MOTIE VAN VERTROUWEN \
Voor kind en gezin
... zo doen wij van Copernicus dat!
Vanaf morgen doen we het anders. Copernicus leerde ons dat de aarde om de
zon draait en niet andersom….bij ons draait het vanaf nu helemaal om het kind
en het gezin. Niet een klein beetje beter, maar radicaal anders. Hoe? Dat staat
in deze motie van vertrouwen:

We beginnen bij het begin: “wie neemt de telefoon op”? We schuiven
niet meer door. Iemand die om hulp vraagt, voelt zich direct gehoord.
De acute nood nemen we weg.
68% van het succes afhankelijk is van de vraag of het klikt tussen
het kind en de professional. En 75% van de zorg is zonder waarde
als die klik er niet is Dus dat is stap twee. Het kind -of soms de
ouders of anderen die dichtbijstaan- kiest de persoon. Met wie ze de
weg naar de oplossing opgaan. Eerst dus“met wie”, daarna “het wat”.
Trefwoorden zijn nabij, vertrouwen, veilig, gelijkwaardig, duurzaam.
Maar dit wil niet zeggen dat de professional altijd centraal staat.
Integendeel. Oplossingen en bijdragen uit het kind’s eigen leefwereld
zijn de basis.

De ”gekozen” professional blijft wél altijd 1:1 het aanspreekpunt. Ook
als we derden uit de eigen omgeving of specialisten inschakelen.
Je huisarts blijft toch ook altijd jouw huisarts. Net zoals trouwens in
andere situaties in je leven waar een weg gevonden moet worden. Dat
laten we niet meer los!
Ik zie, ik zie, wat jij óók ziet…. gelijkwaardigheid leidt ook tot
complementariteit. Natuurlijk heeft het kind heeft in de eigen
leefwereld ook mensen met een rol in het vinden en vervolgen van
de eigen weg; De professional brengt daarnaast kennis, specialisme,
ondersteuning en soms zorg in. Dit komt samen en versterkt elkaar.
Door het kind en zijn eigen omgeving voorop te zetten normaliseren
wij. De aarde draait toch ook om de zon….? Wat wil jij, wat kan je zelf,
wat is nog nodig?
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Logisch dat we hiermee maatwerk leveren. De confectie-maten
van het beschikbare aanbod zijn niet bepalend, maar datgene wat
complementair nodig is. Voor ieder kind anders. Het hele verhaal hoeft
ook niet iedere keer opnieuw verteld.

Normaliseren gaat nog verder. Het stellen van diagnoses kan helpen
voor begrip en het vinden van de weg, maar het heeft ook risico’s. Dat
het kind en de omgeving zich ernaar gaan gedragen. ‘Anders’ is niet
synoniem aan probleem. Wij accepteren verschillen. Het kan ook een
talent zijn. Wij zoeken en vinden de weg naar ruimte daarvoor. Ook
hier begint het met samen anders kijken: ik zie, ik zie, wat jij óók ziet.

Maar wat als de omstandigheden nog zwaarder zijn? Juist dan is
het extra van belang dat er vertrouwen is in één blijvende, door het
kind zelf gekozen professional, die warmte, aandacht en oprechte
betrokkenheid biedt. Steeds weer. Altijd.
Vanaf nu is het basisprincipe: geen uit huis plaatsingen, tenzij…. Een
carrousel van doorplaatsingen zonder perspectief is uit den boze.
Behandelconstructies zijn net zo tijdelijk als ziekenhuisopnames en
revalidatie.

Er is altijd een thuis. Wij willen dat kinderen dat weten. Bij je ouders,
een pleeggezin, een gezinshuis of een kleinschalige woongroep. Het
is jouw basisrecht om altijd weer terug te mogen keren in 1 van die 4.
Zo doen wij dat. Daar moet je op kunnen vertrouwen. Altijd gericht op
weer thuis komen. Net als klasgenoten, sportmaatjes en vrienden. We
kijken altijd vooruit. De weg naar normalisering, niet statisch maar op
maat naar de actuele omstandigheden.

zo gaan wij dat doen...
Met deze motie van vertrouwen. Naar een bescheiden
zorg, dikwijls ook minder zorg. Niet doen alsof alles
maakbaar is. Maar als we helpen, dan als Copernicus.

Radicaal vernieuwend.
Wie doet er mee?
De Copernicus beweging en deze motie komen
voort uit het Changelab Jeugd.

Doe mee! www.changelabjeugd.nl

