn tien mensen geïnterviewd, waarvan vier jongeren en zes ouders.
Het interview ging over hoe het voor hen is om in dit gebied te wonen
en te leven, welke rol jeugdhulp daarbij speelt en wat de ervaringen
daarmee zijn. Er is gesproken over wat goed gaat, wat beter kan en wat
wordt gemist. Het waren open gesprekken waarin jongeren en ouders
konden delen wat ze wilden delen.

Interviews met professionals
Er zijn elf professionals geïnterviewd om van hen te horen welke ervaring
zij hebben met het samen werken met jongeren en ouders aan betere
jeugdhulp (participatie) en welke mogelijkheden zij daarvoor zien. Ook
werd verkend wat het gedachtegoed van Positieve Gezondheid voor de
jeugdhulp kan betekenen. Het ging om beleidsmedewerkers van de
gemeenten, professionals van het CJG (gedragswetenschapper, teamleider, casemanagers), jongerenwerkers, een inwonersinitiatief, een
orthopedagoog uit het voortgezet onderwijs en een Ondersteuner
Jeugd en Gezin (OJG'er).

Speak & Eat bijeenkomsten
In de eerste Speak & Eat bijeenkomst kwamen de verschillende perspectieven samen: jongeren, ouders, hulpverleners en beleidsmedewerkers
die geïnterviewd waren aten samen en gingen in gesprek over de betekenis van de ervaringen voor de jeugdhulp. De bijeenkomst is mooi
vastgelegd in een tekening dat in dit boekje te vinden is.
De tweede Speak & Eat bijeenkomst was met vier jongeren, twee
gezinshuisouders en hun biologische kinderen in een gezinshuis in één
van de gemeenten. Hier deed een beleidsmedewerker van de gemeente
Delfzijl ook aan mee. Er ontstond een waardevol gesprek aan de hand
van de thema's uit de interviews en eerste Speak & Eat bijeenkomst.
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Samenwerking tussen

kinderen, jongeren, ouders,
school en jeugdhulp.

Tip#1

Wees open en eerlijk tegen elkaar | Dat geven jongeren en ouders
als advies aan hulpverleners maar ook aan andere jongeren en ouders:
je kunt pas de hulp krijgen die je wilt als je open en eerlijk bent.

Tip#2

Luister meer naar adviezen van kinderen, jongeren en ouders |
Voor veel kinderen en jongeren is het heel belangrijk dat hun stem er
niet pas toe doet als zij 18 jaar zijn. Sta open voor hun wensen en ideeën.

Tip#3

Zorg voor goede samenwerking tussen kinderen, jongeren, ouders
en jeugdhulp | Maar ook goede samenwerking tussen hulpverleners
onderling is van belang.

Tip#4

Vul samenwerking ook echt in als samenwerking: 'niets over ons,
zonder ons'

Tip#5

Verplaats je in de ander | Realiseer je dat ouders vaak het gevoel
hebben tekort te zijn geschoten. In de moeilijke situatie waarin zij al
langere tijd zitten hebben ze er vaak al alles aan gedaan om het zelf op
te lossen. De stap zetten om hulp in te schakelen is vaak een moeilijke.
Wees daarbij bewust van de impact die hulp heeft op kinderen,
jongeren en ouders. Er is sprake van een afhankelijke positie, dit is niet
altijd prettig.

Tip#6

Spreek verwachtingen naar elkaar uit

Tip#7

Geef jongeren en ouders een vast contactpersoon | Dit zorgt voor
duidelijkheid, heldere afspraken en verlaagt de drempel om vragen te
stellen. Het is wenselijk dat deze contactpersoon samen met het gezin
de lijn voor de hulp uitzet, waarbij geldt: zeggen wat je doet en doen
wat je zegt. Daarbij zorgt een vast contactpersoon ervoor dat kinderen,
jongeren en ouders niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen;
iets wat jongeren en ouders erg onprettig vinden.
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Tip#8

Zorg voor korte lijnen tussen alle betrokkenen

Tip#9

Zorg voor een duidelijk plan, dat bevordert de samenwerking

Tip#10

Neem besluiten gezamenlijk met jongeren en ouders

Tip#11

Wees altijd duidelijk en eerlijk, ook als het gaat om besluiten in het
belang van de veiligheid van het kind | Ook hierin wensen jongeren
en ouders dat het uitgangspunt blijft: goede samenwerking en zeggen
wat je doet en doen wat je zegt.

Tip#12

Zorg voor meer persoonlijk contact vanuit de gemeente met het
gezin | Juist op het moment dat de gemeente doorverwijst mag het
'de vinger aan de pols houden' bij het gezin in plaats van loslaten. Maak
de consulent of casemanager van het Centrum voor Jeugd en Gezin de
brug tussen de hulpvraag en de hulpverlening.

Tip#13

Verminder de bureaucratie (verslaglegging) | Veel tijd voor
onderzoek en het opbouwen van dossier vertraagt het inzetten van
passende hulp. Jongeren en ouders kloppen aan voor hulp op een
moment dat zij er echt niet meer zelf uitkomen. Hoe eerder passende
hulp vervolgens beschikbaar is, hoe beter.

Tip#14

Versimpel de formulieren | Jongeren en ouders vullen veel
formulieren in. Dit moet vaak, kost veel tijd en is ingewikkeld en is een
grote drempel voor het aankloppen voor hulp bij de gemeente. Soms
worden om deze reden andere wegen bewandeld voor hulp.

Tip#15

Verbeter de samenwerking tussen kinderen, jongeren, ouders, hulp
en school | De afstemming kan beter, maar ook het betrekken, horen
en serieus nemen van jongeren en ouders door school en in de
afstemming tussen hulp en school behoeft verbetering.

Tip#16

Verbeter de samenwerking tussen huisartsen en gemeente |
Betere samenwerking zorgt voor betere doorverwijzing. Daardoor
komt passende hulp sneller op gang.
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"In het hulpverleningstraject:
bij wie moeten we nu dan
zijn? We wisten ook niet wie
zijn arts was. Dat wisselde zo.
Voor mijn zoon was dat ook
lastig. Je wilt niet continu je
verhaal vertellen. Daar waren
we toen klaar mee. We hebben
toen gevraagd om één
persoon." – Ouder

"Ik heb veel wisselingen van
consulenten meegemaakt. Het
werd een systeem waar ik
doorheen moest. Je voelt je
afhankelijk van de gemeente,
je bent er ook afhankelijk van.
Voor mensen die laaggeletterd
zijn of praktisch opgeleid is het
een probleem om door de
enorme papierwinkel heen te
komen. Dat is echt niet voor
iedereen te doen. Het moet
sneller kunnen. De consulent
zou meer een brugfunctie
moeten zijn." – Ouder

"Samenwerking tussen school,
kind en ouders. Dat mis ik wel.
De hulpverlener zoekt het
contact wel. Die zorgt dat ze
lijnen krijgt. Dat mag wel
meer vanzelfsprekend. School
zou er ook meer voor open
mogen staan. Als ouder wil ik
ook serieus genomen worden.
Die bejegening... School wil in
gesprek met de hulpverlener.
Ik denk dan: ho ho, passeer mij
niet. Ik kan je handvatten
geven van wat mijn kind en ik
in de hulp hebben geleerd. Ze
mogen wel wat indimmen.
Ze staan direct in de verdedigingsstand in plaats van
samenwerken." – Ouder

"Ik word er niet echt in
betrokken. Bij de hulp en de
ouders. Dat wil ik meer. Ik wil
ook mijn zegje erin hebben.
Dat ze aan mij vragen wat ik
wil." – Jongere
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"Neem gedurende het
hulpverleningstraject contact
op met de cliënt of de
zorgaanbieder/specialist. Om
vinger aan de pols te houden.
Als het traject eenmaal is
ingezet laat de gemeente los.
Er is geen enkele controle. Dit
zou anders moeten, naar het
voorbeeld van PGB. Dan wordt
er wel tussendoor contact
gehouden met de cliënt. Meer
persoonlijk contact is nodig.
Ook als specialist word ik nooit
gebeld door de gemeente,
terwijl ik aangeef daar wel
open voor te staan." – Ouder

"Ik heb 10 verschillende
gezinsvoogden gehad in 5 jaar.
Er is veel verloop. Je moet niet
te vaak van voogd wisselen.
Niet een keer in de zoveel tijd
een nieuwe. De voogd betrok
ons niet echt. Ze praatte over
ons niet met ons. Als we iets
besproken dan hoorde ik
daarna niets meer. Het gaat
over mij. Wat moet er
veranderen? Hoe moet ik dat
doen? En ook mijn moeder
meer betrekken. En vooral
afspraken nakomen. Dat
gebeurde niet. Ik ben ook
veranderd. Ik was eigenwijs.
Maar deed ook wat ik dacht
dat goed was." – Jongere
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Bejegening gaat over hoe

hulpverleners omgaan met

kinderen, ouders en jongeren.

Tip#17

Wees je ervan bewust dat prettige bejegening en persoonlijk
contact uitermate belangrijk zijn voor het al dan niet 'slagen' van
de hulp | Niets is belangrijker dan dat kinderen, jongeren en ouders
zich gehoord en gezien voelen, dat er tijd voor ze genomen wordt en
dat mensen niet de indruk hebben een nummer te zijn. Het gevoel
serieus genomen te worden en een luisterend oor te krijgen is de basis
om met elkaar verder te gaan.

Tip#18

Ga open en nieuwsgierig het gesprek in met kinderen, jongeren en
ouders | Jongeren en ouders geven aan vaak een oordeel te voelen.
Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Met name
jongeren missen soms de simpele vraag: 'hoe gaat het met jou?' of 'hoe
zit je erbij vandaag?'. Bied ruimte voor dat wat voor de jongeren op dat
moment belangrijk is. Er moet vertrouwen ontstaan. Een goede sfeer
draagt daaraan bij net als aansluiting bij de belevingswereld. Besef ook
dat normen en waarden verschillen.

Tip#19

Praat mét kinderen en jongeren, niet óver hen | Heb daarbij ook
aandacht voor de klik tussen hulpverlener en kinderen, jongeren en
ouders. Maak dit bespreekbaar en vat het niet persoonlijk op als deze
klik er niet is.

Tip#20

Koppel gemaakte afspraken beter terug aan kinderen, jongeren en
ouders | De behoefte aan duidelijkheid is groot, met name over welke
vervolgstappen verwacht kunnen worden. Wees transparant en focus
daarbij niet alleen op de ouders, maar ook op het kind en de jongere.

Tip#21

Zorg voor minder wisseling van hulpverleners | Dit geldt zowel
voor casemanagers, als gezinsvoogden en voogden. Dit komt het
opgebouwde contact en vertrouwen, het gevoel van grip niet ten
goede en vergroot onduidelijkheid, onzekerheid en afhankelijkheid.
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Tip#22

Verbeter de bereikbaarheid van casemanagers, gezinsvoogden en
voogden | Met name jongeren geven deze tip. Vooral de wens om
reactie te krijgen op gestelde vragen en te weten binnen welke termijn
reactie verwacht kan worden vermindert onrust en onzekerheid.

Tip#23

Heb voldoende aandacht voor het contact met broers en zussen |
Dit zou er altijd moeten zijn, maar met name in de situatie van het niet
meer thuis kunnen wonen.

"Wat ik belangrijk vind in de
hulpverlening, is wederzijds
respect. Behandel een ander
zoals je zelf ook behandeld wil
worden." – Jongere

"Dat je heel serieus genomen
wordt. Dat merk je aan alles.
Ook al zouden we dingen
zeggen waar ze het niet mee
eens is. Deze hulpverlener kan
goed 'levelen' met de jeugd. Ze
geeft ze serieus het woord. Ze
kunnen en mogen zeggen wat
ze willen. Of het nou goed is of
niet. Ze oordeelt niet. Wat ze
doet is iets herhalen: dus als ik
dit en dit zou doen, dan zou jij
dat prima vinden? Oké… dan
valt bij mijn zoon soms een
kwartje. Hmm nee dat zou ik
wel raar vinden als jij een fiets
omduwt." – Ouder

"Wees eerlijk naar de hulpverlening. Ze zitten er voor jou.
Niet voor zichzelf. Maar ze
moeten je ook niet het gevoel
geven dat het jouw schuld is.
Dan word ik boos. Ook als
mensen al oordelen en hun
eigen conclusie trekken." –
Ouder
"Kinderen in hun waarde
laten. In de hulp zeggen ze:
het zijn onze waarden waar je
naar moet leven. Want jij bent
een kind en wij weten wat
goed voor je is. Wij bepalen.
Dat vind ik niet de manier van
goede hulpverlening." – Ouder
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"Voogden zijn slecht bereikbaar voor kinderen. Dat kan
echt veel beter. Een appje of
sms'je. En daar mag je best
voorwaarden aan stellen, dan
en dan bereikbaar of binnen 2
dagen wordt er sowieso contact
met je opgenomen." – Jongere

"Casemanager, die heb ik drie
keer gezien. ja was wel goed.
Hoef ik niet veel mee te
praten. Doet goed, neemt mij
serieus. Of ze luistert? Dat
hoop ik wel voor haar. Een jaar
of drie nu contact. Als ze komt
[casemanager] dan stelt ze de
goede vragen: hoe gaat het
met je? Ze is aardig en vrolijk.
Ze is goed in haar werk." –
Jongere

"Het persoonlijke contact dat
we met de hulp hebben. We
voelen ons serieus genomen
en de tips en adviezen die we
krijgen daar hebben we echt
wat aan. Ze luistert naar ons
als ouders, maar ook naar
onze dochter en ze denkt met
ons mee. Dat is fijn." – Ouder
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Maatwerk gaat over de juiste hulp

passend bij de situatie van kinderen,
jongeren en ouders: 'op maat'.

Tip#24

Luister naar wat bij het kind, de jongere of het gezin past |
Heb daarbij oog en oor voor waar men zelf mee worstelt of tegen
aanloopt: wat ervaart het kind, de jongere of ouder als moeilijk of
probleem? Heb ook oog voor wat er wel goed gaat en wat het kind,
de jongere of de ouder zelf wil. Er is behoefte aan een betrouwbare
hulpverlener die meedenkt en praktische tips en adviezen geeft. De
ervaringen met maatwerk zijn wisselend. Ook al geeft iedereen aan dat
door de veranderingen in de jeugdhulp de verwachting was dat er meer
maatwerk mogelijk zou zijn. De een ervaart dat vanuit het CJG wordt
meegedacht, goed advies wordt gegeven en hulp snel wordt gestart.
Een ander ervaart geen passende hulp of maatwerk door onvoldoende
kennis van de mogelijkheden voor hulp.

Tip#25

Weet welke hulp er is | Van licht tot specialistisch om te voorkomen
dat jongeren en ouders alsnog zelf verder moeten zoeken.

Tip#26

Begin het contact rustig, leer elkaar eerst kennen | Ook dit noemen
jongeren en ouders wederom om tot passende hulp te komen. Door
meteen over te gaan op adviezen of opdrachten wordt soms de
aansluiting met de jongeren en de ouder gemist.

Tip#27

Verbeter de uitleg over een diagnose |
Het krijgen van een diagnose kan
veel impact hebben op kinderen
en jongeren. Richt je daarom op
de mogelijkheden in plaats van
wat iemand niet kan vanwege
de diagnose. Geef iemand
perspectief.
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Tip#28

Bespreek met jongeren hoe zij het contact met hun ouders willen
in de hulp | Jongeren willen daarin de regie.

Tip#29

Werk niet vanuit een clichébeeld van jongeren, ieder mens is
anders

Tip#30

Kijk naar het kind in het hele systeem van thuis, vrienden en school

"Ik hoorde aan de telefoon
over deze instelling. Het klonk
meteen leuk en open. Hij
moest daar heen dacht ik! Van
het CJG gingen ze mee. Jeugdhulp had slechte ervaringen
gehoord. Ik vond het goed
klinken. Ik heb mijn gevoel
daarin gevolgd. Ik ben eerlijk.
Pech als je daar niet van
houdt. Mijn man speelt ook
een rol natuurlijk." – Ouder

"Het kennisstuk. Kennis van de
volledige sociale kaart.
Maatwerk leveren. Goed weten
wat er bij je gecontracteerde
zorgaanbieder gebeurt. Neem
het systeem rond het kind ook
mee! Met name school en
gezin." – Ouder
"Vanuit mijn ervaring met de
psychologen: je moet rustig
beginnen. Elkaar eerst wat
leren kennen. Niet te direct
zijn. Toen ik een diagnose
kreeg, hoe ze daar mee
omgingen was niet fijn. Het
was vooral gericht op wat ik
niet kon doen in plaats van
dat ze mij hielpen het te
accepteren. Hoe zij het
uitlegden wou ik het echt niet
hebben. Ik deed alsof ik het
niet had." – Jongere

"Ik kom nu vaker met mijn
ouders. Een uurtje. Het is fijn
dat mijn ouders mij beter
begrijpen. Het is ook fijn dat ik
zelf mag bepalen wanneer
mijn ouders erbij zijn. Dat is
heel fijn. Eerder bij de andere
hulp moest ik alleen.
Opdrachten doen. Dat hielp
niet. Ik voel me nu veel vrijer.
De hulp sluit beter aan." –
Jongere
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Jongeren en ouders zijn het er

unaniem over eens: jeugdhulp staat
of valt met onderling vertrouwen.

Tip#31

Geef prioriteit aan het opbouwen van een vertrouwensband | Een
belangrijk onderdeel van vertrouwen is 'zeggen wat je doet, en doen
wat je zegt' en ook iedereen een eerlijke kans geven. Door dit te laten
zien groeit het vertrouwen van kinderen, jongeren en ouders. Onderschat niet dat je gehoord voelen en vertrouwen krijgen al veel goed
kunnen doen voor kinderen, jongeren en ouders. Vertrouwen in elkaar
maakt ook dat jongeren later nog eens makkelijker om hulp vragen en
ook andere jongeren aanraden om eens met 'hun' hulpverlener te gaan
praten als ze vastlopen.

Tip#32

Wees je ervan bewust dat jongeren en ouders zich keer op keer
kwetsbaar moeten opstellen | Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp
gaat gepaard met verschillende visies, meningen, emoties en je kwetsbaar opstellen. Hulpverleners mogen daarom kritisch blijven naar
zichzelf en hun eigen handelen. Jeugdhulp heeft veel impact heeft
op jongeren en ouders.

Tip#33

Bied jongeren, in welke situatie dan ook, perspectief | Iedereen
heeft talenten, iets waar je blij van wordt of een droom. Blijf daar het
gesprek over aangaan en dit samen verkennen.

Tip#34

Wees je ervan bewust dat jongeren met slechte ervaringen met jeugdhulp moeite hebben zich kwetsbaar op te stellen | Voor hen kan
het moeilijk zijn hun verhaal open en eerlijk te vertellen omdat ze bang
zijn dat dit negatieve gevolgen voor hen heeft. Heb daar begrip voor.

Tip#35

Maak jongeren en ouders deelgenoot van hun dossier | Met
name jongeren geven aan dat zij zichzelf en hun eigen inbreng willen
herkennen in het dossier. Dit voorkomt dat het dossier voor hen een
drempel wordt naar andere hulp of voor hun toekomst. Kinderen en
jongeren zijn meer dan hun dossier.
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"Ik wou ook graag weer deze
hulpverlener. Als het iemand
anders was dan was ik niet
gegaan. Ik kan alles aan deze
hulpverlener vertellen. Ik weet
hoe ze reageert. Ze weet hoe
ik in elkaar zit. Bij een ander
moet je opnieuw vertellen die
reageert anders. Je hebt
vertrouwen nodig." – Jongere

"En leer niet alles uit het
boekje want de praktijk is toch
anders. Dus laat dat boekje
los. Wees begripvol, ga niet
schreeuwen, geef het goede
voorbeeld. Je moet het niet uit
het boekje doen. Er is meer
begrip en respect nodig. En
hou op met het geschreeuw,
daar word je helemaal naar
van. Je moet niet schreeuwen
naar een kind. Jij bent toch al
de baas en dan moet je dat
niet ook nog doen." – Jongere

"Lastig te zeggen. Maar luister
gewoon naar elkaar en bepaal
het niet voor een ander. Praat
er met jongeren over." –
Jongere
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Hoe het verder gaat
Jeugdhulp blijvend samen doen
Jeugdhulp doen we Samen laat zien dat jongeren, ouders, hulpverleners
en beleidsmedewerkers het erover eens zijn dat samen in gesprek gaan
over dat wat beter kan in de jeugdhulp meerwaarde heeft. Jongeren en
ouders geven aan dat zij veel ervaringskennis hebben en graag hun
stem laten horen en die kennis willen delen. Belangrijk daarbij is dat zij
erop kunnen vertrouwen dat hun verhaal bijdraagt aan betere hulp: dat
er iets gedaan wordt met de tips.
Eén van de beleidsmedewerkers: "Voor mij werd duidelijk dat we in
de jeugdhulp niet alleen aan ouders, maar ook aan kinderen moeten
vragen wat hun ervaringen en behoeften zijn. Het buitenspel staan
bij (ingrijpende) besluiten maakt hen zenuwachtig, angstig en onzeker.
Door samen met kinderen, jongeren en ouders te werken aan betere
jeugdhulp, kom je tot meer wederzijds begrip en betere oplossingen."
En tips en aandachtspunten heeft het project zeker opgeleverd. Deze
worden meegenomen om de jeugdhulp in de gemeenten Appingedam,
Delfzijl en Loppersum die vanaf 2021 verder gaan als gemeente
Eemsdelta te verbeteren. Vanuit de visie van jongeren en ouders en van
hulpverleners en beleidsmedewerkers. Ook zij hebben genoeg ideeën
hoe de jeugdhulp beter kan. Wat dit project vooral laat zien is dat er
veel overlap zit in de wensen en ideeën. Een mooie basis om samen te
werken.
Een aantal van de tips uit het project zijn begin 2020 al meegenomen
bij het aantrekken van nieuwe medewerkers voor het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) in Delfzijl. De gemeenten willen vaker met
jongeren en ouders op deze wijze samenwerken (structureel). Samen
met de regiegroep die dit project begeleidt, worden de verbeteracties
verder uitgezet vanuit dit project. Een gezamenlijke uitdaging, zeker in
het licht van de fusie van de gemeenten.
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Ook samen werken aan betere jeugdhulp?
Dit project is uitgevoerd op basis van de toolkit 'Aan de slag met
participatie van jongeren en ouders'.
Dit is naast de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum ook
gebeurd in Noord-Holland, Zeeland en Limburg. Het heeft veel opgeleverd, waaronder aanvullingen op de toolkit. Deze toolkit wordt in
2020 verder verspreid en is te vinden op
www.jeugdhulpdoenwesamen.nl

Uitgangspunten toolkit
'Aan de slag met participatie van jongeren en ouders'
Wees helder en koppel terug
Neem jongeren en ouders serieus
Direct en open in gesprek
Faciliteer en meer
Streef naar duurzame participatie

Wil je advies en ondersteuning hoe je met deze toolkit aan de slag
kunt? Zorgbelang Groningen helpt je graag verder. Neem daarvoor
contact op met Maaike van Dam of Marieke Nanninga.
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Zorgbelang Groningen
Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen in de
provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Positieve Gezondheid
is onze leidraad: wij willen dat inwoners – ook met een ziekte of
beperking – een fijn leven hebben. Waarover ze zelf, met hun naasten,
zoveel mogelijk de regie kunnen voeren.
We zijn onafhankelijk maar werken wel samen: met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Maar vooral met inwoners en (hun)
belangenbehartigers. Wij willen dat zij hun ervaringen in kunnen zetten
en mee kunnen denken over de zorg. Want: goede zorg bereiken we
alleen samen met de mensen om wie het gaat!

www.zorgbelang-groningen.nl

Contact
Maaike van Dam
m.vandam@zorgbelang-groningen.nl | 06 46374121
Marieke Nanninga
m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl | 06 21458868

