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MOTIE VAN VERTROUWEN
Een radicale cultuurverandering binnen de jeugdzorg
Vandaag is de Motie van Vertrouwen in ontvangst genomen door Leonard
Geluk, algemeen directeur van de VNG. De motie werd aangeboden tijdens
de netwerkbijeenkomst van de BJ42 (Bestuurders Jeugd van 42 Jeugdzorg
regio’s).
De ‘Motie van Vertrouwen’ beschrijft een radicale verandering van de
mindset binnen de jeugdzorg; namelijk een nog verdergaande
decentralisatie. Eentje waarbij de regie niet bij de instituties, gemeenten en
professionals ligt, maar bij het kind en het gezin.
Ondanks alle goede intenties en inzet van gemeenten, zorgleveranciers en
professionals, zijn er grote problemen binnen de jeugdzorg. Het aantal
kinderen en gezinnen dat in de jeugdzorg belandt, blijft stijgen. Dit leidt tot
geldtekorten, capaciteitsproblemen, overbelasting bij professionals en
ontevredenheid bij gezinnen. Veel kinderen en ouders moeten lang op hulp
wachten of worden überhaupt niet geholpen. De roep om ingrijpende
maatregelen binnen de jeugdzorg neemt toe. Gemeenten die na de decentralisatie van de jeugdzorg
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, zoeken naar oplossingen. Welke radicale vernieuwingen helpen
ons uit dit moeras? Dat was de kernvraag van het Changelab Jeugd & Gezin.
Het antwoord is beschreven in de ‘Motie van Vertrouwen’. Een motie die een radicale attitude- en
gedragsverandering ambieert van iedereen die werkt binnen de zorg voor jeugd en gezin en/of daarmee
te maken krijgt. De inzet is om kinderen en ouders te helpen en te ondersteunen, maar het niet van hen
over te nemen. Niet meer en ook niet minder. Dat lijkt een open deur, maar blijkt in de praktijk niet
eenvoudig. De motie bepleit een meer bescheiden rol van professionals en stevigere regierol bij het kind,
ouders of anderen die dichtbij staan. Zij kiezen de hulpverlener, waarbij oplossingen en bijdragen uit de
eigen leefwereld van het kind, de basis vormen voor de manier waarop hulp wordt verleend. De
professional brengt kennis, specialisme, ondersteuning en soms zorg in. Daarnaast is er ook een andere
houding nodig die zorgt dat afwijkend gedrag van een kind niet altijd leidt tot een beroep op de zorg.
Normaliseren betekent afwijkend gedrag te zien als een talent en vraagt het een andere begeleiding van
het kind en soms ook het gezin. De motie slaat daarmee een brug naar het onderwijs, volwassenzorg en
het sociale domein. De motie keert zich ook tegen de vele uithuisplaatsingen van kinderen. En als dit al
echt noodzakelijk is, dan dient dit voor een tijdelijke behandeling, te vergelijken met een
ziekenhuisopname. Altijd gericht op een warm thuis, met recht op terugkeer in een omgeving waarin met
aandacht geleefd kan worden met school, sport en eigen vrienden.
Het Changelab Jeugd & Gezin beoogt een ‘grassroot’ verandering. Vooral geen nieuwe institutie, maar
een beweging van onderaf en vanuit de praktijk. Een beweging die vandaag begint, omdat er geen hele
stelselwijziging voor nodig is en geen regeerakkoord.
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Over het Changelab Jeugd & Gezin
De motie van vertrouwen is het resultaat van het Changelab Jeugd & Gezin. Een groep van 30
ervaringsdeskundigen, ouders, professionals en bestuurders uit het veld van de jeugdzorg hebben zich in
de afgelopen maanden gebogen over hoe het anders kan en moet. De motie is naast een oproep aan
gemeentebestuurders, ook een oproep aan iedereen die op een andere manier wil werken aan de zorg
voor jeugd en gezin. En wil bovenal een steun in de rug zijn voor alle professionals die vanuit dit
gedachtegoed duurzame veranderingen willen realiseren.
De motie is gericht aan alle gemeenten, zorgorganisaties en professionals in Nederland. De motie geeft
richtlijnen om het anders te doen voor bestuurders en professionals in de dagelijkse praktijk en geeft
handvatten om daar meteen mee te beginnen. Geen ingewikkelde systeemveranderingen dus. De motie
is daarmee onderscheidend en tevens aanvullend ten opzichte van vergelijkbare initiatieven.
De motie werd tijdens de netwerkbijeenkomst van de BJ42 aangeboden door Bob Duindam, wethouder
van de gemeente Oudewater, één van de ambassadeurs van de ‘beweging van vertrouwen’ en deelnemer
aan het Changelab Jeugd & Gezin.
Meer informatie over de uitkomsten van het Changelab Jeugd & Gezin is te vinden op de website
http://www.changelabjeugd.nl/ De ‘Motie van Vertrouwen’ is als bijlage met dit persbericht
meegezonden. Kijk hier naar het filmpje van de deelnemers aan het Changelab Jeugd & Gezin.
Voor nadere toelichting neem contact op met één van onze ambassadeurs:
Bob Duindam: 06-25723739
(Bob is wethouder van de gemeente Oudewater)
Björn Rommens: 06-27414896
(Björn is ervaringsdeskundige en voorzitter van de Raad van Toezicht van Conaction)

