‘Changelab Jeugd & Gezin meets OZJ’

VERSLAG
HACKATHON
Hotel Heppie, 30 en 31 mei 2022

Introductie door Martien Kromwijk Gea Vermeulen en Gieke Buur

Welkom
Hoe kunnen we zo goed mogelijk
samen werken aan het
verbeteren van de Jeugdzorg?
Deze hackathon gaat over:
•
•
•
•
•
•
•

Mensen
Dichtbij mogen komen
Taal
Voor elkaar zorgen, in contact zijn ,
herkenning over en weer
‘Wat heb je nodig?’ In plaats van ‘Wat heb je?’
‘Wat je wil dat er gebeurt? Wat heb je daarvoor nodig?
Hoe versterken we elkaar in plaats van teveel naast elkaar te
werken?

Programma

Programma flow

Doel en opzet van de Hackathon
Doel van deze dagen:
Concrete doorbraken in de
uitvoeringspraktijk
van de jeugdzorg dichterbij brengen
Meer slagkracht
door samenwerking
Spelregels:
- Samen verantwoordelijk voor proces en
resultaat
- Wees aanwezig met hoofd en hart
- Omarm diversiteit
- Deal met complexe issues
- Balanceer tussen vasthouden en loslaten
- Betrek jezelf en anderen evenveel
- Spreek je uit
- Wees je bewust van tijd
- Storingen gaan voor

Hackathon Principes:
denk GROOT
begin klein
leer snel
schaal op

Introductie thema 1:
Het gaat om de klik; Wat als hulpverlener en
client elkaar kiezen?
Door: Nicoline den Ouden
In het leven kan het maar zo gebeuren dat je als
ervaren hulpverlener aan de andere kant beland.
Ineens ben je een ervaringsdeskundige. Maar als je
beide werelden kent, kan je ook benoemen wat
werkt en wat niet.
Het verhaal van Nicoline ging over elkaar blijven
zien als mens, over herkenning als werkzaam
element, over helen door oprecht contact en
professionele nabijheid.
En ze gaf een opdracht:
Maak een stappenplan wat de basis kan zijn voor
alle gemeenten en zorginstellingen, die invulling
willen geven aan de ambitie om kinderen (en
gezinnen) hun eigen hulpverlener te laten kiezen.

Introductie thema 2:
Normaliseren in de jeugdzorg en onderwijs
Door: Hans van Geenhuizen
Onze kijk op hulpverlenen en psychiatrie is erg gericht op: ‘jij
bent niet normaal/past niet in de maatschappij, maar
gelukkig gaan wij jou weer normaal/passend maken’.
Cultuur en normen en waarden beïnvloeden ons beeld over
wat wij mensen nodig hebben. Zowel vanuit zijn werk, als
vanuit zijn privéleven met een dochter die soms niet
helemaal paste, houden deze thema’s Hans al jaren bezig.
Want wat als je mag zijn wie je bent? Hoe veranderen we
onze maatschappij zo dat ieder kind of mens daarin past?
Zou dat niet enorm schelen in de hoeveelheid mensen die
psychisch lijden? En begint dit alles niet op school?
Ook Hans gaf een opdracht mee:
Definieer de interventies op scholen, waarbij we de kracht
van onderwijs en jeugdhulp combineren, waardoor ander
gedrag/anders zijn van een kind, gezien wordt als een talent
en niet leidt tot onnodig diagnosticeren en inzet van
professionele jeugdhulp. Kortom; ga normaliseren.

Kennismaking:

Vertegenwoordiging
uit het hele land

de ‘stille’ getallen van 2021
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Verwachtingen op beide thema’s

KLIK
Kies je eigen
hulpverlener

Opdracht KLIK

Wat is KLIK?
- Recht om je eigen hulp te kiezen
- Je hebt als cliënt het recht om je in
het traject op je gemak te voelen
- Het kind en het gezin hebben de
regie en kiezen de eigen weg
- We kijken niet alleen naar het kind,
maar naar het hele familiesysteem
- Het gaat om de klik tussen de client
en de hulpverlener (client is het
gezin)
- Een klik gaat over functionele
samenwerkingsafspraken, maar ook
over een persoonlijke klik
- Letterlijk en figuurlijk de ruimte en
tijd
- Systemisch kijken betekent kijken
naar de hulpvraag van het kind en
het gezin, kijken wat het gezin zelf
kan en waar ondersteuning nodig
is. En als ondersteuning nodig is,
eerst kijken wat in het eigen
netwerk kan worden gedaan

Opmerkingen uit de groep:
- Moeten we afscheid nemen van de term hulpverlener?
Past die term nog wel bij wat we voor ons zien in de
ideale toekomst?

- Naar gemeente/wethouders toe helpt het om met
duidelijke data te komen die laat zien dat matchen op de
klik noodzakelijk is.

- 68% van het succes van de hulpverleningstrajecten zit in
de wederzijdse klik.

- OZJ heeft de afgelopen jaren juist het verschil gemaakt
op mindset/contact maken/verbinden -> zit onze
ondersteuning van de netwerken dan ook niet daar? Het
goede voorbeeld geven op de mindset?

- Zowel voor de client als de hulpverlener zijn heldere
grenzen randvoorwaardelijk.
- Contact met de ouders/omgeving, en daarin
gelijkwaardigheid creëren is een belangrijke succesfactor.
Het netwerk en de leefomgeving inzetten waar dat kan.
- ‘Kies je eigen hulpverlener’ is qua taal te beperkt want
gaat alleen over een professional, terwijl ook anderen
waardevolle hulp kunnen bieden.
- Waar zit de match? Zowel bij de client als de
hulpverlener, waar beiden zichzelf mogen zijn en elkaar
aan mogen spreken. Durft een hulpverlener nu te zeggen
dat er van zijn/haar kant uit geen klik is?
- We willen ondersteunen in plaats van overnemen, de
regie blijft bij de client zelf.
- Zorginstellingen erkennen angst om controle te verliezen
en matchen daarom niet.

- Gevoel dat fouten maken niet mag. Wanneer je
kwetsbaarheid laat zien door fouten toe te geven, wordt
je neergesabeld, zowel intern als extern -> media.
- Hoe trots zijn we nog op ons werk?
- We hebben te maken met een aanklaag- en
prestatiecultuur. We zijn risicomijdender dan ooit, en dat
werkt de cultuur in de hand. Durven we nog te
verdragen?
- Als fouten er mogen zijn, kunnen ze ook niet zo groot
gemaakt worden.
- We hebben te maken met culturen die andere normen en
waarden hebben dan onze eigen normen en waarden. De
cultuur waarin je bent opgegroeid bepaalt hoe je naar het
gezin kijkt.
- De eigen normen en waarden leveren overtuigingen en
oordelen die we meenemen in ons werk.

Ons wenkend
perspectief…
Voor wie we dit
doen…
Waar draagt het aan
bij….
Wat leveren we op…
Waarom is het voor
mij belangrijk…..

Goede voorbeelden uit
het land waar gewerkt
wordt met een KLIK….
En dat zijn er al best al
veel….dus waar gaan wij
ons op focussen?

We bekijken KLIK vanuit een 3-tal perspectieven:
- Zorginstellingen
- Gemeenten
- Maatschappij
En brengen in beeld:
- Wat kan KLIK voor hen betekenen?
- Welke beren zien zij mogelijk op de weg?
- Wat is nodig om een doorbraak te creëren?

We brengen in beeld wat in
de kern de werkzame
bestanddelen van KLIK
zouden moeten zijn….

Om van daaruit 2 sporen uit te werken:
1. Een tool/spel (zowel digitaal als in fysieke vorm) met
daarin vragen (a la het grote dilemma op dinsdag
boek) bedoelt om als hulpverlener het eerste conctact
te maken met je cliënt en samen te bepalen of er een
klik is c.q. om te samen te werken aan de klik. Het spel
is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het legt
een aantal vragen voor die laagdrempelig zijn voor
zowel de cliënt als de hulpverlener. Beiden geven dus
antwoord en komen met elkaar in gesprek. Doel is om
samen te zoeken naar wederzijdse raakvlakken en
elkaar beter te leren kennen.
2. Een korte en bondige factsheet als aanjager voor een
nieuw beleidskader voor gemeenten, waarmee zij de
visie op KLIK bespreekbaar kunnen maken en praktisch
kunnen vertalen in de eigen gemeente.
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Prototype van
de FACTSHEET
voor
gemeenten

Prototype van
het spel

We halen onze feedback op door te
bellen met onze achterban
- Een goed idee! Doen!
- En ook veel waardevolle tips en
adviezen

Onderwijs
&
Jeugdzorg
heel
normaal

Onderwijs en Jeugdhulp
- Wat het beste is voor je
kind, is lang niet altijd
jeugdhulp. Het kan ook
de conciërge zijn!
- Breng zoveel mogelijk uit
de wereld van het kind
naar de school
- En als dat niet kan,
voorzie dan in een nietschoolse, wel
ontwikkelingsgerichte
omgeving

Nieuwe formulering opdracht
• Creëer stappen op weg naar een
leefomgeving en leeromgeving
waarin ieder kind zichzelf kan zijn
(=de basis).
• De school wordt daarbij
ondersteund door de professionele
jeugdhulp die weer gebruik maakt
van de village (weer van de basis)

Opmerkingen uit de groep:
- Zijn we niet teveel geneigd om een ziek
systeem te optimaliseren, in plaats van
het systeem rigoureus te willen
veranderen?
- Het ontplooiingsperspectief van jongeren
is niet per se een taak van onderwijs in
combinatie met jeugdzorg, maar moet
alleen binnen onderwijs opgepakt
worden.
- Mogen we stoppen met diagnosticeren
van kinderen/jongeren als
toegangsbewijs voor hulp (welke hulp
dan ook). Hulp moet gericht zijn op wat
nodig is, in plaats van gebaseerd op een
diagnose.
- Niet spreken over ‘talenten’, maar ervan
uit gaan dat ieder kind ‘gewoon’ is.

- Het huidige onderwijssysteem is
opgebouwd op het fundament van 2oudergezinnen, en past dus niet in wijken
waar sprake is van veel 1-oudergezinnen.
- We denken vanuit ons eigen
hoogopgeleide kader, doen we daarmee
wel genoeg recht aan de behoefte van de
leefwereld van mensen die hulp nodig
hebben?
- Voelen gezinnen zich gesteund, of niet
gesteund? Dit is in hoge mate bepalend
voor het succes van geboden hulp ->
klik.
- Taal is ontzettend belangrijk: het kan een
brug zijn of een kloof creëren.
- Kies je eigen leerkracht!

3 deelopdrachten
1. Een nieuw schoolconcept
2. Wat kunnen we nu al
bijdragen aan het
onderwijs vanuit de
jeugdzorg?
3. Hoe nemen we mensen
hierin mee?

Gebruik maken van wat er al is
Feedback René Peeters

Positieve aanmoediging op de 3 presentaties:
• Jullie zitten op het juiste spoor, blijf optimistisch & toon lef.
• Er is steeds minder normaal, steeds meer fout, steeds meer oordelen. De norm
wordt steeds smaller, we worden daardoor steeds minder verdraagzaam.
• We houden als collectief steeds meer vast aan het oude/rigide, de
tegenbeweging zoals wij hem willen inzetten krijgt te weinig podium, hoe gaan
we dat podium creëren?
• Nodig: catchy slogans, een lobbygemeenschap, en we mogen onze eigen
achterban meer informeren en activeren.
• Het ligt nooit aan het kind.
• We moeten oppassen dat we het
onderwijs teveel opleuken,
dit werkt averechts omdat
het dan nog meer prikkels geeft.
Terug naar de basis.

Ontstaan van de eerste
prototypes

Barbapappa school concept

Wat kunnen we nu al
bijdragen aan het
onderwijs
vanuit de jeugdzorg?

Hoe nemen we mensen
mee?

Denk groot en begin klein
Vanuit het grote
denken zijn de
volgende persoonlijke
afspraken gemaakt.
Dit gaan we vanaf
morgen doen!

De olifanten in de ruimte…
Wat zijn de
systemen,
mechanismen en
overtuigingen die
er zijn en die niet
helpend zijn?
Hoe verhouden
we ons tot deze
olifanten?

Goede initiatieven in het land
• Er is al een heleboel
bedacht en ontwikkeld,
hoe maken we daar
slim gebruik van?
• Waar leggen we onze
focus?

Presentaties
We presenteren
onze uitkomsten,
waarbij we onze 2
prototypes verder
gaan uitwerken.
En daarbij is ook
benoemd wat we
gaan doen na
vandaag.

Presentaties

Uitgangspunten:
- Een flexibele Barbapapa school
- ‘It takes a village to raise a child (het hele netwerk om een kind heen).
- Hoe komt de professionele omgeving zoals de onderwijsinspectie, hierin
mee?
- Iedereen, vooral de hulpverlening, is te gast in het leven van een kind
en het gezin.
- Ook als het (even) niet lukt blijft een kind in het schoolsysteem.
- We gaan uit van leerrecht in plaats van leerplicht.
- Mag je er als kind ook niet tussen passen?
- Niet beginnen wanneer een kind 4 jaar oud wordt, maar al beginnen als
het kind nog in de buik van de moeder zit.

De presentaties

De presentaties

Samen leven, samen leren

De presentaties
Is onze NORMaal?

En dit neemt OZJ mee uit deze dagen
•
•
•

De doorbraken die aan het eind van de tweedaagse op de twee thema’s gepresenteerd werden,
gingen ook over juist de tegenbeweging, het krachtig neerzetten van de visie en droom (het nieuwe)
gaan toepassen in de wereld waarin we nu moeten overleven (het oude).
Uit de doorbraken bleek de grenzeloze, gezamenlijke en inhoudelijke expertise en betrokkenheid
van de groep, en bleek ook waar er nog behoefte is aan hulp:
Een ondersteuningsstructuur volledig op de behoefte van de inhoudelijk experts uit de groep laten
aansluiten om de doorbraken die deze experts willen vormgeven te kunnen implementeren en
verder te brengen. Daar faciliteren waar expertise ontbreekt. Zoals het bieden van:
•
•

•

Financiële/economische/bedrijfsmatige deskundigheid om
stakeholders mee te nemen in de noodzaak en haalbaarheid van
een doorbraak;
Communicatie-, marketing-, en taaltovenaars die de boodschap
van het nieuwe denken en voelen op een manier kunnen brengen
dat het raakt, motiveert en activeert waar het nodig is. In een
taal die bruggen slaat, in plaats van afstand creëert;
Neutrale proces- en gespreksbegeleiders met een luisterend oor
en open hart die kunnen bemiddelen en ondersteunen daar waar
het schuurt, en blokkades en hindernissen mee kunnen helpen
wegnemen.

Hoe nu verder?
Om deze reden is het advies om vooral NIET (meer) te investeren in het toevoegen van nog meer
inhoudelijke expertise, want die ligt immers bij de zorg- en onderwijsprofessionals en ervaringsdeskundigen zelf.
We geloven daarnaast, en dat heeft deze tweedaagse ook weer bewezen, in de kracht van het
individu binnen een groep. We zijn nog vaak te bescheiden in onze eigen kracht en in het
gebruiken van de mogelijkheden tot zichtbaarheid in ons netwerk, en hoe dat bij kan dragen in
de beweging naar nieuw die is begonnen, maar nog veel meer ondersteuning en zichtbaarheid
verdient. Hoe kunnen we daarop ondersteunen?

Ook op dat belangrijke element kan en moet de ondersteuningsstructuur namelijk gaan helpen.
Door onze eigen netwerken en individuen binnen dat netwerk te benaderen op social media en in
de media, door goede verhalen op te halen en te delen, door initiatieven zichtbaar te maken die
het al aandurven om ‘nieuw’ te zijn, door deze initiatieven te supporten en zetjes te geven. Zodat
anderen, die misschien nu nog aarzelen, net dat duwtje in de rug kunnen krijgen om het ook aan
te durven iets nieuws neer te zetten of actief mee te gaan in de beweging naar nieuw. We moeten
ze ondersteunen moedig te zijn en optimistisch te blijven, door ook zelf moedig te zijn en het
nieuwe te laten zien in woorden maar vooral in daden.

Hoe nu verder?
- Dien je concrete ondersteuningsvragen voor OZJ in bij Nicoline (Nicoline.denOuden@vng.nl).
- Die hulpvragen geven ook een goed beeld van wat er nodig is in een ondersteuningsstructuur
voor de lange termijn
- We hebben tot eind 2022 om te ondersteunen, mee te denken, te puzzelen en doe-kracht toe
te voegen bij deze concrete ondersteuningsvragen.

#changelab

De komende maanden gaan we uitzoeken hoe
OZJ en Changelab intensiever samen kunnen
optrekken. www.changelabjeugd.nl

Evaluatie
1. Hebben we de juiste onderwerpen
behandeld?
2. Zijn we vernieuwend?
3. Hoe was het tempo?
4. Hebben we goed samen gewerkt?
5. Hebben we plezier gehad?

Telefoonnummers
Karin Hommels
Nicoline den Ouden
Vera Hermans
Irene de Brauw-Pedroz
Anita Gabriels
Harvey Sandriman
Raïsa Paula
Annemieke Nabuurs
Inge Tissen
Jennika de Graaf
Gieke Buur
Monique de Koning
Cindy Hobert
Gea Vermeulen
Jannike Oltmans
Tim Roefs
Karen Buursen
Caroline Sarolea
Anne vd Maas
Nieke Kuiper
Anne Hueting
Kim Verburg
Carlijne Rouw
Renate Beijers
Ans Hilberink
Maud Jonkhout

06-81462489
06-10826886
06-21128548
06-15230479
06-25766028
06-36481314
06-18957988
06-50624133
06-11176582
06-40485324
06-53774997
06-28021624
06-21538233
06-52474183
06-28505621
06-21404054
06-30736379
06-41412389
06-19418696
06-23453989
06-53971377
06-41426095
06-34159250
06-15498779
06-21960423
06-47043733

