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Wat	  wordt	  er	  anders	  in	  2015?	  Waar	  moet	  ik	  naar	  toe	  als	  de	  nieuwe	  
jeugdwet	  ingaat?	  Wat	  wordt	  bedoeld	  met	  de	  jeugdhulp	  slimmer,	  
sneller	  en	  goedkoper	  organiseren?	  Wat	  betekent	  dichtbij	  huis	  en	  
persoonlijk?	  Waarom	  één	  regisseur	  en	  één	  plan	  voor	  het	  gezin?	  We	  
nemen	  u	  graag	  aan	  de	  hand	  van	  voorbeelden	  mee.	  	  

Waar	  kan	  ik	  heen?	  
Uw	  zoontje	  van	  ruim	  twee	  jaar	  vertoont	  heel	  erg	  druk	  gedrag	  en	  u	  
weet	  niet	  meer	  hoe	  u	  er	  mee	  om	  kan	  gaan.	  U	  denkt	  zelf	  alles	  
geprobeerd	  te	  hebben.	  Waar	  kunt	  u	  naartoe?	  Er	  zijn	  verschillende	  
mogelijkheden.	  U	  geeft	  het	  aan	  op	  het	  consultatiebureau,	  u	  kunt	  naar	  
uw	  huisarts	  gaan	  of	  u	  kunt	  het	  op	  het	  kinderdagverblijf	  of	  de	  
peuterspeelzaal	  aangeven.	  In	  uw	  wijk	  zijn	  altijd	  dit	  soort	  
basisvoorzieningen	  aanwezig	  die	  u	  op	  weg	  kunnen	  helpen.	  Ook	  in	  
2015	  kunt	  u	  met	  vragen	  terecht	  bij	  vertrouwde	  of	  bekende	  plekken	  of	  
personen.	  Dit	  kunnen	  tevens	  zijn:	  de	  kerk,	  de	  moskee	  of	  een	  
maatschappelijk	  werker.	  Daar	  verandert	  niets	  aan.	  	  

Het	  jeugdteam	  
U	  kiest	  ervoor	  om	  het	  aan	  te	  geven	  bij	  het	  consultatiebureau.	  De	  
jeugdverpleegkundige	  van	  het	  consultatiebureau	  heeft	  niet	  meteen	  
een	  oplossing	  en	  brengt	  het	  in	  bij	  het	  jeugdteam.	  Dit	  team	  komt	  elke	  
week	  bij	  elkaar	  en	  bespreekt	  daar	  verschillende	  ‘cases’.	  Een	  van	  de	  
collega’s	  uit	  het	  team	  vraagt	  zich	  af	  hoe	  het	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  
het	  kind	  is	  gegaan	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren.	  Vanaf	  de	  geboorte	  tot	  nu.	  Op	  
het	  consultatiebureau	  is	  het	  kind	  wel	  gevolgd	  maar	  dat	  waren	  maar	  
momentopnames.	  Om	  een	  goed	  beeld	  te	  krijgen	  van	  	  de	  ontwikkeling	  
van	  uw	  zoon	  en	  uw	  hulpvraag	  komen	  er,	  na	  overleg	  met	  u	  (een	  of)	  
twee	  jeugdprofessionals	  uit	  het	  jeugdteam	  bij	  u	  op	  gesprek.	  Dat	  kan	  
iemand	  zijn	  die	  gespecialiseerd	  is	  in	  kinderen	  met	  een	  beperking	  en/of	  
iemand	  met	  meer	  expertise	  van	  gezinsproblematiek	  afhankelijk	  van	  
wat	  u	  nodig	  denkt	  te	  hebben.	  

	  

	  

Het	  eerste	  gesprek	  
Meteen	  al	  op	  de	  eerste	  afspraak	  gaan	  de	  jeugdprofessionals	  heel	  
pragmatisch	  te	  werk:	  er	  wordt	  zoveel	  mogelijk	  opgeschreven,	  het	  liefst	  
op	  grote	  vellen	  papier.	  Wat	  gaat	  goed?	  En	  wat	  gaat	  er	  volgens	  de	  
ouders	  niet	  goed?	  Al	  snel	  blijkt	  het	  rijtje	  ‘goed’	  groter	  te	  zijn	  dan	  
‘minder	  goed’.	  Dat	  geeft	  duidelijkheid	  en	  vertrouwen.	  En	  vooral	  aan	  
dat	  laatste	  blijkt	  het	  bij	  u	  te	  ontbreken.	  “Doe	  ik	  het	  wel	  goed?	  Wat	  kan	  
ik	  (nog)	  doen?”	  Sámen	  met	  de	  jeugdprofessionals	  gaat	  u	  de	  hulpvraag	  
herformuleren.	  Bijvoorbeeld	  van	  ‘wat	  moet	  ik	  doen?’	  naar	  ‘ik	  wil	  graag	  
tips	  voor	  de	  dingen	  die	  minder	  goed	  gaan’.	  	  

Het	  tweede	  gesprek	  
Vlak	  na	  de	  eerste	  afspraak	  volgt	  een	  tweede	  gesprek.	  Uw	  hulpvraag	  
wordt	  nader	  uitgediept	  en	  het	  onderwerp	  straffen	  of	  belonen	  komt	  
aan	  bod:	  hoe	  doe	  je	  het	  nu	  en	  wat	  kun	  je	  anders	  doen?	  U	  bloeit	  op	  
tijdens	  het	  gesprek.	  Een	  verbeterpunt	  is	  dat	  u	  nog	  veel	  consequenter	  
kan	  zijn.	  Met	  vier	  tips	  gaat	  u	  aan	  de	  slag.	  	  

Het	  derde	  gesprek	  
Als	  de	  jeugdprofessionals	  van	  het	  jeugdteam	  bijvoorbeeld	  een	  maand	  
later	  weer	  bij	  u	  langskomen	  heeft	  u	  nog	  meer	  vertrouwen	  gekregen.	  
Uw	  eigen	  conclusie:	  “Hij	  is	  wel	  druk	  maar	  dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  ik	  er	  
meteen	  een	  stempel	  op	  wil	  plakken.	  Ik	  kan	  maar	  beter	  weten	  hoe	  ik	  
ermee	  om	  kan	  gaan.	  Er	  zullen	  vast	  dagen	  zijn	  dat	  het	  niet	  zo	  lekker	  
gaat	  maar	  ik	  weet	  dat	  als	  ik	  consequent	  blijf,	  het	  goed	  komt.	  En	  dan	  
mag	  ik	  ook	  wel	  eens	  een	  mindere	  week	  hebben.”	  Dat	  accepteren	  en	  
toelaten	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  jeugdprofessional	  al	  niet	  meer	  nodig	  is	  en	  
drie	  afspraken	  voldoende	  zijn	  om	  u	  verder	  te	  helpen.	  

Eigen	  kracht	  
Het	  voorbeeld	  geeft	  aan	  dat	  het	  niet	  de	  jeugdprofessionals	  zijn	  die	  
bepalen	  welke	  zorg	  of	  ondersteuning	  nodig	  is.	  Mét	  elkaar	  wordt	  de	  
hulpvraag	  in	  kaart	  gebracht.	  Zo	  blijft	  u	  in	  dit	  geval	  ‘in	  control’	  en	  wordt	  
u	  in	  uw	  eigen	  kracht	  gezet.	  	  

	  


