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Ter inleiding
De mailtjes komen met een vaste regelmaat. ‘Beste Hans, lukt het
om binnenkort een nieuw hersenspinsel te schrijven?’ Het antwoord
is standaard ‘Uiteraard, geen probleem, komt in orde’.
De mail verschuift daarna naar mijn to-do-lijst, tussen al de andere – dringendere en boeiendere – taken. En daar blijft hij rustig
staan, terwijl de tijd verstrijkt.
Tot enkele weken voor de deadline er stilaan meer onrust komt,
telkens als ik in de lijst zie staan ‘hersenspinsel schrijven’. Mogelijke
thema’s en onderwerpen passeren mijn geest. Enkele eerste aanzetten tot schrijven, zinnen en alinea’s schrijf ik neer.
En dan – enkele dagen, soms zelfs de avond voor de deadline –
treft me iets en weet ik waarover ik wil schrijven. Het kan van alles zijn: een gesprek op de dienst, een verhaal op team, een krantenartikel, een gebeurtenis uit mijn persoonlijk leven, … Eens het thema
duidelijk is, gaat het schrijven haast vanzelf. Niets komt tot een
samenhangend stuk tekst.
De volgende dag wordt het hersenspinsel – ongepolijst , soms in
verbrokkelde taal en met de nodige typfouten – gemaild naar de
eindredactie van Agora.
Achteraf bekruipt mij telkens de twijfel. Heb ik nu überhaupt iets
zinvols gezegd? Gaan mensen kunnen genieten van het lezen? Het
feit dat er na enige tijd opnieuw een mail komt (‘Beste Hans, lukt
het om binnenkort …’), is een indicatie en verzacht de kritische kijk
op mezelf.
Vijfenveertig hersenspinsels ondertussen, in een tijdspanne van iets
meer dan tien jaar. Het deed mij deugd ze allemaal nog eens na te
lezen, en terug te blikken op de thema’s die mij overheen de jaren
raakten.
Hopelijk heeft deze bundeling op jullie – een beetje – hetzelfde
effect
Alvast veel leesplezier gewenst.

Hans Paredis
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De tram begon enthousiast te klingelen
De tram begon enthousiast te klingelen toen ik het station verliet. De
trambestuurder zwaaide fier naar mij. Na een paar momenten van
onzekerheid herkende ik hem. Sinds het einde van de begeleiding was
hij duidelijk van stijl veranderd. Hij vertelde dat hij het momenteel zeer
goed stelde: hij woonde samen met zijn vriendin, de kinderen in zijn gezinnetje groeiden als kool en een tram besturen vond hij een droomjob.
Het meisje belde een jaar na de begeleiding naar de dienst vanuit het
verre Limburg. Om te zeggen dat ze een opleiding ging aanvatten in de
verzorgingssector. Ze had net de kaap van het ingangsexamen succesvol
afgerond en wilde hierover haar blijdschap delen.
Dergelijke gebeurtenissen weken enthousiaste reacties los op de dienst.
Toch knap dat ze het nu zo goed stellen, zeker als ze tijdens de begeleiding ongelooflijk diep in de problemen zaten.
Frequenter dan met positief nieuws worden wij bij onze doelgroep
geconfronteerd met onheilsboodschappen: cliënten of ex-cliënten gaan
eronderdoor, maken er een potje van, gaan de mist in op alle vlakken. Bij
het mislukken stellen we onszelf als hulpverlener in vraag: hoeveel zin
heeft dit werk eigenlijk? Waar zijn we in godsnaam mee bezig?
‘De jongere schrijft mislukking toe aan zijn eigen functioneren. Succeservaringen wijt hij aan externe factoren’. Als deze diagnose voorkomt in
een handelingsplan, zijn we geneigd er een werkpunt van te maken: de
jongere heeft een laag zelfbeeld, we dienen dit ‘op te krikken’.
Ook als hulpverlener zijn we gebaat met een ‘positief zelfbeeld’, een
positief beeld over onze impact, onze resultaten. Wat we met onze begeleiding bereiken en teweeg brengen, valt niet altijd zwart op wit aan te
tonen. Dat hoeft misschien ook niet. Erin geloven is al veel.
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Soms heb ik het er moeilijk mee
Soms heb ik het er moeilijk mee.
De dag ervoor had ik nog met moeite het jaaroverzicht op televisie verteerd. Eén stroom ellende, terreur en verdriet.
De dag daarop ging ik op huisbezoek bij een moeder met een zesjarig
kind. De moeder zat er verschrikkelijk mee in dat haar dochter niet goed
mee kon in het eerste leerjaar. En dat ze misschien wel naar het BLO zou
moeten als het zo doorging. En dat ze het absoluut niet zag zitten. Dat ze
daardoor eronderdoor zou gaan.
Want haar kind zou uitgelachen worden. En haar kind was zeker toch
niet achterlijk. Enzovoort. Het lag op mijn tong om te zeggen: “Wees blij
dat er hier zoiets als het BLO bestaat”. Een gepaste professionele reflex
kwam net op tijd tussen.
Een jongen van Albanese afkomst zei dezelfde week: “Jullie Belgen hebben hier alleen maar luxeproblemen, vergeleken met mijn land. Daarom
lopen jullie hier ook allemaal zo vrolijk rond”. Zijn uitspraak valt ongetwijfeld in grote mate te relativeren, en zelf liep hij de voorbije dagen ook
verre van vrolijk rond.
Maar toch…
Ik zei tegen de moeder dat ik blij was dat ze zo bezorgd was over haar
dochter. Waarop de moeder zelf ook een beetje blijer werd. Soms schuilt
verandering in een heel klein hoekje.
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De nieuwe hype
De nieuwe hype in de bijzondere jeugdbijstand heet tegenwoordig ‘effectevaluatie’. In de context van het kwaliteitsdecreet en alle gevolgen
daarvan, wordt meer en meer verwacht dat voorzieningen kunnen aantonen wat ze met hun hulp- en dienstverlening bereiken bij de cliënt.
Het werd tijd dat hiervoor aandacht kwam. In hulpverlening is het lang
taboe geweest om te praten over concrete resultaten bij de cliënten. Eindelijk dringen een aantal pijlers van het meer exacte wetenschappelijke
denken door. Zoals de idee om via metingen het effect van de hulpverlening bij de cliënten in kaart te brengen en te evalueren. Zoals de idee dat
hulpverlening best zo transparant en procesgestuurd mogelijk gebeurt.
Opvallend is echter dat juist die exacte wetenschap meer en meer deze
visie in vraag stelt. Sinds de jaren dertig weten we dat de werkelijkheid
in essentie niet gestuurd wordt door voorspelbare, duidelijke natuurwetten, maar veeleer door de chaos en onvoorspelbaarheid. De ogenschijnlijke orde van de natuurwetten die wij waarnemen, heeft in veel gevallen
alleen te maken met de wetten van de statistiek en de kansberekening.
Ook de fundamenten van de wetenschappelijke methoden werden
onderuit gehaald. Zo formuleerde Heisenberg in 1927 het onzekerheidsprincipe. Hij toonde aan dat het onmogelijk is om de eigenschappen van
een foton of lichtdeel juist te meten. Niet omdat het niet waarneembaar
zou zijn, wel omdat het waarnemen en meten van een lichtdeeltje de
eigenschappen van het deeltje wijzigt. Om iets waar te nemen, moet
je immers energie uitwisselen met het onderwerp van de waarneming
(in dit geval licht), waardoor het waargenomen deeltje minder energie
bevat dan voor het waargenomen werd. Het meetinstrument verfijnen
heeft in deze context geen enkele zin. Integendeel, het fenomeen doet
zich dan nog in grotere mate voor.
Het is verleidelijk om de gedachtegang van Heisenberg toe te passen op
de effectevaluatie van hulp- en dienstverlening bij een cliënt. De begeleider neemt een goed uitgewerkte bevragingslijst af van zijn cliënt, bij
de start en op het einde van de begeleiding. Misschien nog eens tussen6

tijds als hij er tijd voor vindt. Na verwerking krijgt hij een mooi beeld van
wat er veranderd is in het gezin en in welke mate dit een resultaat is van
zijn begeleiding. Zijn vraagstelling is immers door deskundigen op het
vlak van effectevaluatie uitgewerkt.
Of is dit alles niet de volledige realiteit? Wordt de cliënt niet juist veranderd door het installeren van het meetinstrument? Hij zal misschien
na het afnemen bij de start meer alert zijn voor bepaalde zaken. Hij zal
vooruitgang misschien in overdreven mate aan de begeleiding toeschrijven omdat die de meting afneemt. Hij zal misschien onder invloed van
de positieve kijk van de hulpverlener zijn eigen realiteit veel positiever
inschatten dan die in werkelijkheid is. Juist, zegt de deskundige in effectevaluatie, maar om die factoren allemaal te objectiveren hebben we
nog meer verfijnde bevragingslijsten en observatieschalen nodig (die
veel meer tijd vergen van de begeleider). Vergeet het, zou Heisenberg
zeggen (moest hij verstand hebben van hulpverlening). De resultaten
van deze schalen zouden enkel een kunstmatige realiteit weergeven, die
de daadwerkelijke kenmerken van de cliënt steeds meer beïnvloeden.
Ongetwijfeld kunnen specialisten mijn redenering onderuit halen met
argumenten over validiteit, significante en andere begrippen. Ik geef hen
bij voorbaat gelijk, ik vind dat hun visie broodnodig is. Maar ondertussen
moeten we er ons van bewust zijn dat we de waarheid aan het verengen zijn, zelfs aan het vertekenen zijn. Hulpverlening is vaak organisch,
onvoorspelbaar, soms zelf onbegrijpelijk.
Met het onzekerheidsprincipe van Heisenberg is uiteindelijk hetzelfde
gebeurd als met de relativiteitstheorie van Einstein:
Duizenden mensen die geen snart begrijpen van natuurkunde denken,
geprovoceerd door honderden journalisten die er nog minder van weten, dat ze de diepere betekenis van deze term doorgronden, hoewel ze
al zware hoofdpijn krijgen als ze een onbekende letter en een getal naast
elkaar zien staan, om maar niet te spreken van een brutale Griekse letter.
(Jorge Volpi, 2000).
Waarmee aangetoond is dat iedereen gelijk kan hebben: Heisenberg,
Volpi en zelfs ik.
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Een tussendoortje
Een thuisbegeleider vertelt op het team dat een moeder in één van zijn
gezinnen de komende week een borstvergroting zal laten uitvoeren.
Qua werken aan je zelfbeeld, een stap die kan tellen. Dat het gezin voor
de operatie een lening moet afsluiten, is even bijkomstig.
Op het team ontspint zich een hilarische discussie over hoe de thuisbegeleider gepast moet reageren op het volgende gesprek: feliciteren,
negeren, confronteren, … Elke interventie kan zowel positieve als negatieve effecten hebben.
Je zou deze teamdiscussie als een triviaal tussendoortje kunnen beschouwen. Niets is minder waar, humor heeft mijns inziens een aantal
zeer belangrijke functies in de hulpverlening.
Het werkt relativerend, ontspannend, geeft energie, zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt. Het is geen toeval dat vaak de mensen met de
schrijnendste problemen het meest deugd hebben aan een dosis slappe
lach. Humor opent daarnaast vaak nieuwe mogelijkheden. Al gekscherend worden zaken gezegd die de problemen anders bekijken, die soms
zelfs een eerste aanzet zijn tot oplossingen. Tenslotte is goede humor
één van de positieve uitingen van betrokkenheid. Samen lachen schept
verbondenheid.
Wie deze argumenten kan volgen, moet de roman ‘Born Free’ van Laura
Hird eens openslaan. In het boek wordt een familie geschetst waarvan
hulpverleners gaan watertanden (of gruwen, het is maar hoe je het bekijkt). Vader is een buschauffeur met een gigantische depressie, waarvoor hij de nodige pillen slikt al naargelang het hem uitkomt. De moeder
werkt in een gokkantoor, drinkt daar regelmatig veel te veel en probeert
ondertussen haar succesvolle baas te versieren. De dochter van 15 experimenteert naar hartenlust met seks en drugs. Het zoontje van 12 is het
ettertje thuis, maar is op school de pineut van de klas die door iedereen
gepest wordt.
Een ernstig mens ziet enkel een grotesk portret. Bij nadere lezing is elke
scène afzonderlijk levensecht, aangrijpend. Het verhaal toont in al zijn
grappigheid oprecht medeleven met de personages.
8

Slot van het verhaal van de borsten? Op het eerstvolgend huisbezoek bij
de moeder is de thuisbegeleider –dankzij de grondige teamdiscussiegewapend om methodisch en professioneel de gewijzigde gezinssituatie
aan te pakken. Tot zijn ontsteltenis ziet hij echter met het blote oog geen
enkel verschil tussen voor en na. Hij wordt pas gered uit zijn onzekerheid als moeder hem spontaan vertelt dat de operatie niet is uitgevoerd
omdat de juiste maat van vulling niet voorradig was in het ziekenhuis.
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Een jonge alleenstaande moeder
Een jonge alleenstaande moeder in thuisbegeleiding. Ze heeft al een
hele weg afgelegd. Een residentiële opname in psychiatrie, een verblijf
in een opvanghuis voor vrouwen, ambulante psychiatrische ondersteuning. Doorheen dit alles bleef het haar grote betrachting om haar twee
jonge kinderen (waarvan één ziek) zelf te kunnen opvoeden. Daarom
deed ze er alles voor om een goede woonst te vinden, een goede school
voor de oudste, goede medische zorgen voor de jongste.
Nu, sinds ongeveer een jaar, begint alles een beetje op zijn plooi te
komen. Financieel blijft het beredderen: een leefloon van het OCMW is
behoorlijk krap om een huishouden met twee kinderen te runnen, zeker
als je nog een paar schulden moet afbetalen. Moeder klaagt dan ook
wel eens tegen haar maatschappelijk assistente dat ze graag een ruimer
inkomen zou hebben.
Zoiets moet ze geen twee keer zeggen. De juffrouw van het OCMW gaat
op zoek naar een brede waaier van tewerkstellingsmogelijkheden voor
zwakkere doelgroepen en stelt – na enig beraad en overleg- voor om
PWA te doen. De moeder moet er nog even over nadenken. Meer verdienen lijkt wel oké, maar haar jongste is nog niet schoolgaand en opvangmogelijkheden bij familie en vrienden zijn beperkt.
Zoiets moet ze geen twee keer zeggen. De maatschappelijk assistente
van het OCMW contacteert een collega en die gaat op zoek naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen. Ze stelt –na enig overleg en beraadeen onthaalmoeder voor. De moeder moet er nog even over nadenken.
Opvang voor kinderen lijkt wel oké, maar haar budget laat geen extra
uitgaven voor kinderopvang toe.
Zoiets moet ze geen twee keer zeggen. De maatschappelijk assistente
van het OCMW contacteert haar collega en samen beslissen ze dat de
kosten voor de opvang (grotendeels) zullen gedragen worden door het
OCMW. Ze nodigen moeder uit om hierover te komen overleggen.
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De alleenstaande moeder wordt er ondertussen een beetje tureluur
van. Aan de thuisbegeleider geeft ze te kennen dat ze misschien een
beetje twijfelt of gaan werken voor haar eigenlijk wel zo’n goed idee was,
gezien alle moeilijkheden en belemmeringen. Van al die perikelen wordt
ze wat depressief en overstuur en dat komt het rustig samenleven met
haar kinderen zeker niet ten goede. Maar aan die mensen van het OCMW
durft ze dat zeker niet te vertellen. Die hebben nu al zoveel moeite voor
haar gedaan en ze wil hen zeker niet teleurstellen. Bovendien, stel je
voor dat ze boos worden op haar omwille van haar twijfel.
De thuisbegeleider probeert haar te stimuleren om toch haar mening te
zeggen tegen het OCMW. Het is immers in het belang van de kinderen
en van het gehele gezin dat zij haar taak als moeder goed en blijvend
opneemt. Hij belooft ook om zelf eens te bellen om het standpunt van
moeder verder toe te lichten. De maatschappelijke assistentes van het
OCMW hebben in eerste instantie de moeite om het manoeuvre van
moeder te volgen: ze laat toch een grote kans op maatschappelijke integratie liggen! Het vergt overtuigingskracht van de thuisbegeleider hen
de keuze van moeder (‘het opvoeden van mijn kinderen staat centraal,
werken is daarbij een middel’) als aanvaardbaar te doen beschouwen.
Dit verhaal is niet fictief (wel met dichterlijke vrijheid beschreven). Het is
illustratief voor de botsing van maatschappijvisies waarmee hulpverlening in de bijzondere jeugdbijstand steeds meer te maken krijgt. De bovenstroom in de maatschappij vindt de deelname aan de arbeidsmarkt
het ultieme bewijs van maatschappelijke integratie. Mensen die omwille
van de omstandigheden of uit overtuiging andere keuzes maken, riskeren de stempel van profiteur, van onwillige te krijgen. Voor twee jonge
kinderen is het ondertussen levensbepalend om rustig de zorgen te
krijgen van hun moeder in een gezellige gezinssfeer, in plaats van dagen
door te brengen in opvang terwijl hun gestresseerde moeder zich moet
reppen om alle taken gedaan te krijgen en zich daarbij moet weren om
zich psychisch te handhaven.
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Luizen
Luizen. Afschuwelijk vervelende en hardnekkige beestjes. Wie ermee geconfronteerd wordt, weet dat hij staat voor de zeer intensieve en weinige
aangename opdracht om te uit te roeien. En vermits het kaalscheren van
de kruin de laatste jaren niet meer de standaardbehandeling is, betekent
dit uren kammen en zoeken, haren wassen en balsemen, beddengoed
en kledij wassen. En dat alles met de bange hoop dat beestjes via contact met vriendjes en klasgenootjes niet opnieuw een thuis vinden in de
haardos.
Luizen zijn een hot item in scholen, internaten, jeugdbewegingen, …
Ook in thuisbegeleiding zijn luizen en hun bestrijding vaak een thema.
Vaak zijn ze een probleem voor het gezin, maar even vaak zijn de luizen
van de kinderen een probleem voor derden, zoals de school. Gezinnen
worden er op aangesproken, voelen zich onder druk gezet.
En ook de thuisbegeleider wordt er op aangesproken door de school:
“Jullie kunnen er hopelijk voor zorgen dat die luizen zo vlug mogelijk
verdwijnen”. En ook de thuisbegeleider voelt zich soms een beetje onder
druk gezet. Soms neemt de boodschap zelfs een lichte dreigende toon
aan: “Gelieve het luizenprobleem bij uw dochter te verhelpen, of er zullen vanwege de school andere maatregelen volgen”. Dreigen met een
schorsing behoort in sommige scholen tot de preventieve aanpak van
luizen.
Maar het kan ook anders.
Deze morgen –bij het afzetten van mijn kinderen- hoorde ik een ouder
klagen bij de leerkracht zorgverbreding: “Het is toch schandalig dat die
kinderen als sinds september met luizen zitten, en dat die ouders daar
niets aan doen. Ze steken de hele school aan. Ze zouden moeten thuisblijven tot die beesten weg zijn!”.
De leerkracht trok onmiddellijk van leer: “D’r is geen sprake van dat een
kind ook maar één dag van school gestuurd wordt om zo’n reden. We
willen hier in school alle aandacht geven aan het behandelen van luizen
12

en ouders daarbij helpen als het nodig is. Maar no way dat een kind
daarvan de dupe zou zijn”.
De ouder stond er wat beduusd bij, duidelijk niet tevreden met het antwoord. Ze twijfelde nog even of ze verder zou discussiëren, maar vertrok
dan toch maar.
“Het is toch waar zeker” zei de leerkracht tegen mij. “Er zitten hier kinderen op school die het al moeilijk genoeg hebben. Sommige gezinnen staan onder de jeugdrechtbank. Waar zijn we mee bezig als we die
kinderen van school gaan sturen?”.
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Op woensdag
Op woensdag verneem ik dat een goede vriend kanker heeft. De ene
week praat je nog over de grote reisplannen die hij met zijn gezin maakt.
De week erna gaat het over weefselbiopsie, dringende chemotherapie
en overlevingskansen.
Op donderdag een opleiding over kwaliteitszorg. Een groep hulpverleners uit de bijzondere jeugdbijstand wordt ingewijd in een nieuw
ontwikkeld instrument voor zelfevaluatie. Goed onderbouwd en degelijk
uitgelegd met een powerpoint-presentatie.
Toch zweeft mijn geest naar de nok van de zaal en kijkt van boven neer
op de luisterende groep. Wat zou het effect zijn, mocht deze groep mensen zich een hele dag kunnen focussen op die dingen die ze essentieel
belangrijk vinden?
Laat de één zijn jongeren in begeleiding een hart onder de riem steken.
Laat de ander met zijn team een aantal belangrijke knelpunten uitpraten. Laat een derde naar huis gaan en eindelijk eens tijd hebben om een
dag door te brengen met zijn vrouw en kinderen.
Het plichtbewuste deel van mijn ik roept mij ter orde. Wat is in godsnaam het nut om zich –in volle cursus- dergelijke vragen te beginnen
stellen. Concentratievermogen en intellect worden weer aangeschakeld
en aandachtig volg ik verder het exposé.
Het leren kennen van een kwaliteitsinstrument vraagt mentale stappen.
Om te beginnen moet je thuis vertrekken en je eigen zorgen en bekommernissen – over je familie, je vrienden - daar mentaal achterlaten en je
gedachten op werk zetten. Op je werk moet je afstand nemen van de
zorgen die in begeleiding zijn. Ook je bezorgdheid over de werkdruk en
werkomstandigheden van je collega’s zet je opzij als je naar de opleiding
vertrekt.
Tenslotte zet je ook je overpeinzingen over wat goed is voor je voorziening en hoe het daar draait uit je hoofd en kun je – eindelijk – ruimte
maken voor het kwaliteitsinstrument.
14

Deze mentale stappen zet je de ene dag moeiteloos, onbewust, in een
fractie van een seconde.
De andere dag heb je het gevoel dat elke stap je energie kost en bewust
moet gezet worden.
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Wiskunde
Het schooljaar is weer gestart. Mijn dochter buigt zich met tegenzin over
– jaar na jaar complexer wordende – wiskundeoefeningen. Ik probeer
haar vergeefs enthousiast te maken voor het omzetten van de realiteit in
cijfertjes.
Zelf ben ik door jaren intensief wiskundeonderricht zo miskweekt dat
ik een ononderdrukbare neiging heb om problemen om te zetten in
vergelijkingen en logische schema’s. Het heeft me jaren hoger onderwijs
gekost om er enigszins vanaf te geraken.
Maar af en toe kan ik het niet laten, zelfs bij het werk in de bijzondere
jeugdbijstand. Neem nu een thuisbegeleider. Op een doorsnee dag doet
hij drie huisbezoeken bij gezinnen. Bij twee ervan wordt hij geconfronteerd met een ernstig probleem waarbij de gezinsleden behoorlijk in de
put zitten. Via een intensief gesprek weet hij de mensen weer wat moed
en energie te geven en de aanzet tot een oplossing.
Het derde gezin is weinig gemotiveerd om te werken aan de zaken
waarrond de verwijzer verandering verwacht. De thuisbegeleider moet
behoorlijk wat moeite doen om de mensen te overtuigen dat werken
aan de problemen uiteindelijk ook in het belang van het gezin is.
Een beetje groggy en uitgezogen komt de thuisbegeleider thuis. En
komt terecht midden in een grote ruzie tussen zijn vrouw en zijn zoon
over het huiswerk. Hij houdt zich een beetje afzijdig omdat zijn hoofd
daar echt niet naar staat. En krijgt na een paar minuten het verwijt van
zijn vrouw dat “het wel gemakkelijk is om er zich niets van aan te trekken”. En voor hij het weet, is hij verwikkeld in een discussie met zijn
vrouw.
Wat later op de avond zit de thuisbegeleider nog meer groggy in de
zetel naar televisie te kijken.
De wiskundige in mij denkt dan: veronderstel dat er een maateenheid
zou bestaan om de hoeveelheid welzijn te meten. Zou de globale hoe16

veelheid welzijn op het einde van de dag dan hoger of lager zijn, rekening houden met de stijging in de gezinnen en de duidelijke daling bij
de thuisbegeleider? En indien de globale hoeveelheid welzijn lager ligt
dan voorheen, hebben de interventies van de thuisbegeleider in globo
dan eigenlijk wel iets opgeleverd?
Zo mag je niet redeneren. Menselijk contact is veel te complex om het te
reduceren tot een wiskundige vergelijking. Zoveel nuance gaat immers
verloren, de rijkheid van communicatie overstijgt cijfers (mijn dochter
geeft me ondertussen groot gelijk).
En toch. Elke hulpverlener die regelmatig vaststelt dat zijn eigen welbevinden daalt door het helpen van cliënten, zou zich daarover vragen
moeten stellen. En het antwoord “Mijn welzijn is niet zo belangrijk
vergeleken met dat van de cliënten”, wordt op voorhand als ongeldig
beschouwd.
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Vergelijken
De Vlaamse jeugdhulpverlening, en dan speciaal de bijzondere jeugdbijstand, vergelijken met de situatie in het buitenland. Een pracht van een
doelstelling, maar vergelijken blijkt niet altijd zo evident.
Neem bijvoorbeeld een Afrikaans land als Sierra Leone. In eerste instantie is het even zoeken naar mogelijkheden om mee te vergelijken. De
jeugdhulpverlening zou erin kunnen bestaan dat de kinderen en jongeren mogen mee eten van de voedselhulp die aan de bevolking wordt
uitgedeeld. En bijzondere jeugdbijstand houdt in dat er een paar programma’s zijn om kindsoldaten terug een plaats te geven in de reguliere
maatschappij.
Kritische lezers tikken me op de vingers: het houdt geen steek om te
vergelijken met zo ongeveer het armste land ter wereld. Geen wonder
dat Vlaanderen dan gunstig uit de vergelijking komt. Misschien is het
raadzamer om te vergelijken met landen uit de middenmoot van de
ontwikkelingsladder.
Laat ons bijvoorbeeld eens naar Brazilië kijken, één van de opkomende
economieën. De jeugdzorg focust er vooral op het beteugelen van de
kinderarbeid. En als bijzondere jeugdbijstand zijn er de programma’s
voor straatkinderen in de sloppenwijken van de miljoenensteden, die
proberen de kinderen uit het dakloze leven te halen voor ze het slachtoffer worden van extreemrechtse bendes die de straten ‘schoonmaken’.
De kritische lezers blijven op mijn vingers tikken: hoe haal ik het in mijn
hoofd om een regio als Vlaanderen te vergelijken met een land dat nog
bezig is de status van ontwikkelingsland te overstijgen. Groot gelijk (ik
zou mijn eigen publiek niet durven tegenspreken). Vlaanderen verdient
het om vergeleken te worden met toplanden.
Laat ons dan maar onmiddellijk nummer één kiezen, de USA. De jeugdhulpverlening is er bijna volledig in handen van caritatieve stichtingen
die – met geld afkomstig van sponsors en giften- de acute problemen
van jongeren oplossen, zonder structureel veel te veranderen. Ondertus18

sen focust de overheid zich op het aanpakken van de jeugdcriminaliteit,
door jongeren op te sluiten in jeugdgevangenissen die – door het gebrek aan begeleiding en nazorg – vaak een one-wayticket zijn naar een
carrière in de volwassen criminaliteit.
Ik wil met het bovenstaande niet beweren dat de Vlaamse jeugdhulpverlening niets kan opsteken van progressieve Scandinaven of zelfs van Nederlanders. Maar vergeleken met meer dan 90% van de wereldbevolking
heeft de Vlaamse jeugd over het professionele en deskundige aanbod
van hulpverlening niet te klagen. En als ze dat toch willen doen, kunnen
ze nog altijd de Jo-Lijn bellen.

Scandinavië
USA

Wij

Brazilië
Sierra Leone
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Het taalgebruik
Na meer dan zes maanden weg uit de bijzondere jeugdbijstand is het
even wennen om terug te zijn. Dingen waar je je vroeger druk over
maakte, lijken plots banaal. Maar omgekeerd worden normale zaken
plots heel opvallend.
Eén van de dingen die het meest in het oog springt, is het taalgebruik.
Woorden die ik in geen half jaar gebruikt heb, worden weer dagelijkse
kost. En sommige geven echt een raar gevoel in de mond.
Neem nu het woord ‘opvolgen’. Ongelofelijk wat begeleiders allemaal
opvolgen in hun hulpverlening: de ontwikkeling van kinderen, de psychische ‘ontplooiing’ (nog zo’n raar gevoel) van ouders , zelfs de hygiëne.
Persoonlijk heb ik de voorbije tijd helemaal niets ‘opgevolgd’, behalve
een paar keer de bevelen van een politieagent.
Curieus als ik ben naar het gebruik van taal (de betekenis erachter) vraag
ik me dan af wat die begeleiders juist bedoelen bij dat opvolgen. In de
gaten houden? Controleren? Stimuleren en verbeteren? Of gewoon
niets speciaals doen tot er problemen zouden opduiken? En zouden
de cliënten dezelfde betekenis aan het woord ‘opvolgen’ geven als de
begeleiders? Zou het kunnen dat een begeleider ermee bedoelt dat een
bepaald domein zeker moet in de gaten gehouden worden omdat hij
problemen aan de horizon ziet opduiken, terwijl het gezin uit het woord
begrijpt dat er nergens zorgen over te maken zijn?
Nog een raar woord is ‘klankbord’. Wie van op afstand naar het woord
kijkt, zou kunnen denken dat het gaat over het gebruik van één of ander
muziekinstrument in de hulpverlening. Van Tibetaanse klankschalen
gaan naar het schijnt ook rustgevende invloeden uit. En als hetzelfde effect kan bereikt worden met gewoon keukengerei, kunnen waarschijnlijk
heel wat mensen daar deugd van ondervinden (en geld uitsparen dat
anders naar dure sessies moet gaan).
Maar neen hoor. Een ‘klankbord’ is blijkbaar een persoonskenmerk, want
heel wat mensen willen dat hun begeleider een klankbord ‘is’. En weer
vraag ik mij dan af wat er juist onder dit woord vervat zit. Gewoon luis20

teren? Adviezen geven? Het woord heeft naar mijn aanvoelen een zeer
passieve connotatie en geeft mij geen informatie over waar de toevoeging van de begeleider zit.
De zin ‘De begeleider wil een klankbord zijn voor moeders problemen’
zou (met wat kwade wil) kunnen geïnterpreteerd worden als ‘Moeder
mag zagen over haar problemen zonder dat er aan de problemen zelf
iets moet gedaan worden’. Vanuit mijn vertrouwen in de kwaliteiten van
begeleiders weet ik uiteraard dat er veel meer gebeurt, maar dat ‘veel
meer’ zou dan toch beter in de verf kunnen gezet worden. Bijvoorbeeld
door: ‘Thuisbegeleider zoekt met moeder naar de nodige mentale ruimte
om raad te aanvaarden en te gebruiken en geeft daarbij voorzichtig
advies over haar problemen’.
Taal is een boeiend fenomeen. Het is enerzijds een machtig instrument
om de realiteit en de communicatie tussen mensen te verduidelijken,
maar tegelijkertijd is taal even bruikbaar om dingen te versluieren, in
wolken te hullen en zelfs te verdraaien, zonder dat het echt opvalt. Naar
mijn aanvoelen is hulpverlening over het algemeen het meest gebaat
met de verduidelijkende factor, ook al is dat niet altijd evident in de
praktijk en kost het soms meer energie dan versluieren. De cliënt is meer
gebaat met een begeleider waarvan hij duidelijk weet wat hij eraan
heeft, dan met een hulpverlening verpakt in wollige praat waardoor de
mogelijkheden en (vooral) de beperktheden verdoezeld worden.
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Armoede
Onlangs las ik in de krant een verontrustende titel: ‘Eén op zes Vlamingen leeft in armoede’. Het artikel haalde een studie van de ULB aan die
dit aantoonde. Minister Vervotte stelde – tegelijkertijd met dit onderzoek – haar ‘Vlaams Actieplan Armoedebestrijding’ voor om aan deze
schrijnende situatie iets te veranderen. Nu wil ik bij momenten wel eens
de pessimist uithangen over hoe slecht het gaat in onze maatschappij, maar één op zes armen leek me toch wel spectaculair veel. Nadere
lezing van het onderzoek leerde mij wat je moet doen om in Vlaanderen
‘arm’ genoemd te worden. Het onderzoek legt de armoedegrens op een
maandelijks inkomen van 1627 euro voor een gezin met twee kinderen.
Een beleidsverantwoordelijke uit om het even welk land in Afrika, Azië
of Latijns-Amerika krijgt de slappe lach bij dit cijfer (of de tranen in de
ogen, afhankelijk van zijn/haar persoonlijkheid).
Maar ook zonder de – misschien misplaatste – mondiale vergelijking,
roept dit cijfer vragen op. Neem bijvoorbeeld een gezin waarin beide
ouders werken met een net iets minder dan gemiddeld loon. Als zij
bij het tweede kind zouden besluiten dat moeder of vader stopt met
werken om tijd te hebben voor de opvoeding van de kinderen, veroordelen zij zichzelf – volgens de ULB-studie – ‘tot een leven in armoede en
bestaansonzekerheid’. Of als we de redenering omdraaien, in Vlaanderen
moeten beide ouders werken om boven de armoedegrens te blijven
(tenzij één ouder stevig bovengemiddeld verdient).
De vastgelegde inkomensgrens in het onderzoek is ongetwijfeld wetenschappelijk onderbouwd en berekend op basis van de meest relevante
maatschappelijke indicatoren. Maar is het zinvol om armoede te berekenen aan de hand van de afwijking van het gemiddelde, als het gemiddelde zo hoog ligt? We kunnen niet anders dan erkennen dat het welvaartspeil in Vlaanderen nog nooit zo hoog gelegen heeft. Wat 20 jaar
geleden luxeproblemen waren, hoort nu tot de basisbenodigdheden om
niet ‘arm’ genoemd te worden in ULB-studies.
Het zou mooi zijn mocht er een tegenbeweging op gang komen tegen
22

het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Een tegenbeweging van mensen die ervoor kiezen om minder te verdienen dan 1627 euro (maar ook
niet teveel minder), die ervoor kiezen om niet met twee lange dagen van
huis te zijn, terwijl de kinderen in de opvang blijven. En die publiekelijk
verklaren dat zij daar trots op zijn en daarom weigeren tot de doelgroep
van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding te behoren. Misschien
dat hierdoor meer middelen en energie vrijkomen om te investeren in
de écht arme onderkant van Vlaanderen, een kleinere maar veel meer
hulpbehoevende doelgroep
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Efficiëntie?
Een gezin in thuisbegeleiding. Al twee jaar ondersteunt de dienst een
alleenstaande moeder met twee kinderen intensief. In overleg met
moeder en de consulent proberen we voorzichtig de contactfrequentie
af te bouwen naar één vast contact per week en moeder te stimuleren
om zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheden op te nemen,
zonder de voortdurende toetsing bij en de actieve steun van de thuisbegeleider. Al na één maand krijgen we de reactie: moeder klaagt dat ze
weinig aandacht en steun krijgt. Thuisbegeleiding beseft niet hoe zwaar
en belastend de verantwoordelijkheden en keuzes voor haar zijn. Het gevoel dat dit nog maar het begin is en dat ze op termijn alles zelf in handen moet nemen, geeft haar een verschrikkelijk beklemmend gevoel. Ze
vraagt terug meer dan één begeleidingscontact per week. Liefst drie.
Een meisje in begeleid zelfstandig wonen. Ze is 15 maanden geleden gestart met BZW en met de begeleiding, na een lange, zeer problematische
en zeer conflictueuze geschiedenis doorheen alle geledingen van de
Bijzondere Jeugdbijstand. In haar beleving een geschiedenis vol breuken
en afwijzing, zowel door haar eigen familie als door hulpverleners. Op dit
moment heeft ze ernstige problemen: geen eigen woonst meer, administratief niet in orde, schulden, … Toch noemt ze zichzelf niet dakloos,
ze kan slapen in de auto van een vriend. Zelf weet ze totaal niet waar ze
met haar leven naartoe moet. Ze gebruikt haar energie voor het overleven van dag tot dag, met regelmatige buien van totaal defaitisme. Ook
de begeleidster weet eigenlijk niet meer wat ze in de begeleiding kan
doen om haar vooruit te helpen. De adviezen die ze geeft, slaan niet aan
omdat ze doorkruist worden door de chaos in het leven van het meisje,
door een mengeling van haar moedeloosheid en koppigheid. Toch vindt
het meisje de begeleiding heel belangrijk in haar leven en vraagt ze expliciet aan de consulent om zeker niet af te sluiten. Ook al kan ze zelf geen
enkele doelstelling formuleren die ze in de begeleiding wil realiseren.
Andere hulpverlening dan haar huidige begeleidster wil ze niet aanvaarden. Na lang debatteren op de dienst besluiten we als algemeen doel van
de begeleiding voorop te stellen dat het meisje voelt dat minstens één
iemand haar als mens de moeite waard vindt en haar niet laat vallen.
24

Het Globaal Plan Jeugdzorg van minister Vervotte wil meer en meer de
knelpunten van de jeugdzorg aanpakken. Het plan ademt doorheen alle
doelstellingen een overtuiging dat extra investeringen in de jeugdzorg
een groot deel van de problemen bij jongeren en gezinnen kunnen
wegwerken. Om dit te realiseren verwacht ze dat de hulpverlening ‘wetenschappelijk onderbouwde methodieken’ hanteert. Her en der in het
plan worden concrete modellen expliciet benoemd en naar voor geschoven, nl. het Triple-P-model, het CANO-model, het YAR-model. Daarnaast
goochelt het plan met termen als resultaatsverbintenissen, efficiëntie,
effectiviteit en modulair werken.
De opdracht voor de hulpverlener vanuit het plan lijkt logisch en simpel:
maak een analyse van het probleem (uiteraard via een wetenschappelijk
onderbouwde methode), stel een doel voor de hulpverlening (uiteraard meetbaar of toetsbaar), los daarna de problemen op (uiteraard via
wetenschappelijk onderbouwde methodieken) en dat alles liefst zo vlug
mogelijk en met zo weinig mogelijk energie (want dan ben je efficiënt en
effectief ).
Uiteraard is er niets mis met de vraag dat wetenschappelijk onderzoek
de praktijk ondersteunt. Het gaat echter te ver wanneer men het mechanistisch wetenschappelijk denken hanteert in de hulpverlening zelf. Op
dat moment gaat men immers voorbij aan het feit dat men in hulpverlening met mensen werkt, fragiele en gekwetste mensen. Een computer
die na vijftien herstellingen nog niet werkt, kun je op basis van efficiëntie
dumpen. Een mens niet.
Op basis van de uitgangspunten van het Globaal Plan kun je de efficiëntie
van de hoger beschreven begeleiding in thuisbegeleiding en BZW gaan
wegen. Na rationele overweging kom je dan tot de vaststelling dat dit
weinig oplevert en dat het beter is te stoppen. Alleen knip je dan het
laatste steunend contact van de moeder en het meisje door, installeer
je een zoveelste breuk. Het kan rationeel best zo zijn dat het qua maat25

schappelijke investering efficiënter is het meisje zonder hulpverlening
te laten overleven en te hopen dat een andere module – van de hulpverlening aan volwassenen – haar over een vijftal jaar zal opvissen uit
de goot. Vanuit menselijk standpunt kan je dit echter niet maken. Vanuit
het gegeven dat de kern van hulpverlening bestaat uit fundamentele
dialoog en ontmoeting tussen de cliënt en de hulpverlener, moet de
hulpverlener de ruimte krijgen om – indien nodig – de overwegingen
van efficiëntie en effectiviteit opzij te zetten en te doen wat zijn hart hem
ingeeft, in zijn relatie met de cliënt.

Efficiënt ?
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Onderzoek aan de universiteit van Brisbane
Een tijdje geleden vond aan de universiteit van Brisbane een zeer boeiend onderzoek plaats. Een groep proefpersonen werd bereid bevonden
om zich gedurende een periode van drie maanden niet te wassen. Tegelijkertijd hield een even grote controlegroep zich wel aan de discipline
van een dagelijkse wasbeurt. Gedurende de periode van het onderzoek
werden beide groepen nauw medisch opgevolgd. Naast bloedproeven
werden ook monsters genomen van huid en haar, op zoek naar schimmels en andere parasieten. Wat bleek op het einde van het onderzoek:
er werd geen significant verschil vastgesteld tussen de beide groepen,
noch op vlak van besmettelijke ziekten (bacteriën en virussen), noch op
vlak van schimmels en parasieten. Neveneffect van het onderzoek was
wel dat de proefpersonen uit de ongewassen groep een doordringende
geur verspreidden.
Wie ambulante begeleidingen doet in de Bijzondere Jeugdbijstand
wordt zeer regelmatig geconfronteerd met begeleidingen waarbij
hygiëne en zelfzorg als begeleidingsdomeinen aangebracht worden.
Dit gebeurt in bijna alle gevallen niet door de cliënten zelf, maar door
de verwijzer. De verwijzer signaleert dit domein vaak als een acute
risicosituatie op vlak van gezondheid. In veel gevallen (uitgezonderd
voor heel jonge kinderen en heel extreme gevallen) moeten we in alle
eerlijkheid toegeven dat het gaat over een sociaal risico in plaats van
een gezondheidsrisico. Het gezin, de kinderen, de jongere worden door
de omgeving aangekeken op hun gebrek aan zelfzorg. Het is meestal de
omgeving – vaak de school – die vindt dat er hulpverlening nodig is op
dit vlak.
De betrokkenen zelf vinden dit onderwerp zelden zelf een probleem dat
acuut moet worden aangepakt. Als ze accepteren dat er verandering
nodig is op dit terrein, is het bijna altijd onder sterke druk van de omgeving, van de verwijzer. Begeleidingen waarin een doelstelling op vlak van
hygiëne centraal staat zijn daarom zeker geen cadeau voor een begeleider en dit niet alleen omwille van de aanslag op de zintuigen bij elk
huisbezoek. De cliënten staan vaak zeer weigerachtig tegenover advies,
en zeker tegenover de eis tot daadwerkelijke gedragsverandering. Vanuit
27

hun standpunt is deze houding zeer verstaanbaar. Je krijgt een hulpverlener over de vloer die – op aangeven van je omgeving – komt zeggen
dat je gezinsleden, je kinderen zich meer moeten wassen, zich beter
moeten verzorgen en kleden. In sommige gevallen is de wrevel van de
omgeving een hefboom om toch iets te bespreken en te veranderen, in
veel andere gevallen hebben de cliënten hier lak aan. In alle gevallen is
het een proces dat veel energie, omzichtigheid en deskundigheid van de
begeleider vraagt, met vaak bedroevend weinig beklijvende resultaten.
Een begeleider is meestal al tevreden als de cliënt accepteert dat een
dienst als thuiszorg komt bijspringen bij het onderhouden van basishygiëne in huis.
Je kunt je dan ook afvragen of deze energie en deskundigheid niet beter
kan gebruikt worden om doelstellingen aan te pakken op andere probleemgebieden. De gebieden waar de cliënten wel zelf willen aan werken, de gebieden waar de kans op succes groter is. Je zou je zelfs kunnen
afvragen of het niet zinvol is om leerkrachten te leren omgaan met vuile
of slechte geklede kinderen in de klas.
Deze handvatten klinken mensen uit het werkveld waarschijnlijk niet
onbekend in de oren. Stel dat hygiëne het enige echte probleem is, dat
op de andere domeinen er zich geen zware problemen stellen of dat
daar de doelen van de hulpverlening voldoende bereikt zijn. Cru gesteld:
moet je dan kiezen voor een vuil en onverzorgd kind bij zijn ouders thuis
of een proper kind via een meer ingrijpende tussenkomst? Op medischwetenschappelijke gronden is de laatste keuze alvast discutabel, zoals
het onderzoek in Brisbane aantoont.
Wat de gepaste hygiëne en zelfzorg is, wordt bepaald door de dominante maatschappelijke waarden en normen. We leven in een propere
maatschappij en het is in die zin dan ook logisch dat ongewassenheid en
vuilheid geproblematiseerd worden. Wie ooit bv. in Indië in een overvolle bus gestaan heeft, weet hoe relatief dit is. Je waant je midden in een
groep proefpersonen uit Brisbane.
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Eind augustus
Het einde van augustus is een speciale periode. Een jaar geleden keerde
ik op dat moment met mijn gezin terug van bijna zeven maanden reizen
in Zuid-Amerika. Net als de terugkeer een jaar geleden is, sluipt in het
gezinsleven onbewust een flinke dosis nostalgie binnen. Ik haal William
Hudson’s ‘Doelloze dagen in Patagonië’ in de bibliotheek en probeer tussen de bladzijden door de leegte van het landschap weer op te snuiven.
We kijken samen naar ‘Diarios de Motocicleta’, bij momenten met een
krop in de keel als de jonge Che op plaatsen belandt waar wij een jaar
geleden ook stonden. En ondertussen vragen we ons af of die reis ons
fundamenteel veranderd heeft.
Toen ik een jonge begeleider in de bijzondere jeugdbijstand was - lang
geleden – dacht ik er ernstig over na om bij Oikoten te solliciteren. Om
als begeleider met jongeren een voettocht naar Santiago de Compostella te maken. Ik geloofde dat zo’n onthemende tocht een jongere in
een totaal onbekende omgeving de kans gaf om bij zichzelf nieuwe
mogelijkheden te ontdekken om die daarna bij terugkeer te gebruiken.
Een kans om komaf te maken met eerdere keuzes en een andere weg
in te slaan. Tegelijkertijd geloofde ik dat je als begeleider op zo’n tocht
meegroeit met de jongere en ook zelf je eigen mogelijkheden en grenzen ontdekt.
Door omstandigheden heb ik nooit de keuze gemaakt om naar Oikoten
te stappen. Of nooit de keuze durven maken. En terwijl ik meer ervaring opdeed in de bijzondere jeugdbijstand, merkte ik dat het niet zo
simpel lag. Jongeren kwamen niet terug van een staptocht alsof ze het
licht hadden gezien, hun leven na de tocht betond niet uit rozengeur en
maneschijn. Met vallen en opstaan, vaak met heel veel vallen en opstaan,
moesten ze hun weg zoeken door het leven. En toch zeiden veel van die
jongeren, zelfs diegenen die na de tocht nog zwaar in de problemen
zaten, dat de ontheming hen veranderd had.
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Zeven maanden op reis door Zuid-Amerika met het gezin is iets heel
anders dan een onthemende tocht naar Santiago. En toch. Je laat al het
vertrouwde achter: je huis, je familie, je werk, je school, … Je pakt het
allernoodzakelijkste in een rugzak. En je vertrekt, met een vaag besef
van waar je naar toe gaat, met een vaag idee over hoe je er gaat geraken,
maar vooral met veel ontzag voor het onbekende dat wacht.
En eenmaal vertrokken is het een unieke ervaring, om zeven maanden
dag in dag uit samen te leven met dezelfde vier mensen (zeker als dat de
mensen zijn waarmee je je het meest verbonden voelt). Zeven maanden
waarin je op elkaar moet vertrouwen, elkaar moet verdragen. Zeven
maanden waarin je samen ontdekt, maar ook samen afziet en samen
leeft in een heel apart context. Want het reizen maakt dat je elke dag bewust moet kiezen wat je doet en waar je gaat. Je ontmoet voortdurend
nieuwe situaties en nieuwe mensen, en neemt ook voortdurend weer
afscheid om verder te gaan.
En ben ik dan veranderd na zo’n tocht? Op het eerste zicht niet veel,
zo lijkt het. Ik sta weer net als vroeger op hetzelfde uur op, ga net als
vroeger met dezelfde trein naar hetzelfde werk. En toch. Paulo Coelho
schreef: ‘Reizen is geen activiteit maar een levenshouding’. Reizend
leven is voor hem leven met een mentale rugzak die enkel bevat wat je
nodig hebt, enkel wat comfortabel te dragen is. Alle ballast, de kilo’s aan
vroegere frustraties, vooroordelen, vastgeroeste ideeën die een mens
meesleept, laat je achter. De ‘reiziger’ bekijkt de mogelijkheden, de problemen van elke dag, van elk moment.
Naast de herinnering aan alle indrukwekkende ervaringen van de reis,
is dat wat het meest blijft plakken het gevoel vrijer in de dagelijkse
realiteit te staan. Is dat vergelijkbaar met de effecten van ontheming op
jongeren? Ik heb er geen idee van. Maar ik denk dat het in de buurt kan
komen.
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Stel je voor dat elke begeleider in bijzondere jeugdbijstand (of welke
sector dan ook) ’s morgens zijn rugzak zou nemen, alsof hij zou vertrekken op een avontuurlijke tocht waarvan hij niet weet wat die brengt. Een
tocht vol gevaren en risico’s, maar ook met kansen op ontmoeting, op
het ontdekken van boeiende nieuwe dingen. Zou dat niet een stoot van
energie en mentale ruimte door de hulpverlening jagen?
Ik had niet de intentie om een zweverig stukje te schrijven (en toch kom
ik heel dicht in de buurt), enkel om een beeld te schetsen, een gevoel
door te geven, van wat zeven maanden uit de sector stappen teweeg
brengt. Het is geen pleidooi voor een lange reis of ontheming, ik ben
ervan overtuigd dat iedereen voor zichzelf een passende ervaring kan
ontdekken die hem als ‘reiziger‘ door het leven te doen stappen.
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Tijd krijgen
Mijn buurman is regent in de informatica. Hij werkt bij een firma die ‘iets’
programmeert. Bij de derde poging om het uit te leggen, ben ik afgehaakt, maar het heeft iets te maken met lasposten op een lopende band.
Hij vindt het een mooie job: boeiend werk en goed betaald. En bovendien een hoop extra beloningssystemen vanwege de firma: collectieve
verzekeringen, een auto van de zaak, een GSM en een laptop. En een
paar weken geleden mocht hij met gratis tickets van het werk met het
gezin gaan kijken hoe Xavier Malisse de Belgian Masters won.
In geen enkele voorziening in de social profit zou deze cultuur van materiële beloning van inzet van het personeel mogelijk zijn. Maar als ik vertel
over mijn tijdskrediet en de reis die ik daardoor heb kunnen maken, is hij
verbaasd. Zoiets zou op zijn werk totaal onmogelijk zijn. Iemand in een
kaderfunctie die vraagt om ‘zomaar’ zes maanden te stoppen met werken? Een directeur en een raad van bestuur die hier positief tegenover
staan? En dan gewoon kunnen terug keren zonder dat je scheef bekeken
wordt en zonder gevolgen voor je verder functioneren en je verdere carrière? Onvoorstelbaar! Iemand die in zijn firma het recht op loopbaankrediet wil uitputten, tekent op middellange termijn zijn ontslagbrief.
Tijd krijgen is de mooiste beloning die je van iemand kan ontvangen.
Tijd is voor iedereen een beperkt gegeven. De maximale hoeveelheid
tijd waarover een mens kan beschikken, is veel meer gelimiteerd dan
de hoeveelheid materiële goederen. Het leven is per definitie eindig en
iedereen moet er bij het maken van zijn levensplannen rekening mee
houden dat hij geen 150 jaar heeft om ze te realiseren.
Tijd is ook onvoorspelbaar. De levensverwachting is stijgend en statistisch word je als man in Vlaanderen ongeveer 76 jaar, als vrouw zelfs
82 jaar. Maar zekerheid heb je daarover niet. Evengoed kun je morgen
verongelukken of op je zestigste zware gezondheidsproblemen krijgen.
Dus als je van je werkgever de kans krijgt om een aantal van je plannen,
van je ambities nu te realiseren, is dat een ongelofelijk cadeau. Zeker als
die werkgever geen waardeoordeel uitspreekt over hoe zinvol hij die
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plannen vindt en geen onderscheid maakt tussen iemand die tijd vraagt
voor haar jong pasgeboren kind, iemand die tijd vraagt om te reizen of
zelfs om ‘niets speciaals’ te doen.
Ik ben mij er van bewust dat ik in het bovenstaande een eenzijdig beeld
schets van de mogelijkheden op tijdskrediet. Tijdskrediet wordt door
werknemers nog al te vaak uitsluitend beschouwd als een recht dat ze
kunnen bedingen bij hun werkgever, in plaats van een mogelijke vorm
van erkenning. Werkgevers – ook in de social profit – kijken vooral naar
de impact van tijdskrediet op hun organisatie: het inpassen van een
vraag naar tijdskrediet en de vervanging die daar (meestal) mee samenhangt vergt een grote inspanning en flexibiliteit van een voorziening.
Het is niet evident dit te organiseren zonder merkbaar kwaliteitsverlies.
Toch geloof ik dat tijdskrediet een uniek middel is om personeelsleden
hun leven meer zinvol in te vullen, hen meer levenslust te doen ervaren,
en daarmee samenhangend ook meer ‘werklust’. In mijn voorziening
lopen de voorbeelden dagelijks rond. Eén personeelslid werkt vier vijfde
om voor haar zieke vader te kunnen zorgen. Een andere collega gebruikt
één dag per week om bij zijn drie jonge kinderen te zijn. Een derde collega gebruikt haar tijdskrediet om eindelijk – na jaren plannen – familieleden in Australië op te zoeken en dat continent te verkennen.
Je kunt me naïef noemen (en ik weet eigenlijk nog altijd niet of dat een
verwijt of een compliment is), maar ik geloof dat dergelijke ervaringen
meer betekenen voor een mens dan een bedrijfswagen met GPS.
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Nummer na nummer
Nummer na nummer pende ik mijn hersenspinsel voor Agora neer. Terwijl de deadline om de hoek gluurde, probeerde ik een samenhangende
bladzijde tekst te produceren met wat bijgedachten over de bijzondere
jeugdzorg, welzijn en aanverwante sectoren.
Maar dit nummer doe ik het dus niet. Ik schrijf geen stukje voor Agora.
Voor deze kordate beslissing heb ik een heleboel redenen, de ene al
meer gegrond dan de andere.
Ten eerste leid ik aan acute writer’s block. Het is niet zo dat ik niets zou
kunnen schrijven. In mijn pen zitten talloze boeiende verhandelingen
klaar. Over de risico’s van global warming en de noodzaak om daar dringend iets aan te doen. Over het ergelijke gebruik van gsm’s op de trein
en hoe je dit op een creatieve manier kan saboteren. Over welke liedje
van R.E.M. het allermooiste is en hoeveel tranen je daarbij in je ogen zou
moeten krijgen.
Probleem is dat al deze onderwerpen te belerend, te agressief, te absurd
zijn. En vooral dat ze totaal niets te maken hebben met het domein van
het boeiende tijdschrift Agora.
Uiteraard is het zo dat met een beetje inspanning er altijd wel een interessant onderwerp in verband met welzijn te vinden is. En dat het met
nog een beetje meer inspanning mogelijk is daar een stukje over te produceren. Maar dan komt reden nummer twee: ik heb er even geen zin in.
De voorbije maand schreef ik mee aan twee aanvragen tot uitbreiding
van de werking van onze dienst. Lijvige brokken tekst van een respectabel aantal pagina’s waarin wordt uitgelegd wat we allemaal van plan zijn,
in welluidende volzinnen: ‘Op mesoniveau willen we dit opvangen via teambespreking aan de hand van een onderbouwde risicoanalyse en supervisie
van de begeleiding’. Deze zin, en nog vele anderen in dezelfde toonaard,
heb ik zelf verzonnen. Het spreekt voor zich dat het opbouwen van dergelijke taalkundige constructies vermoeiend is. En om daarna een vlot leesbaar
hersenspinsel uit mijn mouw te schudden, is echt veel gevraagd.
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In de nabije toekomst wacht nog het schrijven van het jaarverslag en een
kwaliteitsverslag- en planning. Ook niet bepaald teksten vol met speelse
gedachtesprongen.
In verhouding tot het denkwerk dat ik steek in het correct weergeven
en mooi formuleren van de verschillende aspecten van het onderwerp,
is de respons van het lezerspubliek bedroevend laag. Het zou mooi zijn
mochten we van iedereen reacties en commentaar krijgen op bijvoorbeeld ons jaarverslag: consulenten, mensen van de administratie, andere
diensten, ... die ons laten weten door welke passage ze getroffen zijn,
welk stukje ze onleesbaar vinden, waar ze nog een dt-fout ontdekt hebben. Dialogisch schrijven als het ware. Want ik vermoed dat iedereen die
schrijft, nieuwsgierig is naar wat hij teweegbrengt bij lezers. Of beter: ik
zelf ben daar steeds nieuwsgierig naar.
Vandaar mijn laatste en voornaamste reden om geen stukje te schrijven. Ik zou wel eens willen zien wat het effect is van een Agora zonder
hersenspinsel. Zouden veel mensen het lezen, zouden veel mensen
het missen? Gaat de reactie overspoeld worden met lezersbrieven die
schreeuwen naar een terugkeer van de rubriek of gaat er geen haan naar
kraaien?
Alle gekheid op een stokje, ik neem mij voor om volgende keer een interessant en samenhangend stukje te schrijven over een boeiend onderwerp.
Op drukke momenten vraag ik me wel eens af waarom ik de tijd steek
in het schrijven van die hersenspinsels. Is het omdat de redactie het mij
altijd zo lief vraagt? Omdat ik mijn mening zo belangrijk vind, dat ze
gepubliceerd dient te worden? Ik merk dat de zin van het schrijven ligt in
de reactie die ik bij tijd en wijle krijg van anderen. Het is telkens boeiend
om aangesproken te worden op wat je geschreven hebt, om erover te
kunnen discussiëren, om te merken dat mensen zelf ook verder denken
op basis van je aanzetten
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Rehab
Het is een nummer dat zich onmiddellijk in je hersenen nestelt: ‘Rehab’
van Amy Whinehouse.
“They tried to make me go to rehab but I said NO NO NO.
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know know know.
I ain’t got the time and if my daddy thinks I’m fine.
He’s tried to make me go to rehab but I won’t GO GO GO!”
Een jonge verslaafde vrouw zingt dat ze lak heeft aan de goedbedoelde
pogingen van familie en hulpverleners om haar binnen te steken en dat
ze haar eigen boontjes wel zal doppen. Volgens de zangeres is het liedje
gebaseerd op haar eigen ervaringen.
Maar past het eigenlijk wel dat iemand die werkt in de bijzondere jeugdbijstand uit volle borst meezingt met de tekst. De ondertoon van het lied
is toch wel dat gedwongen hulpverlening flauwekul is en dat de mensen
die je daartoe onder druk zetten de pot op kunnen. En dat terwijl in de
bijzondere jeugdbijstand gedwongen hulpverlening aan jongeren en
gezinnen tot één van de kernopdrachten behoort. We worden dan ook
regelmatig geconfronteerd met mensen die ons hulpverleningsaanbod
onthalen met lichte tegenzin of zelfs met manifeste oppositie. Als we in
de bijzondere jeugdbijstand stuiten op weerstand, zeggen we zelden
‘Dop maar je eigen boontjes’, maar proberen we te werken met die weerstand en hem om te buigen naar een werkbare relatie.
Het klassieke antwoord van de bijzondere jeugdbijstand op die opdracht
tot het uitwerken van gedwongen hulp is de driehoek tussen cliënt, verwijzer en hulpverlener. Vertrekkende van een opdracht van de verwijzer
dat hij hulp moet bieden aan de cliënt, gaat de hulpverlener ‘joinen’ met
de cliënt. Cliënt en hulpverlener komen zo in dezelfde positie te staan
ten aanzien van de verwijzer: beiden ‘moeten’ met elkaar samenwerken
en vanuit dat gezamenlijke moeten kan de verbondenheid ontstaan
om samen te denken hoe aan de verwachtingen van de verwijzer kan
voldaan worden.
We moeten ons daarbij de vraag durven stellen of die investering in ge36

dwongen hulpverlening resultaten oplevert, of het effectief verandering
geeft in de probleem- en leefsituatie van de jongeren, van de gezinnen.
Vanuit wetenschappelijke hoek vinden we weinig onderbouwde antwoorden. In Vlaanderen bestaat er amper recent wetenschappelijk
onderzoek naar de zinvolheid van de gedwongen hulp, niet in de bijzondere jeugdbijstand, niet in de andere sectoren. In het buitenland is er wel
her en der wat onderzocht. Het is echter moeilijk om uit de onderzoeken
van diverse pluimage, van diverse methodieken uit diverse hulpverleningssectoren en uit diverse landen een eenduidig antwoord te formuleren. Zeker niet als je enkel beschikt over een pc en Google om het uit
te zoeken. Het is misschien een uitdaging voor een geïnteresseerde prof
aan de universiteit om hierover een gefundeerde wetenschappelijke
mening te schrijven op basis van het beschikbare materiaal .
Enige mogelijkheid die mij rest, is om uit de losse pols te antwoorden,
gebaseerd op ervaringen in de praktijk. En dan luidt mijn uiterst genuanceerd antwoord op de vraag over de zinvolheid: ‘soms wel en soms niet’.
De vraag naar de zinvolheid en de mate van effectiviteit van gedwongen
hulpverlening hangt samen met de manier waarop de maatschappij
wenst om te gaan met risicosituaties. De samenleving wordt immers
voortdurend geconfronteerd met gedrag en leefsituaties van kinderen
en jongeren die risico’s inhouden. Risico’s voor zichzelf, voor hun omgeving, voor de maatschappij. Vaak is de maatschappij genoodzaakt om op
te treden ten aanzien van die riscio’s, ook wanneer de betrokkenen (kind,
jongere, ouders) dat niet willen.
(Laat ons er voor het gemak van uitgaan dat dit maatschappelijk optreden inderdaad een taak van de samenleving is. De discussie of een
samenleving al dan niet verantwoordelijk is voor de kansen van al zijn
leden, zou leiden tot een fundamentele filosofisch discussie. Een discussie die dit hersenspinsel zou doen uitdeinen tot een ethische traktaat,
hetgeen uiteraard niet de bedoeling is. Ik vindt het zelfs al storend dat
dit lang tussenwerpsel tussen twee haakjes opduikt, die de redenering
van het stukje onderbreekt).
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Pilletjes
Een bezorgde moeder belt naar de begeleidster van haar dochter: “Vind
jij ook niet dat Aline beter weer pilletjes zou nemen?”.
“Pilletjes?”, de begeleidster valt uit de lucht van verbazing.
“Ja, pilletjes! De laatste tijd wil ze voortdurend het laatste woord hebben. En
ze blijft ook maar nadenken over van alles. Tot voor kort kreeg ze van onze
dokter daar pilletjes voor en toen ging het veel beter.”
Tijdens het weekend kom ik een kennis tegen. Ik vraag beleefd hoe het
gaat.
“Goed, goed”, klinkt het overtuigend, “maar wel druk”. Druk in de zaak,
druk met het voorbereiden van nieuwe plannen, druk in de familie. En
daarbij vertelt hij tussen neus en lippen door dat hij wel prozac neemt
om al die drukte aan te kunnen. Wel tijdelijk, tot het weer wat kalmer
wordt.
In een gezin in thuisbegeleiding zit de dochter van 16 in een diepe put
omdat haar lief het uitmaakte. Ze heeft geen fut, weent veel, ziet schoolwerk niet zitten. Na een week schrijft de huisdokter een licht antidepressivum voor ‘om er weer bovenop te komen’.
Pilletjes. Ze zijn overal tegenwoordig. Bij cliënten, bij familie, bij vrienden,
bij collega’s, … Het lijkt wel of elke levensgebeurtenis verwerkt moet
worden met het gepaste medicament. Blijkbaar is zelfs liefdesverdriet
een ziekte die moet bestreden worden met pillen.
Ongetwijfeld zijn er mensen die echt gebaat zijn met psychofarmaca.
Maar de enorme toename van het gebruik van deze medicatie is verbijsterend. Tussen 1997 en 2003 zijn de terugbetalingen van het RIZIV voor
psychofarmaca meer dan verdubbeld. Ik kan mij moeilijk voorstellen
dat dit gerelateerd is aan een verdubbeling van het aantal psychische
aandoeningen bij de bevolking.
“Het is een legale handel in drugs waarmee de farmaceutische industrie bakken geld verdient op de kap van psychisch zwakke mensen”, zou de extreem
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linkse activist uitroepen. Bij de manier waarop nieuwe psychofarmaca
door farmaceutische bedrijven gehypet worden bij artsen, zijn inderdaad
heel wat bedenkingen te maken. Het zou echter een brug te ver zijn om
het kind met het badwater weg te gooien en de oorlog te verklaren aan
de farmaceutische industrie.
Onderzoek wijst immers uit dat correct voorgeschreven medicatie bij
psychiatrisch ziektebeelden een zeer grote ondersteuning kan zijn bij
het therapeutisch proces, dus bij de weg naar herstel. Maar daar wringt
het schoentje juist. Onderzoek wijst immers ook op het omgekeerde
fenomeen: gebruik van psychofarmaca zonder psychotherapie heeft
meestal geen positief effect en werkt integendeel verslaving en afhankelijkheid in de hand. In die wetenschap zou het logisch lijken dat dergelijke medicamenten enkel voorgeschreven worden door specialisten
ter zake, met zowel kennis van de medicatie als van de psychotherapie.
Psychiaters heten zo’n mensen.
In de praktijk is dat echter niet zo. Bij de groep mensen in thuisbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen zien we dat de meerderheid hun
‘pilletjes’ laat voorschrijven door hun huisarts. En dat de meerderheid die
‘pilletjes’ neemt zonder enige psychotherapie. En dat hun huisartsen die
vlotjes voorschrijven, zo nodig voor maanden aan een stuk.
En de resultaten? Zonder expert te zijn, heb ik de indruk dat al dat geslik
weinig zoden aan de dijk brengt om psychische problemen echt op
te lossen. Het lijkt mij dat hoogstens de symptomen wat gemaskeerd
worden.
Als begeleidende dienst komt je in een moeilijke positie terecht. De
cliënt bekijkt de huisdokter duidelijk als de expert ter zake en de twijfels
van een begeleider over het gebruik van medicatie worden in die context moeilijk aanvaard. Een pilletje slikken kost ook minder inspanning
dan therapeutische gesprekken, dus voor veel mensen is de keuze snel
gemaakt. Op het niveau van de individuele begeleiding is het vaak vech39

ten tegen de bierkaai om mensen te overtuigen dat er ook een andere
manier bestaat om met hun problemen om te gaan.
Mijns inziens ligt hier een grote uitdaging voor het beleid op vlak van
(geestelijke) gezondheidszorg. Enkel een beleid dat erover waakt dat
psychofarmaca op een verantwoorde manier voorgeschreven en gebruikt worden, kan voor een kentering zorgen. Een concrete maatregel
zou kunnen zijn dat deze medicijnen enkel nog door psychiaters voorgeschreven worden (en niet meer door huisartsen), in combinatie met
psychotherapie. Daarnaast is er ook een mentaliteitswijziging nodig in
de kijk op en het omgaan met psychische last. Het lijkt wel of het in onze
maatschappij niet meer toegelaten is om verdrietig of verward te zijn.
Sommige gebeurtenissen in het leven zijn pijnlijk en de vraag is of al die
pijn moet ‘opgelost’ worden met een ‘pilletje’.
Ten slotte wil ik nog opmerken dat de medische wetenschap zelf beseft
dat psychofarmaca vaak niet de oplossing zijn. Uit een onderzoek bleek
dat 15 minuten sport en 30 minuten lezen een positiever effect hebben
op mensen met een depressie, dan het nemen van medicatie.
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Moderne communicatie
Op het team stond het gebruik van ‘moderne communicatiemiddelen’ als
agendapunt genoteerd. De begeleiders zagen immers het bos door de
bomen niet meer. Jongeren nemen contact op met hun begeleider per
gsm, sms, msn en waarschijnlijk nog via een paar andere afkortingen.
De discussie op team was niet simpel. Het is een uitdaging om met al die
communicatiemogelijkheden eenvormige en hanteerbare afspraken te
maken over hoe om te gaan met en hoe te reageren op al die verschillende soorten boodschappen. Op het eerste zicht leken al die nieuwe
mogelijkheden het werken alleen maar moeilijker te maken.
Tijdens de discussie moest ik - met een dosis nostalgie – onwillekeurig
terugdenken aan de beginjaren van het ambulant werken. Het woord
gsm moest waarschijnlijk nog worden uitgevonden worden. Draadloos
bellen gebeurde toen nog met een mobilofoon. De toestellen hadden de
omvang van een kleine schoendoos en werden hoofdzakelijk gebruikt
door taxichauffeurs, bewakingsagenten en soortgelijke beroepen. Communiceren via de computer klonk in die tijd als pure science fiction.
Wat wel al bestond was een vaste telefoonlijn. Slechts heel af en toe was
er echter een jongere die ervoor koos om een telefoon te laten aansluiten bij het alleen wonen, wegens hoge aansluitings- en belkosten. De
enige manier om met de jongere in contact te blijven, was bij elk gesprek
een afspraak maken voor een volgend huisbezoek.
Dat klinkt doodsimpel, maar er zijn een paar addertjes onder het gras.
Bijvoorbeeld wanneer een jongere niet op de afspraak kon zijn op het
afgesproken moment (dat komt wel eens voor in de bijzondere jeugdzorg). Het enige dat je als begeleider dan kon doen, was een briefje
bussen (ambachtelijk geschreven op gewoon papier) met een voorstel
voor een nieuwe afspraak en met de vraag om te bellen als dat niet past.
In principe was hiermee het probleem opgelost, behalve als de jongere
niet belde en ook niet thuis was op de volgende afspraak (ook dat komt
wel eens voor in de bijzondere jeugdzorg). Een nieuw briefje in de bus
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was de logische volgende stap. Zo kon je als begeleider in de situatie
verzeilen dat het enige zicht op het functioneren van de jongere mogelijk was door de kier van de brievenbus. Als je geposte briefjes telkens
verdwenen, kon je dat interpreteren als een minimaal teken van leven.
Werd de brievenbus bezoek na bezoek voller, dan kon je je echt zorgen
beginnen maken.
Wat het contact leggen met de jongeren extra spannend maakte, was
dat in die tijd nog zoiets bestond als de dagelijks stempelcontrole.
Werkloze jongere moesten zich elke dag met hun stempelkaart op een
welomschreven uur (dat elke dag wisselde, om het extra spannend te
maken voor structuurloze jongeren) aanbieden aan een loket van het
stempellokaal, mét hun identiteitskaart en de juiste stempelkaart. Een
paar dagen missen had onmiddellijk impact op het vervangingsinkomen. Teveel dagen missen, betekende dat heel de paperassenboel voor
een uitkering opnieuw moest gebeuren. Deze administratieve mikmak
was vooral prachtig in combinatie met een onbereikbare jongere. Als
begeleider schreef je bezoek na bezoek steeds indringendere briefjes
over hoe belangrijk het toch wel was om elkaar te zien. En hoe langer de
jongere afhaakte, hoe meer je het inkomen – een paar weken daarvoor
nog zorgvuldig en nauwgezet samen met de jongere gebudgetteerd zag wegsmelten.
Het kan deugd doen om af toe te sakkeren over hoeveel, hoe snel, hoe
complex er tegenwoordig gecommuniceerd wordt. Maar wie een beetje
objectief durft terugkijken, moet ook de voordelen onder ogen kunnen
zien. Om in de lijn van het voorbeeld te blijven: via het internet kan de
jongere een groot deel van zijn inschrijving als werkzoekende in orde
brengen. En sinds de gsm gemeengoed werd, is het aantal nutteloze verplaatsingen van begeleiders stevig gedaald. In sommige begeleidingen
blijkt dat de jongere meer of meer genuanceerd over zijn problemen kan
nadenken bij een online chat.
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De uitdaging is om als begeleider zelf de winst van het gebruik van de
verschillende communicatiemiddelen te ontdekken en daarna ook de
cliënt wegwijs te maken in de mogelijkheden. Meer en meer is dit geen
kwestie van rotsvaste afspraken voor alle cliënten van de dienst, maar
wel een dialoog over welke manier van in contact treden met elkaar het
best past bij de concrete situatie van de cliënt. Dit laatste uiteraard binnen een kader van algemene afspraken.
Het is de vraag of de meeste begeleiders zich zelf voldoende zeker
voelen om deze uitdaging aan te gaan. In een job waar communicatie
– op welke wijze dan ook – centraal staat, kun je dit echter niet naast je
neerleggen. Vraag is of er voldoende interesse is om zich hierover voortdurend bij te scholen. Begeleiders in de bijzondere jeugdbijstand staan
over het algemeen niet bekend als computer- en gsmfreaks.
Even afwachten wie als eerste een multimedia-training voor begeleiders
uit de bijzondere jeugdbijstand organiseert. En dan kijken of hij al dan
niet een gat in de markt heeft gevonden.

43

Hersenspinsel 20

2007, jaargang 23, nr. 5

Motivatie
Motivationele technieken. Naar het schijnt zijn ze zeer belangrijk voor
een hulpverlener, zeker in de bijzondere jeugdbijstand. Terugblikkend op
mijn carrière, besef ik echter dat ik nog nooit vorming gevolgd heb over
dit thema. Hoog tijd dus om me hierin te verdiepen.
Een google-actie over het begrip ‘motivationele technieken’ leert me
alvast dat hierover in Vlaanderen en Nederland behoorlijk wat vorming
aangeboden wordt, dit voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Er
bestaat zelfs een vorming over motivationele technieken voor apothekers om mensen te doen stoppen met roken.
Minder duidelijk wordt het wat motivationele technieken juist zijn. Als ik
alle omschrijvingen uit de verschillende websites ruwweg op een hoopje
gooi, komt het eigenlijk neer op mensen overtuigen om iets te doen wat
ze eigenlijk niet willen doen of niet graag doen.
Ik probeer me voor te stellen wat dat dan in de praktijk betekent.
“Ga je mee zwemmen?”
“Nee, liever niet. Heb ik nu geen zin in.”
“Allé, komaan jong. Het wordt echt superleuk. Als je meegaat, amuseren
we ons te pletter.”
“Nee, laat maar. Ik blijf liever tv kijken.”
Dat klinkt als een prachtige toepassing van motivationele technieken in
het dagelijks leven, al is het resultaat niet echt schitterend.
Misschien kunnen we nog meer doen. Volgens een paar websites is het
belangrijk dat je bij motiveren alle belangrijke informatie geeft waaruit
de cliënt kan afleiden dat gedragsverandering nodig of aangewezen is.
“Je zou echt beter mee gaan zwemmen in plaats van voor de tv te hangen. Zwemmen is zeer gezond; het is een sport waarbij heel veel spieren
in beweging komen. Je conditie zou er behoorlijk op vooruit gaan. Bovendien kom in je in contact met andere mensen als je meegaat en da’s
goed voor je sociaal leven.”
Verdienstelijke poging, alleen vrees ik dat ik op die manier over kom als
een grote zaag. Iemand die geen zin heeft, geraakt volgens mij alleen
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maar geïrriteerd van zo’n preek. Zeker als hij eigenlijk best wel weet dat
zwemmen gezond is, maar gewoon liever in de zetel ligt.
Wellicht lukt het wel als ik de zware middelen inzet.
“Als je mee gaat zwemmen, betaal ik je vanavond een etentje.”
“Als je niet mee gaat zwemmen, dan praat ik de hele week niet meer
tegen je.”
“Als je niet mee gaat zwemmen, verkoop ik de tv.”
Het resultaat is onvoorspelbaar. Ofwel gaat ie tegen zijn zin mee zwemmen, maar evengoed riskeer ik een zware ruzie. Twee keer nadenken
vooraleer ik hiermee begin dus.
Trouwens, de website van het ‘Empower-project’ zegt: ‘Echt motiveren
is de kunst om ruimte te scheppen waarin mensen het de moeite waard
vinden zichzelf op gang te brengen.’ Mooi gezegd (en bovendien met
de steun van de Euroregio Scheldemond, de provincies Oost- en WestVlaanderen en Zeeland, waarvoor dank).
In de praktijk van de jeugdhulpverlening ligt het niet zo simpel. Voortdurend merk ik hoe hulpverleners aanklampend trekken en sleuren aan
jongeren om hen te overtuigen tot gedragsverandering. En meestal gaat
het over broodnodige acute gedragsverandering, gaat het over zaken
die de jongeren in hun eigen belang zo acuut mogelijk anders zouden
moeten aanpakken. Groot probleem daarbij: ze willen niet.
In dergelijke context is het begrijpelijk dat een hulpverlener soms gaat
preken en zagen. En zelfs dat hij alle mogelijke middelen inzet om zijn
doel te bereiken, zeker als het overduidelijk in het belang van de jongere
is dat er iets verandert. Waarom zou je de regels over uitgaan in een residentie niet gebruiken om de jongere ertoe te bewegen te gaan praten
over zijn drugprobleem. Het doel heiligt (even) de middelen.
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Soms vraag ik me af of het in zware problematische situaties soms niet
meer oplevert om te stoppen met (semi-)motiveren en gewoon te zeggen “Het moet” (van mij, van je ouders, van de jeugdrechter, …). ‘Moeten’ heeft alvast twee voordelen: het is duidelijker en er worden minder
woorden aan vuil gemaakt.
Het probleem van motiveren is met het dwingen resoluut uit de weg
geruimd, maar onmiddellijk werpen zich andere vragen op. In welke situaties is het opportuun om mensen te dwingen tot gedragsverandering?
En heeft het op lange termijn wel zin om mensen te dwingen tot iets
waar ze geen zin in hebben? Mijn dochter ging altijd graag zwemmen.
Sinds ze op school ‘gedwongen’ wordt om elke week mee te gaan zwemmen, heeft ze er een hekel aan gekregen.

TOMORROW
TODAY
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Onze bescheiden rol?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongeren in een residentiële
leefgroep veel meer beïnvloed worden door elkaar dan door de begeleiders en hulpverleners van de voorziening. Ik kon het zelf niet checken,
maar het werd mij verteld door een verantwoordelijke van een residentiële voorziening in de bijzondere jeugdzorg, een onverdachte bron
dus. De achtergrond van zijn boodschap was dat hij wilde wijzen op
de bescheiden rol die hulpverleners en hun interventies spelen bij het
oplossen van problemen.
Over de effecten van de bijzondere jeugdbijstand in Vlaanderen is er
nog amper onderzoek gebeurd. In Nederland heeft men zich wel al vrij
grondig gebogen over de effecten van hulpverlening op problemen en
de resultaten daarvan wijzen op een eerdere magere impact.
Een onderzoek van het NIZW over de effectiviteit van residentiële
behandelprogramma’s voor jongeren met ernstige gedragsproblemen
komt tot de vaststelling dat deze interventies een ‘bescheiden effect
hebben op de korte termijn’. Afhankelijk van de bron en de gebruikte
schaal stellen ze dat 22% tot 33% van de jongeren erop vooruit gaat na
een residentieel programma. Het voornaamste positieve effect is volgens
het onderzoek ‘het niet verder afglijden in de problematiek tijdens de
opname’.
Voor andere werkvormen komt men in Nederland tot vergelijkbare
resultaten. Uit een onderzoek naar de effecten van een verblijf in een
Boddaertcentrum (min of meer te vergelijken met onze dagcentra) blijkt
dat 57% van de jongeren op het einde nog ernstige problemen heeft.
Bij 47% van de jongeren ziet de groepsleiding geen verandering, als het
gevraagd wordt aan leerkrachten van de jongeren wordt dit 66%.
Ook ambulante programma’s zijn geen eenduidig succes. Het meest
positief ingeschat zijn de programma’s die heel rechtstreeks focussen op
de opvoeding. Over Video Home Training zegt 80% van de ouders dat
hun opvoedingsvaardigheden in de praktijk zijn verbeterd, ook de gedragsproblemen van de kinderen dalen significant. Belangrijke nuance
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van de onderzoekers is dat ze een beperkte experimentele doelgroep
van gezinnen met jonge kinderen met gedragsproblemen onderzochten. Verder onderzoek moet uitmaken of de positieve effecten er ook
zijn (of in dezelfde mate zijn) bij een ruimere doelgroep. In verband met
andere ambulante interventies blijkt dat voor een deel van de doelgroep (uiteenlopend van 40% tot 77% afhankelijk van het onderzoek) de
problemen duidelijk afnemen tijdens de interventie, maar dat ‘niet vast
te stellen is of dit een betere uitkomst is dan zonder de begeleiding het
geval zou zijn’.
Weinig opbeurende informatie allemaal. Het lijkt bijna of al die geëngageerde medewerkers in de bijzondere jeugdbijstand zich - een beetje
tegen betere weten in – voortdurend inzetten zonder enige garantie dat
hun professionele hulp zoden aan de dijk brengt.
Iedereen in de bijzondere jeugdbijstand beseft dat dit beeld niet klopt.
Wetenschappelijk is het waarschijnlijk niet aan te tonen, maar elke medewerker in de bijzondere jeugdbijstand kan volgens mij legio gesprekken, acties, interventies, … opnoemen waarbij hij als hulpverlener verschil maakte, iets bijdroeg aan verandering ten goede. En ook cliënten
geven dit vaak aan: ‘Je was er voor me op het moment dat ik het nodig
had, en dat maakte verschil.’
Met de uiterste complexe doelgroep die momenteel begeleid wordt in
de bijzondere jeugdbijstand, denk ik dat we ons als hulpverlener niet
moet bezighouden met het tellen van hoeveel jongeren we begeleid
hebben tot een leven ‘zonder ernstige problemen’. Beter is het ons op te
trekken aan alle heel concrete (al zijn het soms maar heel kleine) resultaten die we boeken om de levenskwaliteit (in zijn ruimste betekenis) van
jongeren en hun ouders te verbeteren.
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Jeugddelinquentie
Naar aanleiding van een aantal misdrijven en incidenten met jongeren
staat jeugddelinquentie weer volop in de actualiteit. Politici van allerlei
strekking schreeuwen in de media hoe dringend oplossingen nodig zijn.
Het rechtse discours is duidelijk: steek delinquente jongeren in ‘boot
camps’ waar ze met de nodige tucht en discipline leren zich terug te gedragen. Heropvoeding dus, liefst met militaire dril. Linkse politici klagen
het tekort aan plaatsen in de hulpverlening aan en vinden dat er dringend nood is aan meer opvang en begeleiding van minderjarige delictplegers (in plaats van ‘enkel maar over te gaan tot vrijheidsberoving in de
gesloten centra’). Ook heropvoeding dus, maar misschien meer met de
zachte hand. Nuances zijn vaak ver te zoeken in de standpunten (al heeft
dat misschien ook wel met de cultuur van de media te maken). En in essentie zijn beide standpunten even gedateerd en wortelen ze allebei in
een voorbijgestreefde beschermings- en bevoogdingsvisie.
De bijzondere jeugdbijstand zelf blijft vrij stilletjes in het soms turbulente debat. Heeft dit te maken met het feit dat ook de sector zelf geen
samenhangende visie heeft over wat een passend antwoord is op jeugddelinquentie?
In deze discussie wordt één belangrijke vraag te weinig gesteld: is die
‘heropvoeding’, die hulpverlening de juiste maatschappelijke reactie
op een delict? Het was tekenend (en ook wel tenenkrullend) dat in een
aantal opiniestukken de minderjarige delictplegers omschreven werden
als ‘hulpvragers’. Ik denk dat het aantal jongeren dat bij een voorleiding
omwille van strafbare feiten bij de jeugdrechter om hulp vraagt, slechts
een heel kleine minderheid is.
Het argument pro hulpverlening na het delict, is dat als een minderjarige
een strafbaar feit pleegt, hier steeds een problematische opvoedingssituatie (of POS) aan de basis ligt. Hulpverlening is dan aangewezen om deze
problematische opvoedingssituatie aan te pakken en op te lossen, en zo
herhaling van de feiten te voorkomen.
Vanuit de praktijkervaringen kan ik niet anders dan dit tegenspreken.
Verre van alle jongeren die een delict plegen, worden ook geconfron49

teerd met een POS. En als er dan een POS is, is er zeker niet altijd een link
met de gepleegde feiten. En als er al een link is naar de feiten, mag de
POS mijns inziens niet gebruikt worden als excuus door de jongere – of
zijn omgeving – om de gevolgen van zijn delict niet onder ogen te zien.
Laat ons dan toch eens stilstaan bij die groep minderjarigen waar een
POS wel duidelijk aan de basis ligt van de gepleegde feiten. Uiteraard
moeten zij de gepaste hulp krijgen om iets te doen aan de POS. Maar de
jongere en zijn ouders moeten de kans krijgen om deze hulp in eerste
instantie zelf te zoeken en te initiëren, hetzij in het circuit van de bijzondere jeugdbijstand, hetzij erbuiten. Het is de verantwoordelijkheid
van politie, parket, jeugdrechter en eventueel andere betrokkenen om
jongere en ouders zoveel mogelijk te motiveren om deze stappen naar
hulpverlening te zetten.
In laatste instantie kan een jeugdrechter beslissen om hulpverlening
op te leggen aan de jongere en eventueel aan zijn ouders. Mijns inziens
moet deze stap zorgvuldig overwogen worden. Ik gaf reeds aan dat
er volgens mij zeker niet altijd rechtstreekse verbanden zijn tussen de
gepleegde feiten en de POS. En als die verbanden niet aantoonbaar zijn,
is gedwongen hulp uit den boze. En zelfs al is er wel een verband, dan
nog betekent het opleggen van hulp dat men mensen – de jongere en
zijn ouders – dwingt om te participeren aan een begeleid veranderingsproces waartoe ze in eerste instantie niet bereid zijn. Dit kan volgens mij
alleen maar als de betrokkenen niet bereid waren hulp te zoeken in de
vrijwilligheid én als de problemen zodanig groot zijn dat de veiligheid
van de minderjarige of de veiligheid van de maatschappij (bijvoorbeeld
door recidive) in het gedrang zijn.
Laat ons minderjarige delictplegers dus niet al te vlug hulp door hun
strot proberen te duwen. Een jongere die een misdrijf pleegde, dwingt
de maatschappij om na te gaan hoe zij aan conflicthantering wil doen.
Over omgaan met conflicten in de maatschappij zijn er moderne visies
die de laatste jaren opgang vinden, te bundelen onder de gemeenschappelijke noemer ‘restorative justice’. Het zou ons te ver leiden dit
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met al zijn nuances in het lang en het breed uit de doeken te doen, maar
centraal in deze visies staat dat betrokkenen in een conflict actieve subjecten zijn die geresponsabiliseerd kunnen worden om het conflict op te
lossen. Dit gaat ook op voor een minderjarige delictpleger. De jongere
moet bij de afhandeling van zijn delict zelf de kans krijgen om na te
denken over herstel ten aanzien van het slachtoffer, ten aanzien van de
maatschappij. Hij moet via de sanctie de kans krijgen om te tonen aan
de maatschappij – en aan zijn directe omgeving – dat hij constructief
meewerkt aan het rechtzetten van de gevolgen van zijn daden. Dit alles
kan via afhandelingsvormen zoals herstelbemiddeling, herstelgericht
groepsoverleg, leerprojecten en gemeenschapsdienst.
Uiteraard zal ‘vrijheidsberoving’ (‘binnensteken in Ruiselede of Everberg’
zoals de jongeren het zelf zo mooi omschrijven) noodzakelijk blijven
voor een aantal jongeren en voor een aantal feiten. Maar net als voor
volwassenen moet dat het ultimum remedium zijn, waartoe enkel wordt
besloten op basis van de aard van de feiten en het gevaar voor de maatschappij. Bovendien is ook voor deze dossiers een verdere kruisbestuiving met de herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen een
uitdaging. Want ook voor deze jongeren is responsabilisering en het opnemen van verantwoordelijkheid voor hun daden uitermate belangrijk.
Bij dit alles zal het feit dat eenzelfde jeugdrechter zich moet uitspreken
over als misdrijf omschreven feiten én over problematische opvoedingssituaties, en dat soms bij dezelfde jongere, ongetwijfeld zijn voordelen
hebben. Maar er zijn ook heel wat bedenkingen bij te formuleren. In
het ‘volwassenrecht’ zou ik persoonlijk niet graag hebben dat eenzelfde
rechter uitspraak doet over een zaak van slagen en verwondingen waarvan ik verdacht wordt en tegelijkertijd over de echtscheiding met mijn
vrouw.
Dit stukje is niet wetenschappelijk onderbouwd of gesteund op massa’s
cijfermateriaal. Het is wel een denkoefening gestuwd door latente ergernis over hoe de bijzondere jeugdbijstand – en delinquente jongeren – in
beeld worden gebracht.
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Storend in heel het maatschappelijk debat is voor mij dat je bijna de
indruk krijgt dat de plaatsen in de bijzondere jeugdbijstand in eerste
instantie bedoeld zijn voor jongeren die een misdrijf pleegden. Vanuit
de kernopdracht van de bijzondere jeugdbijstand is dat mijns inziens
juist niet zo. De opdracht van de bijzondere jeugdbijstand is om hulpen dienstverlening te bieden aan kinderen – en hun ouders – die leven
binnen een ernstige problematische opvoedingssituatie. De overgrote
meerderheid van de kinderen en jongeren in de sector kun je – met een
boutade – dan ook eerder omschrijven als ‘slachtoffers’ dan als ‘daders’.
De nadruk van zowel beleid als media op de rol van de bijzondere
jeugdbijstand in het kader van veiligheid en delictafhandeling is daarom
enigszins onterecht en strookt niet met de realiteit in een groot deel van
de voorzieningen.
Idealiter is er een voldoende uitgebouwd aanbod van hulp- en dienstverlening in de bijzondere jeugdbijstand, aangepast aan de ernstige
problematieken, zodat elke hulpvrager vrij snel bij de juiste dienst kan
starten. Eventueel met het inschakelen van dwang als dat maatschappelijk te verantwoorden is.
En daarnaast is er een voldoende uitgebouwd geheel van herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen voor minderjarige delictplegers, zodat de jeugdrechter kort op de bal een passende maatregel kan
uitspreken. Is beperking van vrijheid noodzakelijk, dan zou daarbij toch
nog maximaal de herstelgerichte en constructieve kaart moeten worden
getrokken.
Het is een uitdaging voor de sector bijzondere jeugdbijstand om de
twee sporen naast elkaar, maar toch met de juiste afstemming, verder uit
te bouwen. Als in de publieke opinie alle problemen ongenuanceerd op
een hoopje gegooid worden, is dat een ernstige handicap daarbij. Deze
handicap wordt nog groter als ook politici en beleidsmakers in dezelfde
val trappen.
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Als je in Vlaanderen aankomt...
Als je als niet-begeleide minderjarige in Vlaanderen aankomt, word je
niet aan je lot overgelaten. We doen ons best om je te ontvangen en
bejegenen met respect voor de Kinderrechten.
Om te beginnen heb je door het feit dat je minderjarig bent een speciaal beschermd statuut. Dat houdt vooral in dat de autoriteiten je niet
zomaar mogen terugsturen naar je land van herkomst en dat je tijdens
je verblijf hier - in grote lijnen - dezelfde rechten en plichten zult hebben
als andere minderjarigen.
Je hebt recht op opvang. Dat kan in één van de asielcentra zijn, maar
eventueel ook in een instelling uit de bijzondere jeugdbijstand of in een
gezin.
Zo vlug mogelijk na je aankomst krijg je een voogd. Die zal er op letten
dat de opvang en je leefsituatie passend voor jou zijn. Je voogd helpt je
ook bij alle procedures in verband met je verblijfsstatuut, zoals je asielaanvraag. Om je daarbij extra te ondersteunen, heb je ook recht op een
advocaat. Je voogd en je advocaat zullen je actief ondersteunen, bijvoorbeeld door mee te gaan naar de verhoren op de Dienst Vreemdelingenzaken.
Daarnaast heb je ook recht op onderwijs. Je voogd zal je helpen om een
passende school en opleiding te vinden. In eerste instantie kan je terecht
in een OKAN-klas. In zo’n OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers
krijg je een taalbad Nederlands om zo vlug mogelijk de basis van de taal
te leren. Daarnaast leer je het nodige om vervolgens naar leeftijd en capaciteiten aan te sluiten bij het regulier onderwijs. Na de OKAN-klas kun
je op die manier een degelijke opleiding volgen, met een diploma dat je
goed voorbereidt op de arbeidsmarkt.
Als je kiest voor een leercontract of alternerend leren, kan je tijdens je
studies ook inkomsten verwerven door te werken. Maar ook als je voltijds naar school gaat, kun je via studentenarbeid nog wat bijverdienen.
Als je door wat je hebt meegemaakt, psychologische ondersteuning
nodig hebt, kan die ook voorzien worden. Samen met je voogd kun je
zoeken naar de juiste ondersteuning of therapie.
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Zodra je je draai begint te vinden hier, kan je er ook voor kiezen om
zelfstandig te gaan wonen. Dat kan vanaf 17 jaar als je dat wil. Je kan
hiervoor een beroep doen op de voorzieningen voor Bijzondere Jeugdbijstand, onder de formule van Begeleid Zelfstandig Wonen of Kamertraining. De begeleiders daar zullen zich ten volle inzetten om je alle
kansen te geven op vlak van maatschappelijk participatie. Ze zullen je
ondersteunen op vlak van school, maar ook op heel wat andere domeinen, zoals sport en vrijetijdsbesteding, leren budgetteren, administratie, zelfs heel praktische zaken zoals leren koken of een wassalon leren
gebruiken.

“Daarnaast leer je het nodige om vervolgens naar leeftijd
en capaciteiten aan te sluiten bij het regulier onderwijs.”

Zoals je ziet krijg je heel wat kansen in onze samenleving. Als je hier
belandt rond de leeftijd van 15 jaar, kun je - met wat inzet en wat meeval
– tegen je 18de verjaardag al goed ‘geïntegreerd’ functioneren.
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Spijtig genoeg vervallen nagenoeg al je rechten op het moment dat je
18 wordt. Zodra 18 jaar, ben je volwassen en val je onder de regels voor
volwassen asielzoekers. En daar worden geen cadeautjes meer uitgedeeld.
Je aanvraag zal beoordeeld worden volgens de ‘geldende criteria’ en
behandeld volgens de ‘geldende procedures’. Concreet houdt dat in dat
je het mag vergeten als je niet over een spijkerhard dossier beschikt.
Behalve als je tot het select groepje gelukkigen behoort wiens aanvraag
wordt goedgekeurd, zal je op relatief korte termijn illegaal worden in het
land. Het enige dat je kan doen, is de procedure nog wat rekken via de
mogelijkheden om beroep aan te tekenen.
Ondertussen is het ‘finito’ met je recht op onderwijs, op tewerkstelling,
zelfs op basisinkomen.
Spijtig voor alle inspanningen die je voor je meerderjarigheid deed om je
weg te vinden in onze samenleving. Die tellen jammer genoeg niet mee
bij het beslissen of je al dan niet hier mag blijven.
Of je nu beslist om te verdwijnen in de illegaliteit of om toch terug te
keren naar je land van herkomst, je mag weten dat je passage hier ook
mensen beweegt. Je voogd en je begeleiders hebben jarenlang geïnvesteerd om jouw plannen, jouw acties te ondersteunen. Ze hebben samen
met jou naar doelstellingen gezocht en samen met jou geprobeerd deze
te realiseren. Tijdens die samenwerking leerden ze je goed en soms ook
persoonlijk kennen. Ze blijven gefrustreerd, boos achter. Deze mensen
wisten op voorhand dat je kansen om hier definitief te blijven erg klein
waren, hun steun bij je inspanningen zijn er niet door verminderd. En
gaandeweg zijn ook zij zich meer en meer gaan focussen op het waterkansje dat je toch een legaal statuut zou verwerven. Hun ontgoocheling
is dan ook des te groter.
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Je mag weten dat je zeker niet de enige bent. We kennen in de bijzondere jeugdbijstand heel wat niet-begeleide minderjarigen – of niet-begeleide pas meerderjarig geworden jongeren - wiens statuut hier grenst aan
de uitzichtloosheid. En in andere hulpverleningsectoren zijn er ongetwijfeld nog meer. Een oplossing voor je situatie hebben we spijtig genoeg
niet. Alle suggesties zijn welkom. Ondertussen wensen we je, ondanks
alles, toch het allerbeste toe.
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Ellen
Ooit heb ik Ellen begeleid. Ze moest starten met Begeleid Zelfstandig
Wonen van de jeugdrechter, een beetje als laatste kans en op hoop van
zegen. Ze was zeker geen doetje. De jaren daarvoor was ze ongeveer
overal weggelopen: thuis, bij familie en uit verschillende instellingen. De
jeugdrechter oordeelde dat, als ze toch nergens wilde blijven, ze het dan
maar alleen moest proberen.
Voor Ellen was het alleen wonen een uitgelezen kans om aan de wereld
– en aan haar ouders en de jeugdrechter in het bijzonder – te tonen dat
ze haar leven best wel zelf kon organiseren. Dat ze daarbij begeleiding
moest aanvaarden, was een beetje een noodzakelijk kwaad, soms een
vervelende bemoeienis en soms een handige steun.
Ellen was slim en mondig. Ze wilde haar diploma in toerisme halen en
zette zich daarvoor in op school. En als ze daar een steekje liet vallen,
wist ze zich er telkens wel weer uit te praten. Ze hield haar appartementje op orde, leerde de nodige administratie bij te houden en deed haar
best om toe te komen met haar geld. Dit alles liep zeker niet perfect.
Ellen bleef een wilde meid die in het weekend graag en zeer ongebreideld uitging. En toen haar vriend op een bepaald moment een zakje
coke in haar toilet vond, was het kot te klein. Even dreigde een breuk in
haar relatie, een tussenkomst van de jeugdrechter, maar Ellen wist het
te kaderen als een eenmalig incident en zorgde ervoor dat alles weer op
zijn plooi viel.
Op haar 18de wilde ze stoppen met de begeleiding. Ze wist nu wel
genoeg om haar eigen boontjes te doppen en was blij eindelijk af te zijn
van de jeugdrechtbank en de hulpverlening. Ongeveer een jaar later
kwam ze terug langs op dienst, geagiteerd en nerveus. Ze wist niet meer
waarheen te gaan of wat te doen. Ze had om bij te verdienen wat pilletjes verkocht aan dancings en was daarbij opgepakt. Ze had net drie
maanden voorarrest achter de rug. Ondertussen was ze haar vriend en
appartement kwijtgespeeld en logeerde ze tijdelijk bij vrienden. We
hadden een goed en lang gesprek over wat ze had meegemaakt, wat ze
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nu kon en wou doen. We bladerden door de sociale kaart en bekeken bij
welke diensten ze opvang en hulp zou kunnen krijgen. En ik dacht dat
ze – mondig en vaardig zoals ik haar kende – zelf wel zou bellen of langs
gaan.
Weer en klein jaar later liep ik haar tegen het lijf in de Brugse Poort in
Gent. Ze zag er verschrikkelijk uit: blootvoets in een gescheurde veel te
dunne jurk, een opgezwollen gezicht en wazige ogen. Ze was in gezelschap van een notoire jongen uit de buurt die wantrouwig keek met wie
ze een gesprek aanknoopte. Tot een echte babbel kwam het niet. Ik kon
nog vragen hoe ze het stelde en ze zei: “Gaat wel”. Daarna trok haar compagnon aan haar mouw en deed teken dat ze voort moest.
Enkele maanden later hoorde ik via via dat ze zelfmoord had gepleegd.
Tijdens een bezoek aan haar moeder had ze een overdosis pillen geslikt
en was daarna op bed gaan liggen. Daar had haar moeder haar dood
gevonden.
Het is goed dat mensen zich bezinnen en zich druk maken over lange
wachtlijsten, over jongeren die ‘tussen de mazen van het net vallen’, over
de onoverzichtelijke structuur van de hulpverlening. Maar, geconfronteerd met tragiek, wordt een hulpverlener terug gesmeten op zijn eigen
handelen, de gevolgen ervan en verdwijnt al dat structurele buiten
beeld.
Nog elke week rij ik langs het appartement waar Ellen woonde. En bijna
elke keer bekruipt mij de twijfel. Wat als ik toen zelf was meegegaan
naar een dienst die haar kon opvangen? Wat als ik haar die dag in de
Brugse Poort kordaat had meegetroond om haar bij een koffie proberen
te overtuigen dat ze echt dringend hulp nodig had? Ongeveer iedereen
die ik erover aansprak, kwam met argumenten om te overtuigen dat ik
professioneel en correct handelde. Tegelijk komt niemand met argumenten die me ervan overtuigen dat anders handelen misschien, mogelijk,
waarschijnlijk tot een ander resultaat zou geleid hebben. En dat vreet.
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Het waarden- en normenspel
Op team speelden we onlangs het ‘waarden- en normenspel’. Het doel
van dit didactisch spel is een groep (een team, een groep jongeren) te
laten nadenken en discussiëren over waarden en normen. Kort geschetst
komt het spel erop neer dat elke deelnemer uit een boek kaarten een
thema kiest, daarna kiezen alle deelnemers uit een ander pak kaarten de
waarden die volgens hen het meest met dat thema te maken hebben.
Tijdens het spelverloop werd op een bepaald moment het thema ‘macht
en invloed’ gekozen (door mijzelf eigenlijk, omdat om de één of andere
reden dat thema mij op dat moment het meest aan het hart lag). De
waarden die door de teamleden in verband met dit thema werd gekozen
waren ‘openheid’, ‘eerlijkheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘respect’. Waarden als
‘resultaat’, ‘deskundigheid’, ‘discipline’ en ‘efficiëntie’ bleven onaangeraakt
op tafel liggen.
De discussie over het thema ‘macht’ ging onvermijdelijk vooral over de
eigen organisatie en de eigen directeur (over mij dus, maar dat had ik al
kunnen voorzien toen ik het kaartje koos).
Vanuit het functieprofiel haalt het werk als directeur niet onmiddellijk
het mooiste in de mens naar boven. De directeur is verantwoordelijk
voor de goede organisatie van de dienst. Je riskeert hierdoor te verworden tot degene die de regels uitvaardigt. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het opvolgen en bijsturen van de regels. Je riskeert
de controleur en ‘zagevent’ van de dienst te worden. De directeur is verantwoordelijk voor het evalueren van het personeel. Je bent dus degene
die oordeelt wie goed genoeg is om op de dienst te werken en wie niet.
Het toekennen van al deze verantwoordelijkheden aan één functie is
geen evidentie. Moest in een rechtstaat één persoon evenveel macht en
invloed hebben als een directeur, dan zou men al vlug spreken van een
dictatuur.
In de discussie op het team over ‘waarden en normen’ kwam men op een
zeker moment op het idee dat ethisch omgaan met macht en invloed
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betekent dat - op de één of andere manier - degene die macht heeft,
deze ook krijgt van de personen waarover hij macht heeft. Los van het
feit of zijn macht nu ‘democratisch’ ontstaat of vanuit zijn hiërarchische
functie voortkomt, moet de leidinggevende op één of ander manier
van zijn ‘ondergeschikten’ het mandaat krijgen om zijn macht te gebruiken. Doet hij dat niet of krijgt hij dat niet, dan moet hij zijn macht gaan
‘afdwingen’, wat - volgens het team – een minder ethische en (vermoedelijk) ook minder efficiënte manier van machtsuitoefening is.
De discussie was qua teneur vermoedelijk typisch sociale sector. Het
belang dat gehecht werd aan ‘democratisch gedragen leiderschap’ (naast
het formeel hiërarchisch kader) stond alleszins voorop als belangrijk
principe. Dit wetende (een kaartje kiezen in een spel heeft soms verschillende bedoelingen) is het nog niet evident om dit in de praktijk te
brengen. Zolang iedereen overeenkomt en alles vlotjes loopt, is het nog
een haalbare klus. Heikeler wordt het om als leidinggevende ook ‘gedragen’ te blijven bij onenigheid of bij slecht(er) functioneren van een team
of van een medewerker.
Hoe dit moet, weet ik niet helemaal. De waarden die de teamleden aangaven (openheid, respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid) kunnen in ieder
geval een belangrijke rol spelen. Maar pasklare antwoorden zijn er niet.
Toch heb ik twee dingen geleerd. Ten eerste dat filosoferen met een
team de moeite loont. Voornaamste doel van het spelen op team was
om het spel te ‘testen’ vooraleer het te gebruiken met jongeren. Maar
ik merk achteraf dat de inhoud van de discussie mij minstens evenveel
(misschien wel meer) bijbracht dan de kennismaking met het spel zelf.
En ten tweede bleek dat de waarden die de teamleden kozen niet zoveel
verschilden van wat ik zelf zou hebben gekozen. Een deugddoend
gevoel van op dezelfde golflengte te zitten, was het gevolg. Dit geeft de
energie om op dezelfde manier voort te doen, met de nodige imperfectie en fouten.
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Hulpverleningsprogramma’s
Een tijdje geleden was er op ons team Thuisbegeleiding discussie over
hulpverleningsprogramma’s. Voor de leken in de Bijzondere Jeugdbijstand, een ‘hulpverleningsprogramma’ is een verslag van de consulent
van het Comité Bijzondere Jeugdzorg of van de Sociale Dienst bij de
Jeugdrechtbank. Dat verslag omvat volgens de informatie verkregen via
IVA Jongerenwelzijn ‘het persoonlijk programma voor de minderjarige,
het traject van de jongere en wordt gebruikt om de geboden hulp te
evalueren’.
In dit hulpverleningsprogramma worden ook de verwachtingen van de
consulent over de hulpverlening neergeschreven. Op ons team ging de
discussie erover waar de consulent zich op baseert of moet baseren om
zijn verwachtingen te formuleren. We geraakten er op team niet uit.
Een lezing van alle hulpverleningsprogramma’s op de dienst bracht niet
veel verheldering. Er viel niet echt één lijn te trekken. Daarnaast zijn er
ook geen opvallende verschillen vast te stellen tussen de hulpverleningsprogramma’s van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en van de
Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank.
Grosso modo zijn de hulpverleningsprogramma’s in drie categorieën in
te delen (met uiteraard de nodige overlapping).
Een deel van de consulenten schrijft in het programma hoofdzakelijk de
maatschappelijke verwachtingen neer. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een
jongere naar school gaat, geen illegale drugs gebruikt, ... Het is daarbij
vervolgens de taak van de hulpverlening, van de thuisbegeleiding om
samen met het gezin te bekijken welke ondersteuning, welke (gedrags)
verandering kan helpen om dit te realiseren.
Andere consulenten schrijven bij hun verwachtingen vooral wat zij op
basis van hun deskundigheid als hulpverlener vinden dat het best zou
veranderen in het gezin. Deze consulenten schrijven bijvoorbeeld dat de
gezinsleden een betere hygiëne moeten onderhouden, of ook dat ge61

scheiden ouders beter moeten leren communiceren. Opvallend is dat bij
deze verwachtingen de gezinsleden hier soms een uitgesproken andere
mening over hebben. Als een alleenstaande moeder aan de begeleiding
laat weten dat – wat haar betreft - met haar ex-man absoluut niet te praten valt, is het moeilijk om in de begeleiding te voldoen aan de verwachtingen van de consulent.
Een derde categorie van verwachtingen zijn deze waar de consulent de
verwachtingen van de gezinsleden vertaald naar de aangeboden hulpverlening (in ons geval Thuisbegeleiding). Deze verwachtingen zijn op
het eerste gezicht de gemakkelijkste: ze zijn gedragen door het gezin en
besproken voor de start van de hulpverlening. Het is dan ook vrij gemakkelijk om met deze verwachtingen aan de slag te gaan in een begeleiding. Toch schuilt ook hier een addertje onder het gras. Consulenten die
zich in het hulpverleningsprogramma voornamelijk focussen op deze
verwachtingen, hebben soms minder aandacht voor verwachtingen
vanuit het maatschappelijk kader of vanuit de eigen inschatting. Als
dergelijke verwachtingen in de loop van de begeleiding (soms vrij kort
na de start) toch acuut worden, is het soms moeilijk deze bespreekbaar
te maken.
Omdat het mij na de boeiende lezing van hulpprogramma’s toch vrij
onduidelijk bleef welk kader een consulent moet hanteren bij het
schrijven van een hulpverleningsprogramma en de verwachtingen
over hulpverlening, richtte ik mijn vraag aan de Vlaamse overheid zelf.
Bestaan er richtlijnen voor de consulenten in verband met het hulpverleningsprogramma? Zijn er vormingen in dit verband georganiseerd?
Het antwoord op mijn vraag kwam er snel en to the point. Vanuit de
Vlaamse overheid wordt de structuur van het hulpverleningsprogramma
centraal gestuurd via een elektronisch formulier. Dit formulier geeft aan
dat de hulpvraag en de behoefte geschetst moeten worden, alsook ‘de
aangrijpingspunten voor de hulpverlening’. Daarnaast is er ruimte voor
de consulent om in het formulier doelstellingen aan te geven, gericht op
het gezin, op de ouders of op de jongere. Bovendien wordt ook ruimte
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voorzien om de visie van het gezin weer te geven. Met andere woorden, de structuur van het hulpverleningsprogramma nodigt uit tot een
evenwichtige formulering van de verwachtingen waarin elk van de drie
kaders (maatschappelijk, vanuit deskundigheid en vanuit het gezin) een
plaats kunnen krijgen. In de praktijk blijven de accentverschillen toch
frappant. De administratie suggereert om over deze verschillen regionaal
afspraken te maken tussen één of meerdere voorzieningen en één of
meerdere verwijzende instanties. Volgens de administratie kan dergelijke
regionale afstemming ‘bijdragen tot duidelijkheid in de hulpverlening en
de algemene communicatie op zich’.
Maar dit debat op regionaal niveau voeren, omvat het risico dat de discussie zich verlegd naar het case-niveau, waarin de verwijzer, het gezin
en de begeleider hun meningsverschillen over de verwachtingen proberen uit te klaren.
Vanuit de praktijk van Thuisbegeleiding weten we dat discussie over de
verwachtingen van de consulent regelmatig voorkomt. Conclusie kan
alleen maar zijn dat een debat en dialoog over de verwachtingen van
de consulent en de plaats die deze moeten krijgen in de begeleiding
zeer actueel zou moeten zijn of worden in elke regio. Misschien dat deze
gedachtenoefening ervoor kan zorgen dat dit onderwerp de komende
tijd zijn plaats zal krijgen op de agenda van de verschillende regionale
overlegplatforms.
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Kevin
Kevin was net 18 en pas gestopt met school. Werk vinden was dan ook
dé topprioriteit voor hem en bijgevolg één van de centrale onderwerpen in de begeleiding. Dé weg naar een goede job was volgens Kevin
zich zo vlug mogelijk gaan inschrijven in de interimbureaus. Een aantal
maten van hem waren immers zo aan werk geraakt en hij was ervan
overtuigd dat het bij hem ook zo zou gaan. Omdat hij nog nooit een sollicitatiegesprek gedaan had, vroeg Kevin of ik – als begeleider – niet wou
meegaan. Alleen durfde hij het niet zo goed. We spraken af om de eerste
inschrijving samen te doen en dan te zien of hij nog verdere steun nodig
had.
Een goede voorbereiding verhoogt de kans op resultaat. Maar Kevin
had het niet voor veel praatjes vooraf. Oefenen en concrete tips vond hij
tijdverspilling: “Als er iemand is om mij te helpen, gaat dat wel lukken”. Maar
meer dan wat algemene raad, kon ik Kevin ook niet meegeven: “Wees
eerlijk in wat je zegt over jezelf en over wat je kan. Probeer ook positieve
dingen te zeggen over jezelf waardoor de ander overtuigd geraakt dat je een
goede werkkracht bent”. Kevin knikt enthousiast en stond ondertussen te
trappelen om te vertrekken.
De medewerker van het interim bureau was een jonge, ‘sharp dressed’
kerel die ons vriendelijk een koffie aanbood. Kevin aanvaardde beleefd
een tas: “Zwart, zonder suiker alsjeblieft”. Toen hij hoorde dat Kevin zich
kwam inschrijven, nam de medewerker onmiddellijk de nodige documenten bij de hand.
“Kloppen de adresgegevens op je paspoort nog?”
“Nee, dat mag je niet invullen. Da’s mijn domicilie bij mijn pa. Maar daar
woon ik nu niet. Voor de moment logeer ik bij een paar maten. Tot dat ik zelf
iets gevonden heb.”
“Ok. En kun je dat adres dan doorgeven?”
“Ja, wacht, hoe heet die straat ook weer? … Corbielaan, denk ik. Ja Corbielaan, maar het huisnummer weet ik niet. Wacht, ik stuur een sms’je naar mijn
maat en dan weet ik het zo.”
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De medewerker van het interimbureau schakelde over naar het vragen
naar Kevin’s opleiding.
“Wat heb je gedaan van studies?”
“Lassen, maar ik heb geen diploma. Ik ben gestopt na ’t vierde jaar.”
“En in welke school zat je?”
“Eerste in Sint-Jan en vanaf november ben ik veranderd naar het Atheneum.”
“En wat was de reden om te veranderen?”
“Buitengesmeten! Ik had boel met een leraar. Hij gaf een heleboel opmerkingen over mijn moeder en vader en over de instelling waar ik toen zat. Ik had
hem gewaarschuwd dat ik daar niet tegen kon, maar toen hij niet stopte,
heb hem eens serieus tegen de muur gekwakt.”
“Daarna heeft Kevin wel zonder problemen zijn schooljaar uitgedaan in zijn
nieuwe school”, vul ik nog aan.
“Misschien is het beter dat u Kevin zelf laat antwoorden. Hij kan dat zeer
goed zelf”, reageerde de medewerker. “We zullen wel hulp vragen als we
dat nodig vinden, hé, Kevin?” voegde hij eraan toe met een brede glimlach. Kevin knikte.
Daarna vroeg hij verder naar de vaardigheden van Kevin.
“Kun je goed luisteren?”
“Nee, dat niet. In school moest ik bij een uitleg altijd vragen om het opnieuw
uit te leggen. Maar dat komt gewoon omdat ik niet goed oplet. Als ik aandachtig ben, gaat dat wel wat beter.”
Het inschrijvingsgesprek kabbelde zo aangenaam verder: de medewerker overliep vriendelijk de volledige lijst en Kevin bleef doodeerlijk en
correct antwoorden. Mijn rol bleef beperkt tot inwendig kreunen bij de
teneur van zijn antwoorden. De medewerker rondde het gesprek.
“Zo, we zijn klaar. Je inschrijving is ok. We zullen je een seintje geven zodra
we een geschikte job voor je hebben. Don’t call us, we’ll call you.”
“Euh?”
“Je moet ons niet bellen, wij bellen jou als we iets binnen krijgen.”
“Ah fantastisch. Bedankt.”
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Bij het rechtstaan keek Kevin ietwat verbaasd naar de volle tas koffie
voor hem. Uit beleefdheid klokte hij in een paar teugen nog vlug de
koude koffie naar binnen.
Als een tevreden man stond Kevin terug buiten: “Dat ging goed. Bij het
eerste interimbureau al succes. Als ze mij gaan bellen voor werk, is het niet
meer nodig om nog bij al die andere langs te gaan. Hoe lang denk jij dat het
gaat duren voor ze mij bellen?”.
Ik zuchtte. Het mechanisme van de arbeidsmarkt en de finesse van
selectiegesprekken doorgeven aan Kevin, leek een werk van lange adem
te worden.

Find a
job
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Bedtijd
De discussie startte met een onschuldige vraag tijdens een etentje met
vrienden.
“Om hoe laat gaan jullie kinderen eigenlijk naar bed?”
We antwoordden dat ze geen vast uur van slapengaan hebben, ze
gaan naar bed als ze moe zijn. Voor we het beseften, zaten we verwikkeld in een zwaar debat over opvoeding, over het belang van structuur
en regels. Het kwam bijna zover dat onze vrienden ons betichtten van
onverantwoord ouderlijk gedrag, maar gelukkig zorgden de culinaire en
de sociale factoren er voor dat het gesprek op tijd weer binnen de lijntjes
van beleefde ‘social talk’ belandde.
Rationeel zijn er echter zeer stevige argumenten voor het principe dat
kinderen gaan slapen als ze moe zijn. Als een baby – non-verbaal – het
signaal geeft dat hij moe is, weten de ouders dat het tijd is om een dutje
te doen en wordt hij in zijn wiegje gelegd. Gaandeweg, terwijl het opgroeit, moet een kind leren om zelf die lichaamssignalen van vermoeidheid te herkennen en dan te gaan slapen. In eerste instantie kunnen de
ouders hierbij actief impulsen geven en het kind helpen: “Je ziet er moe
uit, het is tijd om te gaan slapen”. Het moment waarop dit gebeurt moet
vooral samenhangen met het functioneren en het gevoel van het kind,
en niet met een vastgelegd uur van slapen gaan.
Als kinderen ouder worden, wordt slapengaan stilaan een zelfstandig
keuzeproces. Een kind – of beter gezegd een jongere – gaat dan naar
bed op het moment dat hij zelf het beste vindt. Zoals een volwassene
kortom.
Geef toe, een kind dat elke dag om 20u gaat slapen, zal op sommige dagen wakker liggen in bed omdat het nog geen slaap heeft en op andere
dagen al om 19u doodop zijn en vechten tegen de slaap. Het zal zich
vooral richten op de regel dat het mag opblijven tot een bepaald uur en
veel minder op signalen van vermoeidheid.
67

Toch konden al deze argumenten onze vrienden niet overtuigen in het
debat. Regels krijgen en kunnen opvolgen is ‘nu eenmaal’ belangrijk in
de opvoeding, dus is het belangrijk dat kinderen vooral dat kunnen. Die
‘moderne’ opvoeding die dat principe overboord wil gooien, vonden zij
maar niets.
Nu zijn ‘modern’ en ‘conservatief’ in dit verband zéér relatieve begrippen. Het gegeven dat structuur en regels een centraal begrip zijn in
opvoeding, kwam er pas ongeveer 180 jaar geleden, bij het begin van de
industriële revolutie. In de overige 40.000 jaar van de menselijke cultuurgeschiedenis stond voor kinderen ‘leren keuzes maken om te overleven’
veel centraler (of in ieder geval toch voor de overgrote meerderheid).
Wat nu voor conservatief doorgaat, was ‘amper’ 200 jaar geleden een
vernieuwend idee in de opvoeding.
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Aan het einde van de vorige eeuw begon de mens zich stilaan weer los
te maken van de paradigma’s van de industriële revolutie en kwam het
maken van eigen keuzes op de voorgrond. Eigen keuzes op vlak van
levensloop en arbeidsprocessen, maar ook in de opvoeding.
Het is dan ook een weinig zinvolle discussie om over opvoeding te praten in termen van hoe goed of hoe slecht de ‘moderne’ dan wel de ‘conservatieve’ opvoeding is. Beter is te overwegen welke vaardigheden en
waarden een kind moet meekrijgen voor een leven in een postmoderne
maatschappij. De uitdaging is om deze vaardigheden en waarden te
vertalen naar de concrete opvoeding, in al zijn elementen: hoe laat gaan
slapen?; hoeveel uur studeren?; wanneer en hoeveel alcohol drinken?; …
Deze evenwichtsoefening tussen gepast ondersteunen, begrenzen
versus loslaten en eigen keuzes laten maken, is niet alleen een opdracht
voor ouders, maar evenzeer voor voorzieningen en begeleiders in de
jeugdzorg.
Zelfs moest ik elke dag na Fabeltjeskrant gaan slapen. Iets later na het
nieuws op de BRT. En nog iets later na ‘The Honeymoon Show’ (met Ron
Brandsteder). Als leesbeest betekende gaan slapen steevast nog geruime
tijd lezen bij het licht van een straatlantaarn, met een voortdurend risico
betrapt en bestraft te worden. Het lijkt er met andere woorden op dat
uitgesproken meningen en onderbouwde principes over pedagogie een
afrekening zijn van de onaangename aspecten van de eigen opvoeding.
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Of dit te maken heeft met de crisis?
“Of het werken in de bijzondere jeugdbijstand niet een stuk lastiger
geworden is in het voorbije jaar ?”, vroeg een kennis me onlangs. “De effecten van de crisis zullen jullie waarschijnlijk wel dubbel en dik voelen?”
Ik moest hem het antwoord schuldig blijven. Om eerlijk te zijn had ik er,
voor ik de vraag kreeg, nog niet over nagedacht.
Zeker en vast, het werken in de sector is lastig en veeleisend. Zeker en
vast, de problematiek van de doelgroep is zwaar, de ernst en de complexiteit ervan neemt steeds toe. Maar of dit te maken heeft met ‘de
crisis’? Het fenomeen van stijgende druk in de bijzondere jeugdbijstand
was al jaren merkbaar, lang voor de crisis toesloeg.
Niks aan de hand dus?
Misschien toch. Meetbare effecten van de crisis zijn nog niet te traceren
in het werkveld, toch niet in de provinciestad Brugge. Wel merk ik dat het
momentum van de crisis de latente onzekerheid van mensen aanwakkert en soms doet omslaan in lichte paniek. Meer en meer mensen, zowel hulpverleners als cliënten, laten zich meeslepen in ongenuanceerde
onheilsboodschappen over de jeugd van tegenwoordig, de werkgelegenheid, de criminaliteit en het geweld in de samenleving.
Mensen hebben het gevoel dat de wereld zo snel verandert dat ze niet
meer kunnen volgen en interpreteren verandering snel als achteruitgang.
Het volgende citaat is meer dan ooit actueel:
“Het moderne leven is haastig; oude zekerheden raken verloren voor
nieuwe waarheden die elkaar steeds sneller opvolgen. Mensen zijn
gedwongen om zich in korte tijd en onder hoge druk steeds aan nieuwe
omstandigheden en ideeën aan te passen. Niet iedereen beschikt over
de daarvoor vereiste geestelijke rekbaarheid maar er is geen ontkomen
aan. De rust van vroeger keert niet meer terug, we zullen ons aan een
situatie van voortdurende veranderingen moeten leren aanpassen.”
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Een treffende schets van het leven aan het begin van de 21ste eeuw, zo
lijkt het. Alleen werd deze diagnose van de samenleving gesteld door
hoogleraar Gerbrandus Jelgersma op een congres over Psychiatrie, Psychologie en Geestelijke Gezondheidszorg in … 1907.
Slechts heel zelden beleven en beschrijven we de tijd waarin we leven
als rustig en stabiel. Van de Oudheid, over de Middeleeuwen en de Renaissance tot de Moderne tijd, de tijdsbeschrijvingen puilen uit van onrust en onbehagen over waar het met de wereld naartoe gaat. Nochtans
zijn we sinds de Middeleeuwen niet op alle vlakken achteruitgegaan.
Antistoffen tegen het meedobberen op de paniekstemming in de
samenleving zijn hoognodig. We leven immers op één van de meest
veilige gebieden op aarde en lange termijn studies tonen aan dat onze
samenleving nog nooit zo veilig was als vandaag. Economisch waren we
nog nooit zo welvarend en ook op dat vlak kunnen we de toets met de
rest van de wereld doorstaan. Ook wat betreft de emancipatie van onze
bevolking en in het bijzonder van onze jeugd kunnen we objectief gezien niet klagen. De scholingsgraad neemt generatie na generatie toe (al
valt absoluut nog veel te verbeteren aan ons onderwijs, zeker wat uitval
betreft).
In zijn boek ‘De geschiedenis van de wereld van morgen’ maakt Rik Coolsaet brandhout van een aantal ‘onrustwekkende mythes’ waar mensen
zich nu zorgen over maken. Veel belangrijker: het legt de vinger op de
wonde en toont de evolutie waar iedereen zich beter wél grote zorgen
over maakt. De eerste evolutie die hij behandelt is ‘global warming’, maar
het zou ons in een stukje over hulpverlening te ver voeren om daar een
grote boom over op te zetten. Op de tweede plaats komt de toenemende ongelijkheid in samenlevingen. Alle cijfers in bijna alle landen wijzen
erop dat de samenlevingen evolueren naar een 10-70-20 verdeling. Een
tiende van de bevolking is rijk tot superrijk en wordt gevolgd door een
vracht goed boerende middenklasse van 70%. Daarnaast is er echter zo’n
20% van de bevolking die meer en meer afhaakt, zowel economisch als
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cultureel. Uit zowel mondiale als federale studies blijkt dat die ongelijkheid steevast toeneemt. Het beleid wordt immers grotendeels bepaald
door de bovenklasse van rijken en de middenklasse, solidariteit met de
‘onderklasse’ heeft haar maatschappelijk draagvlak grotendeels verloren.
Heeft de bijzondere jeugdbijstand een rol te spelen in deze macro-economische evoluties? In ieder geval voelen we ook daar de gevolgen. Veel
factoren van de zwaarder wordende doelgroep kunnen gelinkt worden
aan deze evolutie (meer dan aan mythes zoals ‘de stijgende jeugdcriminaliteit’). De voornaamste rol van onze sector lijkt een remediërende te
zijn: zorgen dat zoveel mogelijk jongeren, cliënten toch een kans krijgen
en hun karretje aan de voortrazende maatschappelijke evoluties kunnen
aanhaken. Maar om te vermijden dat we evolueren naar dweilen met
de kraan open, moeten we ook een signaalfunctie durven opnemen.
De subsidies die de sector krijgt, moeten een return krijgen door een
verhoogd welzijn van de cliënten in begeleiding. Maar een even zinvolle
return zijn de signalen uit de sector op basis waarvan het beleid kan
bijgestuurd worden in de richting van meer solidariteit met en kansen
tot emancipatie voor die 20%. De bijzondere jeugdbijstand moet er niet
op gericht zijn om meer en meer mensen te helpen, maar moet ernaar
streven om op termijn steeds minder mensen te moeten helpen. En de
feedback ten aanzien van het beleid kan daar een bijdrage toe leveren,
op voorwaarde dat de signalen ook worden opgepikt door beleidsvoerders.
Of zitten we met deze conclusies op een verkeerd spoor? In deze redenering gaan we er immers van uit dat de doelgroep van de bijzondere
jeugdbijstand zich voor een groot deel situeert in de 20% ‘minder rijken’
in de samenleving. Het Kansarmoederapport uit 1996 legde inderdaad
een duidelijk verband bloot tussen sociale en materiële achterstand
en interventies vanuit de bijzondere jeugdbijstand. Maar gaat dit nu
nog op? Harde cijfers om mijn aanvoelen te staven, heb ik niet. Maar de
ervaring uit de praktijk geeft mij de indruk dat de aangemelde gezinnen meer en meer uit verschillende lagen van de samenleving komen.
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Tweeverdieners uit de middenklasse, zelfstandigen, welgestelde mensen, maar ook nog steeds kansarmen, gezinnen van heel uitlopende
pluimage kampen met zware opvoedingsproblemen.
En dan moeten we misschien denken aan een andere verklaring over
waarom we de crisis (nog) niet scherp voelen in de bijzondere jeugdbijstand. Het is plausibel dat de sector de afgelopen jaren steeds losser
gekomen is van socio-economische problematieken zoals kansarmoede,
en zich steeds meer is (kunnen) gaan focussen op interventies gericht op
complexe opvoedingsproblemen.
Het benieuwt mij of deze hypothesen te onderbouwen zijn op basis van
cijfermateriaal. Misschien zijn ze wel de subjectieve impressies van een
hulpverlener uit de provinciestad Brugge en brengen mensen uit de
bijzondere jeugdbijstand in Antwerpen, Gent of Brussel een heel ander
verhaal.
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problems in a pile and
saw everyone else’s, we’d
grab ours back.” *

* Regina Brett
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Onze wachtlijst
Ze staat op onze wachtlijst voor Begeleid Zelfstandig Wonen. Gemotiveerd en gedreven. Popelend om de stap te zetten naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Maar eerst moet ze geduld hebben. Want er staan nog heel wat jongeren
voor haar, op die wachtlijst.
Plots staat ze aan onze deur. Weggelopen uit de instelling waar ze
verblijft. Want ze is het beu, al die regels en bemoeienissen. Voor haar is
nu het moment. Nú moet ze die stap vooruit kunnen zetten, nú moet ze
kunnen starten. We moeten haar teleurstellen, ze is nog lang niet aan de
beurt. Maar ze geeft niet op en belt rond: naar haar consulent, haar begeleider uit de voorziening, haar vader, … “Kan het toch niet vroeger? Misschien via een andere dienst? Misschien alleen wonen zonder begeleiding?”
Ze vangt bot, wordt terug met haar neus op de realiteit geduwd: ze is
nog maar zeventien en voor haar keuzes afhankelijk van haar ouders en
de jeugdrechter. Ze wordt er boos van.
Na een paar weken staat ze er weer. Ze is ten einde raad, ze doet ‘domme
dingen’ om te overleven. Maar ze wil ook niet terug naar de instelling,
onder geen beding. “Kunnen jullie niet helpen? Ik sta toch op jullie wachtlijst”.
Dus we helpen: luisteren naar haar, geven raad en advies.
Maar geen volwaardige begeleiding, geen inkomen, geen woonst zoeken. Want ze staat nog op de wachtlijst.
Ze belt weer naar haar vader en de consulent. Ze krijgt oplossingen aangereikt: terug naar de instelling, terug naar huis. Ze wordt er boos van:
dat wil ze niet, ze wil alleen wonen.
Ze komt terug, wil de directeur spreken. Ze wil antwoorden op haar vragen.
“Hoe is het mogelijk dat een dienst die betaald wordt om jongeren te begeleiden, het vertikt om mij te helpen?” De directeur legt geduldig uit dat we
maar een beperkt aantal plaatsen Begeleid Zelfstandig Wonen hebben, dat
er wachtlijsten zijn, dat we jongeren op die wachtlijst wel advies kunnen
geven, maar niet intensief kunnen begeleiden. Ze wordt er boos van.
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En dan krijgen we bericht dat ze kan starten met de begeleiding.
We organiseren een startgesprek, met de jongere, de consulent en de
begeleider.
De jongere komt erop af. Eén brok kwaadheid en frustratie. En iedereen
mag het geweten hebben. Hulpverleners zijn schijnheiligen die haar aan
het lijntje houden. De consulent is er alleen maar op uit om haar plannen
tegen te werken. “Beloven en beloftes niet houden, dat is de constante in de
hulpverlening.” We weten haar te paaien en te overtuigen om het toch te
proberen.
Ondertussen loopt de begeleiding nu al een paar maanden. Ze vloekt en
klaagt nog steeds: als de woonmarkt voor haar ontoegankelijker blijkt
dan gedacht, als zaken niet vlug genoeg vooruit gaan naar haar zin. Maar
stilaan, meer en meer zien we terug die gedrevenheid van op het eerste
gesprek. En af en toe zelfs een vrolijke lach. Ze gaat er weer voor. Op
hoop van zegen.
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Kansen krijgen
Tommy is opgegroeid in een gewoon gezin. Vader is bediende bij een
grote bank, moeder is kleuterleidster, twee jongere broers, een gezellige
thuis en een ‘probleemloze’ jeugd. Op basis van zijn goede punten in het
middelbaar kiest Tommy er met enthousiasme voor om Rechten te gaan
studeren. Op kot, want de afstand tussen thuis en de universiteit is te ver
om dagelijks af te leggen. Tommy bakt er echter niet veel van: hij kan de
verleidingen van het kotleven moeilijk weerstaan en stort zich al te vaak
in het uitgaansleven. Hij mist lessen, laat cursussen onaangeroerd liggen. Zijn ouders panikeren niet onmiddellijk, vader was ook een ‘actieve’
student en geraakte er op einde van het academiejaar toch nog door.
Tommy niet, hij geraakt in mei ontmoedigd, hij ziet er zich geen man
meer aan om de hopen leerstof in te halen. Moedeloos en uitgeblust laat
hij de examentijd aan zich voorbij gaan. Hij vraagt zich af of Rechten wel
iets voor hem is. Zijn ouders zijn wat teleurgesteld maar begrijpen hem:
de stap naar het hoger onderwijs is niet te onderschatten, de keuze voor
een studierichting kan tegenvallen, … Ze spreken af om in de zomervakantie samen met Tommy alle opties voor het komende schooljaar nog
eens op een rijtje te zetten zodat hij met volle goesting kan starten in
een richting die hem misschien meer ligt.
Timmy heeft het niet getroffen. Toen hij zes jaar was, verliet zijn vader
het gezin. Zijn moeder had het – omwille van persoonlijke problemen –
enorm lastig om Timmy en zijn twee broertjes op te voeden en dat werd
er na de scheiding alleen maar erger op. De volgende jaren leefde Timmy
bij zijn moeder, soms kort bij zijn vader, in een pleeggezin en in een
begeleidingstehuis. En hij had het lastig om al die perikelen te hanteren:
hij liep weg als het hem ergens niet aanstond, zette een grote mond
op tegen mensen die hem naar eigen zeggen onrecht aandeden. Zijn
schoolcarrière leed er al evenzeer onder: op zijn 18de verjaardag zat hij
in het tweede jaar deeltijds en het einde van de leerplicht was voor hem
het signaal om (“eindelijk”) te kunnen stoppen met school. Voor Timmy is
de stap naar begeleid zelfstandig wonen een uitweg uit zijn turbulente
leefsituatie. Eindelijk krijgt hij de kans om een eigen leven uit te bouwen
op de manier die hij wil. Hij start met het leefloon als inkomen, niet veel
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maar voorlopig voldoende. Bovendien biedt het OCMW Timmy al vlug
een project voor laaggeschoolde jongeren aan, gericht op integratie op
de arbeidsmarkt. Precies wat Timmy wil, werken is voor hem dé prioriteit. Timmy bakt er echter niet veel van: hij komt te laat op het project,
maakt ruzie met de werkbegeleiders en wordt betrapt op het roken van
een jointje. Het OCMW speelt kort op de bal: Timmy moet zich herpakken of zijn leefloon kan geschorst worden. Er volgen wat ups en downs,
maar uiteindelijk ziet het OCMW zich genoodzaakt zijn schorsing uit te
spreken en Timmy moet het vanaf dan maar zonder inkomsten zien te
redden.
Deze twee verhaaltjes zijn gebaseerd op waargebeurde feiten. Ze zijn
illustratief voor het fenomeen dat jongeren die van kleins af aan het
minste kansen hebben gekregen, het snelst terecht komen in de hoek
waar de klappen vallen. Dit maatschappelijk onrecht zien, aanklagen
en proberen recht te zetten is en blijft mijns inziens één van de kernopdrachten van de hulpverlening in de bijzondere jeugdbijstand. Opkomen voor de rechten en kansen van onze jongeren is ingebakken in de
begeleidingen.
Erg moeilijk krijg ik het bij de onderhuidse en soms zelfs expliciete
verwijten die deze houding met zich meebrengt. Bepaalde maatschappelijke instanties verwijten ons als dienst bijzonder jeugdbijstand een
eenzijdig standpunt in te nemen over onze jongeren. Terwijl zij nauwgezet en maatschappelijk verantwoord bewaken dat er toch maar niet
geprofiteerd zou worden van overheidsgeld. De selectieve verontwaardiging is ergerlijk. Jongeren die steun krijgen moeten op hun 18 jaar zo
vlug mogelijk de arbeidsmarkt aankunnen ondanks hun vaak gebrekkige
vaardigheden. Het etiket van ‘leegloper’ loert om de hoek. Een jongere
die meer geluk heeft, kan niet alleen hoger onderwijs aanvatten, maar
krijgt meestal ook de ruimte om hierin te mislukken, zonder dat iemand
hem benoemt als ‘profiteur’ .
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Activeren van mensen is een mooi en zinvol principe. En in theorie heeft
men er aandacht voor dat activerings- en integratiemaatrelen geen
uitsluitingsmechanismen worden. Maar de realiteit is dat de concrete
pijnpunten van activering, koudweg ontkend en genegeerd worden.
Meer nog: dat de uitgeslotenen als het probleem omschreven worden.
Als we dan toch selectief moeten zijn in onze verontwaardiging, zouden
we beter daar kwaad van worden.
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Rechten van jongeren
Arno, 15 jaar, wordt opgevangen in een residentiële voorziening in de
bijzondere jeugdbijstand. Een deel van het intakegesprek gaat met zijn
moeder afzonderlijk door en de nodige informatie wordt bevraagd:
“Neemt uw zoon iets van medicatie, mevrouw?”
“Ja, zeker. Zijn agressieproblemen thuis waren zo erg dat ik raad ben gaan
vragen bij mijn huisarts. En die schreef risperdal voor. Dat hielp een beetje
maar niet echt veel, dus na een tijdje ben ik nog eens langsgegaan. Toen
heeft de huisdokter de dosis verdubbeld en sindsdien gaat het wat beter. Ik
doe de pilletjes elke morgen in een glaasje fruitsap voor Arno.”
“Dus Arno weet niet dat hij die pilletjes neemt?”
“Nee, zeker niet. Dat durf ik hem niet vertellen. Stel u voor dat hij ze niet wil
nemen, dan is het kot te klein.”
De voorziening stelt moeder voor de keuze: ofwel wordt Arno ingelicht
over zijn medicatie en wordt zijn toestemming gevraagd, ofwel wordt
de medicatie stopgezet. Moeder flipt enorm op dit dilemma, ze vindt dat
de voorziening onverantwoord handelt en denkt al heel wat negatiever
over de mogelijkheden van de plaatsing en de begeleiding.
Peter, 16 jaar, start met een nieuwe school. Op zijn vorige school moest
hij vertrekken na teveel conflicten en teveel afwezigheden. Na heel wat
zoeken vindt Peter, met de hulp van de thuisbegeleider, een nieuwe
school waar hij vol goede moed en met een propere wil start. De eerste
schoolweek springt zijn moeder binnen op de school om aan de directie
te vertellen dat haar zoon een bijzondere jongen is, die kampt met ADHD,
ASS en depressieve stemmingen, en met de vraag om daar rekening mee
te houden in de omgang met Peter. Als Peter dat te weten komt, ontploft
hij. Het eerstvolgende gesprek met de thuisbegeleider – met moeder erbij - lucht hij zijn hart: “Hoe haalt mijn moeder het in haar hoofd om achter
mijn rug dat allemaal te gaan vertellen op school. Ik was van plan om mezelf
echt te bewijzen op die school en nu zit ik al onmiddellijk met een etiket”. Als
de thuisbegeleider beaamt dat het niet passend is om zo’n dingen zonder
medeweten van Peter te gaan vertellen, is moeder één en al onbegrip
voor dat standpunt: “Sinds wanneer moeten anderen mij komen vertellen
hoe ik het beste omga met de problemen van mijn zoon?”.
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In het recente rapport van de Zorginspectie over de toepassing van het
Decreet Rechtspositie voor Minderjarigen, krijgt de sector bijzondere
jeugdbijstand over het algemeen goede punten. Jongeren worden
geïnformeerd over hun rechten. Jongeren krijgen de mogelijkheid om al
dan niet in te stemmen met de hulpverlening. Jongeren worden betrokken bij het formuleren van de doelstellingen van de hulpverlening en
bij het evalueren van de resultaten. De sector is actief bezig met zoeken
naar hoe de rechten van jongeren kunnen gewaarborgd en toegepast
worden op een manier die aansluit bij de leeftijd, bij de specificiteit van
de doelgroep en de verschillende werkvormen.
En daarbij stuit men vaak op knelpunten bij het samenwerken met
ouders. Hoe consequenter voorzieningen omgaan met de rechten van
minderjarigen, hoe frequenter dat botst met ouders die deze rechten
flagrant overtreden of niet toepassen. De houding van voorziening en
ouders qua omgaan met jongeren staat soms haaks op elkaar. De twee
vermelde voorbeelden uit praktijk illustreren dit.
Het is niet evident om uit deze impasse te geraken. De voorziening kan
de ouders er rechtuit op wijzen dat de jongere rechten heeft en dat de
voorziening deze zal garanderen, ook al komt men daarmee in confrontatie met de opvoedingspraktijk van de ouders. Het voordeel is dat
de kans groter is dat de rechten van de jongere gewaarborgd worden.
Anderzijds is het niet evident om vanuit de deze houding een begeleidingsrelatie met de ouders op te bouwen en in wederzijds vertrouwen te
werken aan de opvoedingsvaardigheden en aan gedragsverandering.
De voorziening kan er ook voor kiezen om in eerste instantie te peilen
nar de motivatie van de ouders voor de keuzes in verband met hun kinderen (de diens rechten). Van daaruit kan dan gezocht worden hoe het
anders kan, of er manieren zijn om op een meer ‘respectvolle’ manier om
te gaan met ‘hun’ jongeren. Het voordeel is dat samen met de ouders op
weg kan gegaan worden zonder dat deze druk tot verandering voelen.
Het nadeel is dat de jongeren in kwestie hier op korte termijn concreet
geen resultaat bij heeft.
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Een typische reactie van hulpverlener over deze kwestie is: “Zoek de gulden middenweg tussen de twee”. In een aantal gevallen is dit mogelijk
en wenselijk.
De praktijk leert echter dat in veel situaties de keuze effectief moet
gemaakt worden: ofwel de rechten van de jongere overtreden, ofwel de
confrontatie met de ouders aangaan. Het voorbeeld van Arno is daarvan
een scherpe illustratie. Ik zou geneigd zijn in deze gevallen de rechten
van de jongeren te laten primeren op het standpunt van de ouders. Maar
deze voorkeur is gekleurd vanuit eigen waarden en eigen ervaringen.
Het ontbreekt hulpverleners mijns inziens op dit moment aan een kader
om in dit belangenconflict gefundeerde en weloverwogen keuzes te
maken.
In de bijzonder jeugdbijstand is in de voorbije jaren sterk ingezet op vorming over het Decreet Rechtspositie Minderjarigen, met vooral nadruk
over hoe dit kan geïmplementeerd worden in de verschillende werkvormen. Dit heeft zeker resultaat opgeleverd, zoals Zorginspectie aantoont. Nu is het echter tijd om een stap verder te zetten en te reflecteren
hoe de rechtspositie van minderjarigen zich verhoudt tot de ouderlijke
macht en welke rol hulpverlening in de bijzondere bijstand speelt tussen
deze twee factoren.
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We zijn ook maar mensen...
Een begeleidster in Begeleid Zelfstandig Wonen valt plots uit. Acute
blindedarmontsteking. Minstens twee weken werkonbekwaam. Binnen
het team van collega-begeleiders spreken we direct af wie welke begeleidingen overneemt en de jongeren worden zo vlug mogelijk opgebeld
om een nieuwe afspraak te regelen.
De eerste jongere die we bellen, barst uit in een knetterend vloek:
“Ah nee, fuck zeg! Hoe kan dat nu. En wie gaat er nu komen om mij te
helpen? Ik had er net op gerekend met haar van alles in orde te brengen
deze week!” Ons voorstel dat een collega op huisbezoek komt, gooit
alleen meer olie op het vuur: “Nee, godverdomme, dan moet ik van alles
opnieuw uitleggen! Alleen mijn begeleidster weet heel goed hoe mijn
situatie in elkaar zit. Kan ik haar niet opbellen op haar gsm om de zaken
te bespreken?” We merken op dat we haar niet willen storen in de operatiezaal, maar deze boodschap dringt niet echt door. De jongere blijft
boos en nukkig. Pas na wat aandringen, is hij bereid een afspraak met
een collega te aanvaarden.
De tweede jongere reageert helemaal anders: “Oei! Twee weken ziek?
Wat scheelt er met haar, hopelijk toch niets ernstig? Wens haar een
spoedig herstel toe”. De jongere biedt zelfs aan om naar ons centrum te
komen in plaats van wij naar hem: “Op die manier verliezen jullie minder
tijd”.
Na enkele telefoons met vijf jongeren is de uitkomst: tweemaal kwaadheid, tweemaal begrip en éénmaal onverschilligheid. We beweren niet
dat deze uitslag een statistisch betrouwbaar beeld geeft over reactie
op ziekte van begeleiders in de bijzondere jeugdbijstand, maar het zegt
toch iets. In de relatie tussen hulpverlener en cliënt, staan de problemen
van de cliënt heel centraal. Vanuit dit gegeven is het voor heel wat cliënten moeilijk om even afstand te nemen en de hulpverlener te zien als
een subject dat – net als zij – tegenslagen en problemen kan ervaren.
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Over de empathie met onze zieke begeleidster maak ik mij het minst
zorgen. Medewerkers met ervaring in de bijzondere jeugdbijstand weten
dat zij de betrokkenheid en erkenning van hun cliënteel niet als voornaamste indicator voor de zinvolheid van hun werk moeten beschouwen. Het is uiteraard aangenaam dat een cliënt met je meeleeft, maar
erop rekenen is een brug te ver. Meest zorgen maak ik me over de jongeren zelf, die nog heel wat te leren hebben over het uiten van betrokkenheid in sociale contacten.
Rond dezelfde periode krijgt een thuisbegeleider in een gesprek met
een moeder te horen dat de thuisbegeleiding volgens haar de voorbije
maanden niets uithaalde in haar gezin. Terwijl ze in de weken daarvoor
actief meewerkte aan de doelstellingen, haalt de moeder op een evolutiebespreking – in aanwezigheid van de consulente van het Comité
Bijzondere Jeugdzorg – het grof geschut boven. Ze maakt duidelijk dat
de thuisbegeleiding op niets trekt en voegt daaraan nog enkele persoonlijke sneren t.a.v. de thuisbegeleidster toe.
De meningen over hoe een begeleider hier best op reageert, lopen
intern sterk uiteen. Het ene teamlid vindt dat je dit best negeert en je je
als begeleider blijft focussen op de doelstellingen en de samenwerking
met de gezinsleden. Zeker als er nog ruimte is om hierdoor verandering
in het gezin te bewerkstelligen. Aandacht voor dergelijke boodschappen
zou in zijn visie de samenwerking nog meer kunnen hypothekeren. Een
ander teamlid vindt dat de thuisbegeleider duidelijk moet zeggen dat ze
moeite heeft met dergelijke boodschappen. Het is zelfs nuttig om dit te
doen met expliciete en felle emotionele boodschappen, zodat de moeder het signaal krijgt dat ze iemands gevoelens raakt. De gulden middenweg wordt gevonden: niet uitbarsten in emoties maar toch duidelijk
vertellen waarom dergelijke boodschappen hard aankomen.
Een hulpverleningsrelatie uitbouwen met je cliënt impliceert immers
niet dat je aanvallen op of opmerkingen over je manier van werken
ijskoud over je kant moet laten gaan, zeker niet als ze fundamenteel zijn.
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Het is belangrijk om hierop te reageren, alleen al maar om ten aanzien
van de ander een rolmodel te zijn van normale menselijke reacties op
dergelijke boodschappen. Als je tegen je schoonmaakster zou uitbarsten
en zeggen dat ze al zes maanden slecht werk levert en overal stof laat
liggen, krijg je vermoedelijk ook een andere reactie dan: “Dank u voor de
feedback, ik zal het in het vervolg beter doen”.
Wie in de hulpverlening werkt, en zeker in de bijzondere jeugdbijstand,
moet tegen een stootje kunnen. Tegelijkertijd is het belangrijk aan onze
cliënten te tonen dat we ook maar mensen zijn en hen uitdagen om daar
op een goede manier mee om te gaan. Voorwaar geen gemakkelijke
uitdaging!

Speak the truth,
even if your voice shakes.
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Tien jaar BAAB
Dit hersenspinsel werd geschreven ter gelegenheid van 10 jaar BAAB, maar
is illustratief voor de zinvolheid van alle HCA-diensten (Herstelgerichte en
Constructieve Afhandeling) voor minderjarigen die een delict pleegden in
Vlaanderen.
Tien jaar BAAB. Wat het Bureau voor Alternatieve Afhandeling Brugge
doet voor minderjarige delictplegers en hun slachtoffers – gemeenschapsdienst, SOVA-training, herstelbemiddeling en HERGO – kreeg
ondertussen een vaste plek in de bijzondere jeugdbijstand. Deze plek
verwerven was niet evident en kostte de voorbije tien jaar heel wat
debat en overtuigingskracht. In dit hersenspinsel wil ik kort illustreren
waarom het bestaan van BAAB zo’n groot verschil maakt. Niet aan de
hand van grote theorieën, maar aan de hand van verhaaltjes.
We moeten daarvoor terug in de tijd. Iets meer dan twintig jaar. Ik ben
een jonge en dynamische begeleider in de dienst Begeleid Zelfstandig
Wonen in Gent. Ik maak kennis met Siegfried, een jongen van 17 die
start met BZW. Hij staat te popelen. Eindelijk weg uit de instelling met al
die domme regels, eindelijk zijn zin kunnen doen. Hij heeft grote plannen: hij wil zijn diploma automechanica halen en dan gaan werken in
de Volvo. En dan zelf een mooie Volvo kunnen kopen. En een schoon en
goed lief vinden…
Het leven zit vol verleidingen. Zeker eind jaren ’80. Het is de periode van
de grote megadancings, de New Beat, de opkomst van xtc. Siegfried
stort zich graag in dit uitgaansleven, voor hem een manier om de spanningen van school, alleen wonen, relatie met ouders, eens van zich af
te schudden. Alleen is zwaar uitgaan een hele grote hap uit het budget als je leeft van een bestaansminimum (zoals het leefloon toen nog
heette). Siegfried ziet er geen graten in om elk weekend wat pilletjes te
verkopen. Voor hem is dat de ideale bijverdienste om zijn uitgaansleven
te kunnen betalen. Het feit dat hij daarbij een paar keer betrapt wordt
door de politie is vervelend, maar geen echte ramp. Meer dan een PV’tje
opmaken, doen ze toch niet.
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Op een zaterdag rond middernacht warmen Siegfried en een paar vrienden op voor ze op pad gaan naar de Boccacio. Keiharde New Beat met
ondertussen een dosis alcohol en cannabis zorgen ervoor dat ze in ‘the
mood’ geraken. Tot de benedenbuur komt klagen dat het lawaai echt
niet te harden is. Siegfried zet een alarmpistool tegen de buurman zijn
hoofd en roept dat hij zijn kop eraf schiet als hij nog eens komt klagen.
“Voor de grap”, zegt hij achteraf. De buurman vindt het minder grappig
en gaat bibberend klacht neerleggen bij de politie.
Voor de jeugdrechter is de maat vol. Siegfried wordt voorgeleid en
geplaatst in de gesloten instelling van Ruiselede, tot zijn 18 jaar. Nog
een dikke vier maanden. Voor hem is de plaatsing een ramp. Zijn inkomen valt weg. Hij moet zijn huurcontract verbreken en bouwt hierdoor
behoorlijk wat schulden op. Zijn schooljaar is definitief om zeep, zijn
diploma automecanicien kan hij vergeten.
Als begeleider doe ik mijn best om het puin op te ruimen. Siegfried proberen overtuigen dat zijn leven niet om zeep is, onderhandelen met de
huiseigenaar om de financiële schade te beperken, bemiddelen met zijn
ouders in de hoop dat hij daar niet alle bruggen opgeblazen heeft en na
zijn 18 nog bij hen terecht kan voor steun. Ik kan op dit moment moeilijk
snappen dat dit het enige zinvolle antwoord op delicten is. BAAB is nog
niet uitgevonden, van herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst heb
ik nog nooit gehoord. Eens goed vloeken op het ‘systeem’, is de meest
constructieve manier om mijn frustratie te kanaliseren.
Twintig jaar later. Jonathan start met Begeleid Zelfstandig Wonen. Hij
doet dat goed: proper studiootje, goede student ASO, vlot in zijn contacten met familie en vrienden. Maar het kost hem moeite. Zijn turbulente jeugd doet hem piekeren en twijfelen en het volhouden van al
zijn goede voornemens zorgt voor een zeer hoge dosis stress. Zo komt
het dat hij op een zaterdagnacht veel te diep in het glas kijkt. Als hij met
een vriend naar buiten waggelt, komt hij in discussie met twee politieagenten. Als die hem vragen om weg te gaan, slaan de stoppen door. Hij
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begint zich te verzetten, te slaan en te schoppen. Resultaat: één nacht cel
en twee agenten een paar dagen werkonbekwaam.
Jonathan probeert het voorval eerst wat te minimaliseren. “Behoort zoiets niet tot de gewone beroepsrisico’s van de politie?”, oppert hij. Maar
een paar goede gesprekken met zijn begeleider, doen hem beseffen dat
hij echt wel over de schreef is gegaan. Hij wil het terug rechtzetten en zit
er bovendien mee in dat zijn toekomst om zeep is.
Het aanbod voor herstelbemiddeling via BAAB neemt hij dan ook met
beide handen aan. Hij wil zich excuseren, wil de schade regelen. Het bemiddelen tussen principiële politieagenten en Jonathan is geen gemakkelijk proces, maar ze komen tot een overeenkomst. Jonathan is enorm
geschrokken van de impact van zijn daden en neemt zich voor zoiets
geen tweede keer tegen te komen.
Of neem Conny. Zij start ongeveer in dezelfde periode met BZW. Net
daarvoor is ze gestart met een SOVA-training bij BAAB. Ze is immers betrapt op het verkopen van cannabis, aan minderjarigen nog wel. Conny
vertelt aan haar begeleidster dat ze veel heeft aan die SOVA-training. Ze
moet er nadenken over haar keuzes, over haar gebruik en dat helpt haar
ook in het dagelijks leven. Maar Conny gebruikt ondertussen nog cannabis. Veel zelfs, en dat zorgt ervoor dat ze afspraken vergeet, ook met
de SOVA trainer. De begeleidster probeert haar te steunen, te helpen
herinneren, maar na de derde gemiste afspraak wordt de SOVA-training
vanuit BAAB noodgedwongen stopgezet. Tot spijt van iedereen, Conny
incluis. Conny beseft dat haar gebruik ervoor zorgde dat ze de SOVA-training niet kon volhouden. Voor haar is het mislukken van de training het
begin van een denkproces dat haar doet inzien dat ze best naar gespecialiseerde drughulpverlening gaat.
Deze verhaaltjes tonen aan op welke manier diensten als BAAB het
verschil maken voor de jongeren die ik leerde kennen in de bijzondere
jeugdbijstand. Ik ben ervan overtuigd dat BAAB een even groot verschil
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maakt voor alle andere minderjarige delictplegers. En ook dat zou ik in
de verf kunnen zetten, met verhaaltjes, zelfs met grote theorieën. Maar
dat zou me te ver leiden in het kader van een kort en bondig stukje.
Vertrouw er dus maar gewoon op dat ik gelijk heb. Of bel zelf eens naar
BAAB als je me niet gelooft

Gelukkige
10de Verjaardag
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Kelabit
De Kelabit-hooglanden diep in het binnenland van Borneo, op de grens
tussen Indonesië en Maleisië. Verspreid over kleine dorpjes wonen hier
de Kelabit. Tot in de jaren ‘60 stond deze stam bekend als een volk van
krijgers en koppensnellers. De Kelabit hadden de reputatie om bij hun
rituelen en feesten enorme hoeveelheden rijstwijn te drinken tot ze er
letterlijk bij neervielen. Deze drinkgelagen eindigden steevast in agressie
en bloedvergieten. Ook gold het als een toonbeeld van mannelijkheid
om de kop van een kind van een ander te snellen. Zo toonde je immers
dat die sukkel te slap was om zijn eigen kind te beschermen, in tegenstelling tot een echte man als jij .
Op dit moment – vijftig jaar later – staan de Kelabit bekend als ongelooflijk gastvrije, vredelievende en vrolijke mensen. Een ommekeer die bijna
ongelofelijk lijkt.
Ridi, de Kelabit- gids, die ons door het dichte oerwoud leidt, geeft grif
toe als we hem over de oude gewoontes aanspreken: “Het is waar! Vroeger waren wij niet te doen. Niets dan drinken, vechten en doden. Maar
in de jaren ‘50 kwamen de missionarissen en die leerden ons de drie
belangrijke regels van het Christendom. Daarmee veranderde alles.”.
We vragen nieuwsgierig wat die drie regels dan wel zijn.
“De drie regels zijn de volgende. Nooit drinken! Nooit roken! En altijd
vriendelijk zijn tegen iedereen!”
We zijn enigszins verbaasd over deze vrije interpretatie van de evangelies, maar het wordt in ieder geval door de Kelabit consequent toegepast. Elke ontmoeting op de junglepaden mondt uit in een opgewekte
begroeting, met uitgebreid handen schudden, een kennismaking en
een praatje. In de longhouses waar we overnachten, worden we vrolijk
en gastvrij onthaald en verzorgd als vrienden des huizes. Ook onder de
Kelabit verloopt de communicatie steeds op de meest galante en vriendelijke manier, zelfs bij misverstanden en op lastige momenten.
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We zijn wel verbaasd als Ridi tijdens onze tocht plots een sigaret opsteekt. “Jij mag toch niet ...”
“Sssst. Vertel het niet door. De anderen mogen echt niet weten dat ik
rook, dat kan echt niet bij ons. Daarom rook ik alleen als ik diep in het
woud ben, als niemand het ziet. Behalve toeristen natuurlijk.”
Ik moet aan de Kelabit denken op de eerste maandag na mijn verlof.
De dag start met een dosis familiaal ochtendhumeur. Als tussendoortje
volgt een slechtgehumeurde buschauffeur. Daarna een portie geërgerde
collega’s. En als slot van de werkdag een gezinsgesprek tussen moeder
en dochter waarin een banaal meningsverschil over opruimen, uitmondt
in een kletterende ruzie waarin de meest kwetsende dingen heen en
weer worden geslingerd. Het is niet evident om daarna met een glimlach
de trein naar huis te nemen. Ik vraag me af hoe een samenleving zo kan
vervreemden van zo voor de hand liggende waarden als vriendelijkheid.
Moest hier iedereen de regels van de Kelabit toepassen, dan zou het
leeuwendeel van de problemen zichzelf oplossen en zou het werk in de
bijzondere jeugdbijstand ongelofelijk veel meer resultaat opleveren.
De twee regels over roken en drinken mogen voor mijn part met de nodige soepelheid toegepast worden. De derde regel over vriendelijkheid
is de cruciale. Ik weet uiteraard dat zoiets gemakkelijker toe te passen is
in een afgelegen stam met ongeveer 5000 leden, dan in een complexe
moderne samenleving. En ik weet dat het onrealistisch is om zo’n ingrijpende verandering te realiseren op basis van naïeve goede wil. En
vermits missionarissen zo ongeveer uitgestorven zijn, moeten we daar
ook niets van verwachten.
Of misschien is verplichten en afdwingen wel de ultieme optie? Zouden
we geen wet stemmen die vriendelijkheid verplicht voor iedereen? Gecontroleerd en afdwingbaar via een uitgekiend boetesysteem met tarieven gaande van €50 voor een sip gezicht tot €2500 voor echt kwetsend
taalgebruik. Waarschijnlijk is dit toch geen mirakeloplossing. Het risico
90

bestaat dat iedereen chagrijnig wordt van al de controles, maar ondertussen wel met een geforceerde tandpasta-glimlach blijft rondlopen uit
angst voor een boete.
Er rest ons dus enkel de noodoplossing: de slechtgehumeurden en onvriendelijken onophoudelijk bekogelen met goede luim. En proberen de
energie te vinden om dat vol te houden. En hopen dat het besmettelijk
is.

Never regret
anything that
made you smile

91

Hersenspinsel 36

2011, jaargang 27, nr. 4

Wachtlijsten
Wachtlijsten. Wie in de bijzondere jeugdbijstand werkt, bekijkt het omgaan met wachtlijsten en wachttijden bijna als ‘business as usual’.
Neem nu het verslag dat vorige week op ons team besproken werd. Een
minderjarige van 17 jaar wordt met geweld door zijn ouders op straat
gezet. De begeleidster zoekt wanhopig naar een opvang. Buiten de
bijzondere jeugdzorg uiteraard, want de consulent gaf onmiddellijk de
boodschap dat er nergens plaats is.
Een citaat:
‘Zijn feitelijke dakloosheid was het meest prangende probleem waardoor wij ons tijdens deze eerste maand begeleiding noodgedwongen
moesten focussen op het zoeken naar crisisopvang. Er werd heel wat
tijd en energie gestopt in het zoeken naar tijdelijke opvang. Doordat
Guy minderjarig was, kon hij beperkt hulp krijgen via het Crisismeldpunt
Minderjarigen, dit voor veertien dagen.’
Zo snel mogelijk ging een intake door bij VZW Y om Guy op de centrale wachtlijst te zetten voor Begeleid Wonen van het VAPH en om een
‘noodsituatie’ aan te kaarten bij het VAPH met de hoop daar 10 weken
opvang en extra begeleiding te verkrijgen (Guy heeft een goedkeuring
bij het VAPH voor Begeleid Wonen). Op deze vragen kregen wij nog geen
antwoord.
Verder werd ook dagelijks gebeld naar het Crisisopvang Centrum van het
CAW, maar zolang hij minderjarig is kan hij hier geen beroep op doen.
Aanmelding voor opvangcentrum Z lukt niet omdat de wachtlijst volzet
is en er geen nieuwe vraag genoteerd wordt tot er weer ruimte is op die
wachtlijst.
De situatie is op dit moment nog steeds niet opgelost. Guy logeert
noodgedwongen in een jeugdherberg.
In alle hulpsectoren is wachten blijkbaar de boodschap.
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Een gezin dat dringend huishoudelijke bijstand nodig heeft omwille van
medische problemen bij de ouders, krijgt de boodschap dat ze zeker vier
maanden geduld moeten hebben.
Een collega van me zoekt een RVT voor haar bejaarde, zwaar hulpbehoevende moeder. Haar moeder wordt overal op wachtlijsten gezet maar
krijgt nergens perspectief. Noodgedwongen wordt ze steeds opnieuw
opgenomen in een ziekenhuis om toch de basiszorgen te krijgen.
Een kennis van me moet haar terugkeer naar haar werksituatie uitstellen
omdat de wachttijden voor kinderopvang in haar buurt een heel stuk
trager evolueren dan eerst beloofd.
Enzovoort.
We moeten ons de vraag stellen waarom welzijn zo met wachtlijsten
kampt. Uiteraard, het aantal hulpvragen neemt toe, maar blijkbaar is dat
niet voldoende om evenredig veel meer te investeren in de welzijnssectoren.
Op andere gebieden is het blijkbaar evident dat dit wel gebeurt. In
onderwijs bijvoorbeeld, kwamen er een tijdje geleden signalen dat het
aantal kinderen toenam en dat er plaatstekort dreigde in scholen. De
boodschap was nog niet koud of er volgde al een concreet actieplan om
via scholenbouw en een aantal andere maatregelen te garanderen dat
elk kind een plaats had. Kinderen op wachtlijsten zetten voor onderwijs,
is blijkbaar not done (en terecht).
Of stel je wachtlijsten voor op vlak van mobiliteit: ‘U hebt een nieuwe
auto gekocht, meneer? Proficiat, wij zetten u op de wachtlijst en geven u
een seintje. Zodra een nummerplaat vrij is, kunt u beginnen rijden’.
Recht op onderwijs en recht op mobiliteit zijn uiteraard superbelangrijk
en alle investeringen en prioriteiten op dat vlak zijn absoluut maatschappelijk te verantwoorden. Alleen geldt dit evenzeer voor het recht op
hulpverlening.
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Projectweek
Mijn zoon heeft een hele week elke dag ‘project’. Het wordt nogal cryptisch aangekondigd. Elke dag twee uur ‘lichamelijke opvoeding’ in plaats
van het gewone lessenrooster. Het wordt een soort teambuilding waaraan iedereen in de klas iets zal hebben. Hij weet niet goed wat hij ervan
moet denken. In ieder geval klinkt het voor hem beter dan een projectweek Frans.
Maandagavond aan tafel. Jolan vertelt over de eerste twee projecturen.
“Er is een tiep komen lesgeven over iets dat Rots en Water heet. Vandaag
moesten we allerlei oefeningen doen, zoals naar omhoog en naar omlaag kijken als je rondloopt en op verschillende manieren op de grond
staan. En duwen en trekken aan elkaar. Ik snap het niet helemaal. Trouwens, normaal gezien geeft die tiep die oefeningen aan gestoorde en
criminele jongeren, maar hij vindt dat wij in onze klas eigenlijk dezelfde
dingen moeten leren.”
En daarna volgt de gevatte opmerking: “Wat een job, betaald worden om
rare oefeningen te doen met krapuultjes en geschiften. Ik weet wel dat
jullie ook met zo’n gasten werken, maar eerlijk, wie wil er nu zo’n dingen
doen?”.
Als verantwoorde ouders besteden we uiteraard eerst wat aandacht aan
het bijschaven van het ongenuanceerde pubertaaltje om te komen tot
een verantwoorde en constructieve omschrijving van de methodiek en
de doelgroep.
En daarna volgt een geanimeerde discussie. Over het fundamentele verschil tussen ‘normale’ jongeren en ‘problematische’ jongeren. Over de zin
en onzin van hulpverlening, van Rots en Water. Ook vreest Jolan dat hij
er niet veel van zal opsteken, het project heeft in ieder geval als positief
effect dat het de gesprekken aan tafel boeiender maakt.
Dinsdagavond aan tafel. Project Rots en Water dag twee. Jolan vertelt
over Chinees boksen, stootkussens, weerstand bieden en meegeven. Bij
nader inzicht zijn de oefeningen toch niet zo onzinnig als op de eerste
dag leek.
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De lesgever vertelde ook wat meer over het werken met moeilijke jongeren. Hij keerde recent terug van een lange staptocht samen met twee
jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand. Hij zette enthousiast in de verf
hoe ervaringen – staptochten, Rots en Water -oefeningen – een mens
kunnen veranderen, veel meer dan babbelen.
Mijn vrouw sluit daarbij aan. Ze gaat aanstaande vrijdag samen met een
pleegmoeder naar een terugkomst van een jongeren die ze begeleidde.
De jongere trok met zijn begeleider van Brussel naar Santiago de Compostella en slaagde erin op die manier zijn leven weer op de rails te zetten en zaken te herstellen naar zijn familie en pleegouders.
Jolan geraakt meer overtuigd van de waarde van acties; van hetgeen hij
ervaart op school in Rots en Water; van hetgeen begeleiders doen in het
werken met jongeren.
“Maar de rest van de klas blijft die Rots en Water toch maar raar en soms
belachelijk vinden. Zo’n jongeren zouden bij ons op school zelf eens
moeten komen vertellen wat ze hebben aan die oefeningen, of aan zo’n
staptocht. Dan zouden we pas echt snappen waar het over gaat.”
We repliceren met argumenten over privacy van de minderjarigen en
beroepsgeheim, maar die slaan blijkbaar niet echt aan bij pubers. “Da’s
toch onzin, als die gasten dat willen vertellen en andere jongeren krijgen
daardoor een ander idee over hoe ze in elkaar zitten, dan is dat toch
belangrijker dan die privacywetten.”
We ronden noodgedwongen af met de conclusie dat ‘het allemaal zo
simpel niet is’. Jolan blijft erbij dat hij een sterk punt heeft.
Woensdag, donderdag en vrijdag moeten nog volgen. Misschien heeft
Rots en Water nog wat effect op Jolan’s manier van discussiëren, wie
weet. In ieder geval is zijn kijk – en die van zijn klasgenoten - op hun
eigen functioneren en op dat van problematische jongeren opengetrokken en verruimd. Wat mij betreft is in ieder geval aangetoond dat ‘geld
aan tiepen die rare oefeningen doen’, toch wel zinvol is.
NB: De namen of karakters in dit hersenspinsel zijn geheel fictief en elke overeenkomst met
bestaande personen en gebeurtenissen is geheel toevallig
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Verandering.
In de Bijzondere Jeugdzorg zijn het momenteel lastige tijden voor mensen die niet tegen verandering kunnen. De voorbije maanden wordt de
sector aan een ongelofelijk tempo gebombardeerd met aankondigingen
van steeds meer ingrijpend lijkende veranderingen.
In 2014 lijkt de sector er fundamenteel anders te gaan uitzien.
De voorzieningen in de Bijzondere Jeugdbijstand zullen modulair werken waarbij het uitbouwen van een organisatie die multifunctioneel met
deze modules werkt voorop staat, met het concretiseren van regie op
cliënt- en organisatieniveau.
Enveloppefinanciering per inrichtende macht zal een financieel- en
personeelskader geven aan de organisatie, flexibel inzetbaar voor de
werking van de verschillende modules.
De intersectorale toegangspoort gaat van start, doorverwijzingen zullen
gebaseerd zijn op diagnosestelling en toewijzing aan een module. De rol
van de consulent in het sturen en beslissen over hulpverleningstrajecten,
in het starten of stoppen van begeleidingen valt weg. Modules zullen
zelf samen met hulpcliënten de doelrealisatie moeten in kaart brengen
en op basis daarvan beslissen of verder zetten van de module nog wenselijk of zinvol is.
Met het implementeren van het nieuwe kwaliteitsdecreet zullen voorzieningen via zelfevaluatie hun kwaliteit op vlak van kernprocessen en
resultaatsgebieden moeten in kaart brengen en aantonen.
Al deze veranderingen – waarvan ik nog maar enkel de grote lijnen weergeef, zonder aandacht voor nuances en details – zullen zorgen voor een
heel andere manier van omgaan met cliënten, met begeleidingsdoelen,
met medewerkers, met de subsidiërende overheid, … De veranderingen
zullen andere vaardigheden vereisen, van directeuren, coördinatoren,
begeleiders, …
Door dit alles op korte termijn te willen realiseren neemt de overheid
een risico op overkill aan wijzigingen. Anderzijds is er ook heel wat voor
te zeggen om niet in schuifjes en fases te werken, maar al deze verande96

ringen synchroon te laten in werking treden. Er is een grote samenhang
tussen de verschillende plannen van de overheid, één grote sprong vooruit is dan misschien gemakkelijk dan een serie kleine huppelsprongen.
Maar mensen zijn weerbarstig tegen verandering. Een hoe meer verandering, hoe groter vaak de weerstand.
Napluizen van boeken over ‘succesvol managment’ (voor wat die waard
zijn) leert dat er moet voldaan zijn aan vier voorwaarden om weerstand
tegen verandering om te buigen. Er dient genoeg onvrede te bestaan
over de huidige situatie, het nieuwe doel dient aantrekkelijk genoeg te
zijn, er dient ervaring te zijn met goed lopende veranderingsprocessen
in het verleden en er moet voldoende steun zijn in de omgeving.
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Een oppervlakkige analyse van deze voorwaarden in de Bijzondere
Jeugdbijstand doet mij twijfelen of deze voorwaarden wel in voldoende
mate aanwezig zijn, zeker de eerste twee.
Heel wat medewerkers in de sector voelen zich comfortabel bij de
huidige manier van erkenningen en regelgeving. De afspraken qua
personeelssubsidiëring en erkenningsvoorwaarden zijn duidelijk, zij het
hier en daar wat oubollig. Problemen in de sector moeten volgens velen
opgelost worden door meer investeringen en capaciteitsverhogingen,
niet door het gehele regelgevend kader overhoop te smijten.
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Ook over hoe aantrekkelijk de situatie na 2014 zal worden, zijn de meningen sterk verdeeld. Concepten zoals de toegangspoort, multifunctionele
centra, zelfevaluatie zijn voor veel mensen heel onduidelijk. En doordat
er mensen zijn die zich geen duidelijk beeld kunnen vormen van de situatie na 2014, slagen ze er logischerwijs ook niet in om dit een positieve
connotatie te geven. Qua steun in de omgeving is IVA Jongerenwelzijn
een belangrijke factor, maar stellen we toch ook vast dat andere sectoren
en diensten vaak koele minaars zijn van bijvoorbeeld het invoeren van
de intersectorale toegangspoort. Anderzijds zijn er toch al wat organisaties die soortgelijke veranderingen op een succesvolle manier verteerd
hebben, zoals de diensten Crisishulp aan Huis, de diensten voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling, …
Werk aan de winkel dus. Voor de sector om zich mentaal voor te bereiden op deze ’Copernicaanse revolutie’ (om eens een beladen begrip te
gebruiken). Voor de overheid om nu werk te maken van niet alleen de
nodige duidelijke teksten en stappenplannen, maar ook van de broodnodige randvoorwaarden.
GE !
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Daisy
Deze week wordt een meisje geplaatst in een residentiële voorziening
van de bijzondere jeugdbijstand, dit op beslissing van de jeugdrechter.
Ze heet Daisy en ze is 15 jaar.
Eigenlijk is Daisy helemaal niet akkoord met de beslissing van de jeugdrechter. Ze vindt het niet eerlijk dat zij wordt ‘binnengestoken’ omdat
haar moeder niet doet wat ze moet doen. Want die is toch verantwoordelijk voor het huishouden, voor het gezin en voor de opvoeding van de
kinderen?
In het gezin van Daisy loopt er immers heel wat mis. Er is heel regelmatig
geen eten in huis, het gezinsinkomen wordt gespendeerd aan vertier
en impulsieve aankopen, terwijl voor kledij en schoolkosten niets meer
overschiet. Moeder en haar vriend zijn zeer vaak uit huis, gaan uit en
komen dan laat en dronken thuis. Er zijn escalerende en slaande ruzies
tussen het koppel waarbij Daisy in het beste geval toeschouwer is en
soms zelfs in het conflict betrokken wordt. En dat het in zo’n sfeer niet
goed lukt om te presteren op school, dat kan toch niemand Daisy kwalijk
nemen. Meer zelfs, moest het thuis goed lopen, is Daisy ervan overtuigd
dat ze wel een goede studente zou kunnen zijn.
De problemen slepen al lang aan en heel wat hulpverleners hebben er
hun tanden op stukgebeten. Eerst was er Crisishulp aan Huis, daarna
Thuisbegeleiding. Eerst was dit vrijwillig vanuit het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, later werd dit verplicht door de jeugdrechter omdat er
in de vrijwilligheid te weinig medewerking van het gezin was.
De ambulante begeleidingen veranderden weinig in het gezin en zes
maanden geleden werd beslist dat Daisy naar een dagcentrum moest
gaan voor meer ondersteuning en structuur. Net zoals ze haar best deed
om te praten en mee te werken met de thuisbegeleiders, ging Daisy
stipt en correct naar het dagcentrum en werkte ze aan haar persoonlijke
doelstellingen in verband met school en vrienden.
Maar omdat er thuis nog steeds onvoldoende basiszorg en veiligheid
kon geboden worden, vond de jeugdrechter uiteindelijk dat een verblijf
in een residentie nodig is.
99

Daisy ziet dat niet zitten. Ze vindt dat ze veel te veel moet opgeven: haar
vertrouwde thuissituatie – al is die verre van ideaal – en een flink deel
van haar vrijheden. Bovendien gelooft ze niet dat een plaatsing veel zal
verbeteren aan de gezinssituatie. Meer nog, als ze niet meer thuis woont,
zal volgens Daisy moeder nog minder geneigd zijn om zaken in orde te
brengen en zal ze nog verder afglijden. En de zaken die Daisy zelf deed
om het thuis leefbaarder te maken, zoals af en toe opruimen en kuisen,
zullen nu ook niet meer gebeuren. Dus haakte ze aanvankelijk af.
Daisy ging de hele vakantie overdag naar het dagcentrum en nam
enthousiast deel aan de activiteiten, ze spendeerde een mooie vakantie van drie weken bij haar vader die in het buitenland woont, ze deed
weer wat energie op ….Om uiteindelijk begin september te vernemen,
dat er een plaats vrijkwam voor haar in de residentie. Ergens wist ze nog
wel dat ze op die wachtlijst stond, maar ja, dat was ook alweer een tijdje
geleden besproken en ondertussen …
“Ik loop weg”, zei ze tegen haar begeleidster van het dagcentrum, “Nog
liever onderduiken dan thuis weggaan.” Het kostte de mensen rondom
Daisy – hulpverleners, consulent, leerkrachten – lange gesprekken om
Daisy te overtuigen dat ze door weg te lopen haar enige ruiten zou
ingooien. Het waren intensieve en felle babbels, waarbij Daisy zich onder
druk van de omstandigheden zich niet altijd even constructief opstelde.
De jeugdrechter een ‘stomme trut’ noemen draagt bijvoorbeeld niet echt
bij tot het vinden van een goede oplossing.
Daisy draaide bij en zal – samen met het begeleidster van het dagcentrum en haar moeder – op intake gaan in de residentie. Ze is bereid om
het daar een kans te geven en te bekijken welke effecten het leven daar
heeft op haar eigen functioneren en op het gezin. In de hoop dat het
daar te doen is, “want als het tegenvalt, loop ik toch nog weg”.
De hulpverleners van Daisy en haar gezin – van nu en vroeger – delen
dezelfde machteloosheid. De machteloosheid van te werken met een
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jonge puber met problemen, maar ook één met mogelijkheden en
wensen. Het is frustrerend om te ervaren hoe de gewenste verandering
telkens geblokkeerd wordt door de moeder die – vanuit eigen persoonlijke problemen – niet in staat is om stappen vooruit te zetten. Of toch
zeker niet aan het tempo dat Daisy verwacht.
Volgens de ene hulpverlener wil moeder niet meewerken, volgens de
andere is ze nog niet in staat om te veranderen omdat ze zelf nog veel
moet verwerken. Niet kunnen of niet willen, het effect op de hulpverlening blijft de facto hetzelfde: verandering blijft te minimaal.
Daisy begint nu aan haar begeleiding door de residentie. Over 45 dagen
moet daar – klassiek – het handelingsplan voor haar klaar zijn. Laat ons
hopen dat er in dat plan – naast haar persoonlijke doelen – ook een stevige portie aandacht gaat naar omgaan met verlies en rouwverwerking.
Wie dat vergeet te schrijven, doet oneer aan de grote opoffering die
Daisy opbrengt door de stap naar verblijf te zetten. Chapeau voor haar!
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De appelboom
De laatste maanden staan jongeren die een misdrijf plegen of overlast
veroorzaken, weer erg in de actualiteit. De discussie over de GAS-boetes
werd fel gevoerd. Moet de leeftijd verlaagd worden? Moet de lijst van
overtredingen verruimd of net terug verengd worden?
De diensten voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA)
uit de Bijzondere Jeugdbijstand, gericht op jongeren die een als misdrijf
omschreven feit plegen en hun slachtoffers, staan in het oog van deze
stormachtige discussie. Hoe moeten zij zich positioneren gezien de
nakende staatshervorming waarbij een deel van het jeugdrecht zal gedefederaliseerd worden? Moeten zij zich engageren om het afhandelen
van GAS-boetes te ondersteunen via het organiseren van herstelbemiddeling en gemeenschapsdienst? De discussies hierover zijn nog lang niet
ten einde en worden gelardeerd met juridische, pedagogische, criminologische en zelfs filosofische argumenten.
Terwijl ik dit debat van op afstand volgde, werd ik enorm getroffen door
een verhaal van de Noor Erlend Loe.
“Mijn grootouders wonen in een geel, houten huis dat ze lang geleden hebben gebouwd. Ze hebben een grote tuin, waar ze altijd veel tijd aan besteden. Toen ze het huis bouwden, plantte mijn opa een appelboom. Aan de
rand van de tuin. Ik heb die boom nooit gezien. Hij was weg toen ik geboren
werd. Maar ik heb erover gehoord.
Toen de boom een flink aantal jaren oud was, begonnen er appels aan te komen. Veel appels. Oma maakte er appelsap en jam van. Het was een goede
appelboom. Maar toen gebeurde er iets.
Het was een goeie zomer geweest en de appels waren groot en mooi. Ze
konden bijna geplukt worden. Maar op een ochtend was de boom vernield.
Er lag een stel dikke takken op de grond. Mijn opa zei dat het er slecht uitzag.
Er zouden geen appels meer aan komen. De boom zou doodgaan.
Mijn opa ging naar binnen en bracht het droeve nieuws over aan mijn oma.
Toen trok hij zijn werkkleren uit, deed iets netters aan en liep de weg af, langs
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het kerkhof, naar de ambachtsschool.
Daar praatte hij met de directeur. Er werd werk van gemaakt en na een poosje meldden zich drie jonge jongens. Ze waren aan de boemel geweest en de
situatie was een beetje uit de hand gelopen. Ze hadden een vreselijk slecht
geweten. Het was een kwajongensstreek. Geen halszaak, maar toch wel
ernstig. En zowel mijn opa als de directeur vond dat recht moest geschieden.
Een nieuwe appelboom kostte destijds 150 kronen. Er werd afgesproken dat
de jongens de boom zouden vergoeden. Ze moesten elk 50 kronen betalen.
Mijn opa vertelde dat dat destijds veel geld was.
De jongens zouden de rest van die herfst en in het voorjaar wekelijks een
bedrag afdragen tot alles was terugbetaald en ze quitte stonden. Mijn opa
had zelf op die school gezeten en hij wist heel goed dat de jongens het niet
breed hadden. Ze woonden op school, sommigen ver van huis en hun ouders
hadden al diep in de buidel moeten tasten om hen naar school te sturen.
Ze moesten de appelboom van hun eigen zakgeld betalen. Dat betekende
waarschijnlijk dat er fors moest worden beknibbeld op alle geldverslindende
jongensactiviteiten. Ze konden nauwelijks of niet nar de bioscoop, geen
meisjes trakteren, niets bijna.
Elke zaterdag stonden de jongens met hangende pootjes bij mijn grootouders op de stoep om te betalen. Ze zeiden bar weinig, staken alleen hun
handen uit en lieten de munten in de grote knuisten van mijn opa vallen.
Hij knikte ernstig en bevestigde zo dat alles naar behoren verliep. En zo ging
het door. Het werd winter en lente. In mei stond de tuin weer in bloei en de
ambachtsschool zou al snel vakantie hebben. De jongens zouden de hele
zomer naar huis gaan. Toen ze voor de laatste keer kwamen, hadden ze zich
in hun nette kleren gestoken. Ze belden aan en mijn oma vroeg hen binnen
te komen. Ze had koffie gezet en wafels gebakken. Dat werd de jongens
voorgezet, ze betaalden de laatste termijn en schudden mijn grootouders de
hand.
De zaak was de wereld uit. De jongens waren opgelucht. Ze straalden en
voor het eerst praatten ze wat met mijn grootouders. Ze vertelden over de
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school en over wat ze in de zomer gingen doen. Ze vertelden waar ze vandaan kwamen. Hun gezichten stonden blij. De schuld was afbetaald. Ze
waren gelouterd en konden eindelijk met opgeheven hoofd lopen.
Na een poosje maakten de jongens aanstalten om te vertrekken. Ze namen
afscheid en liepen naar de deur. Toen stond mijn opa op. Wacht even, zei hij,
nog één ding. De jongens bleven staan. Mijn opa liep door de kamer naar de
grote keukenkast en deed die open. Hij stak zijn hand er diep in en haalde er
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drie enveloppen uit. Hij liep naar de jongens en gaf hun elk een envelop. De
jongens begrepen het niet helemaal. Ze keken elkaar aan. Toen maakten ze
de enveloppen open en de tranen stroomden over hun wangen. Mijn opa
had hen het geld teruggegeven.
Ik denk aan de jongens. Ze zijn nu volwassen. Ongetwijfeld boven de vijftig.
Ze moeten het gevoel hebben gehad dat de wereld goed was. Dat alle dingen een eenheid vormden. Dat dingen zin hadden. Ik vraag me af wat ze nu
doen. Waarschijnlijk hebben ze zelf gezinnen en tuinen met appelbomen.
Mijn opa is een kanjer.
Ik vraag me af of ik een kanjer ben.
Ik vraag me af of in mijn generatie überhaupt kanjers bestaan?”
Diegenen die in het omgaan met misstappen van jongeren vooral focussen op rechtswaarborgen en juridisch afhandelen van het delict, zullen
dit verhaal misschien niet kunnen pruimen.
En uiteraard hebben ze gelijk. Een duidelijk juridisch kader voor ernstige
misdrijven is ook voor minderjarigen een must.
Maar er is meer dan dat.
Een samenleving die elk antwoord op overlast en misstappen van jongeren wil verengen tot wetten, afspraken en procedures is fout bezig. Er
moet ruimte blijven om jongeren en hun slachtoffers de gelegenheid
te geven om grieven op een menselijke manier recht te zetten, zonder
gebetonneerd te worden in gerechtelijke procedures.
Hoe dit juist moet worden vormgegeven weet ik zelf ook niet. Maar met
het risico om melig te worden: een fundamenteel positieve kijk op de
mogelijkheden van daders en slachtoffers om zelf constructief met de
gevolgen van de feiten om te gaan, is mijns inziens essentieel.
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Het verhaal van Singh
Ik wil vertellen over Singh. Schuilnaam of initialen zijn dit keer overbodig. Singh is een Sikh en hij heet Singh, net zoals alle miljoenen andere
Sikhs. Anonimiteit verzekerd dus.
Singh is na heel wat omzwervingen als vluchteling in Vlaanderen aangekomen. Na een verblijf in een opvangcentrum en een pleeggezin, kan
hij nu starten met begeleid zelfstandig wonen (BZW). Tijdens de eerste
maand begeleiding maakt zijn BZW-begeleidster samen met hem een
handelingsplan op. Dit plan is de rode draad doorheen de begeleiding.
Op de verschillende levensdomeinen wordt gezocht naar wat de jongere
wil bereiken en hoe de begeleiding hem daarbij kan helpen. Ook op vlak
van vrije tijd.
Singh is gemotiveerd, hij wil zo vlug mogelijk aan sport doen en aansluiten bij een sportclub.
“Terug cricket spelen is mijn droom”, zegt hij. “Vroeger in India deed ik
dat supergraag, maar ik heb het al heel lang niet meer kunnen spelen”.
Het doel wordt weerhouden in het handelingsplan: Singh wil cricket
spelen in een cricketclub.
Het realiseren van het doel blijkt complexer dan het formuleren ervan.
De begeleidster steekt haar licht op bij de lokale sportdienst. Voetbalclubs bij de vleet, daarnaast talloze clubs die sporten inrichten van
basketbal tot taikwondo. Maar geen cricket. Dan maar ruimer zoeken
in de rest van Vlaanderen. Er blijken wel hier en daar in de grote steden
cricketclubs te bestaan, waarin vooral Britse en Australische expats actief
zijn. Die clubs organiseren onder elkaar zelfs een jaarlijkse competitie.
Maar geen enkele van die clubs is voor Singh voldoende bereikbaar.
“Ik vrees dat het niet zal lukken”, zucht de begeleidster. “Tenzij je zelf hier
een club gaat oprichten”, voegt ze er half serieus aan toe.
Singh is écht gemotiveerd. Een tijdje later heeft hij een groepje van
andere geïnteresseerden rond zich verzameld. Een bonte verzameling Afghanen, Pakistanen en Indiërs met een gezamenlijk doel: cricket
spelen. Samen steken ze de handen uit de mouwen. Ze verzamelen de
nodige bats, wickets en het overige cricketmateriaal (wat dat ook mogen
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wezen). Ze leggen contacten met andere clubs, ze zoeken in de stad naar
een geschikt terrein om te trainen en te spelen. Al gauw botsen ze op de
administratieve en praktische belemmeringen. Een cricketterrein is geen
tennisveldje: het is uitgestrekt en bovendien halfcirkelvormig, dus niet
gemakkelijk te vinden. Het is bovendien voor Singh en co niet evident
om uit te leggen wat ze juist willen.
De begeleidster neemt de contacten met de sportdienst even op zich, in
hoop de zaken wat uit te klaren. Ze vergadert mee met de cluboprichters in het Indisch restaurant van de voorzitter in spe en probeert wat
afspraken en verwachtingen op te volgen. En er komt schot in de zaak.
De sportdienst is bereid een terrein ter beschikking te stellen, alleen zou
men graag nog een ledenlijst van de club zien. Geen probleem voor de
voorzitter, de dag erna zet hij een schoendoos vol internationale paspoorten, verblijfsvergunningen en nog een boel andere paperassen af
bij de sportdienst zodat de verantwoordelijke bij de stad onmiddellijk
beschikt over alle officiële documenten van de clubleden. Het vergt de
begeleidster opnieuw een aantal contacten om te verduidelijken wat er
juist bedoeld wordt met een ledenlijst en wat het belang daarvan is.
Maar uiteindelijk komt ze er. De cricketclub krijgt zijn naam en zijn terrein. De leden, Singh incluis, staan klaar om potten te breken in de nationale competitie. Met andere woorden: het doel uit het handelingsplan is
gerealiseerd.
Of al deze acties vallen onder het realiseren van werkpunten in een
begeleiding van een jongere in BZW, daar valt over te discussiëren. Maar
dat was mijn punt niet. Ik wilde met dit stukje vooral de bijdrage van de
bijzondere jeugdbijstand aan de uitbouw van de cricketsport in Vlaanderen in de verf zetten. En dat telt toch als ‘vermaatschappelijking van de
zorg’?
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Als jeugdzorg in de media komt...
Als jeugdzorg in de media komt, is het vaak om ‘schrijnende’ verhalen in
de kijker te plaatsen. “Achtergelaten baby wordt vijf maanden opgevoed in
ziekenhuis” en “Geen pleeggezin voor kind dat na geboorte door moeder werd
achtergelaten” , zo kopte een Vlaamse krant onlangs. Wie de jeugdzorg
van binnenuit kent, weet dat de waarheid achter dergelijke verhalen vaak
gecompliceerder en genuanceerder is dan op het eerste zicht lijkt.
Al jaren investeert de jeugdzorg sterk in het responsabiliseren van ouders
en het (familiaal) netwerk van kinderen en jongeren als alternatief voor
ingrijpende hulpverlening. Het onderzoeken en onderhandelen in dit
verband vraagt tijd en het is een voortdurend afwegen van dit mogelijke
oplossingen versus de actuele leefsituatie van de minderjarige.
En eens de knoop is doorgehakt over wat het beste is voor een kind, stelt
zich het probleem van de ellenlange wachtlijsten. Kinderen en jongeren
worden uit noodzaak her en der op wachtlijsten geplaatst in de hoop dat
er op enigszins korte termijn toch iets uit de bus komt.
Doordat minderjarigen op wachtlijsten staan van voorzieningen op afstand van de eigen regio, komen verwijzers vaak voor dilemma’s te staan.
Een vrije plaats – al is die helemaal niet vlakbij – is vaak een oplossing voor
een bedreigende of schrijnende leefsituatie. Maar tegelijkertijd komt het
hulpverleningstraject van het kind onder druk te staan. De jeugdzorg wil
immers zeer contextgericht en mobiel werken, en dat is niet haalbaar als
verplaatsingen het merendeel van de geïnvesteerde tijd vragen (zowel
voor de hulpverleners als voor de ouders). De uitkomst van dit dilemma
kan ouders soms voor jaren ‘vast’ zetten. In één gezin werd in een ernstige
crisis vrij snel een crisispleegezin gevonden in West-Vlaanderen. Lijkt ok;
alleen woont de moeder in Turnhout en is op bezoek gaan naar haar
zoontje een daguitstap met het openbaar vervoer om hem een paar uur
te zien. Op voorwaarde dan nog dat het pleeggezin of de pleegzorgbegeleider in staat is om haar op te halen aan het station. Is het realistisch om
te verwachten dat zowel de moeder als de pleegzorgbegeleider verplaatsingstijden van 5 uur per contact kunnen volhouden? Kan je op die manier
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voldoende intensief werken aan een mogelijke terugkeer naar huis?
Hoe lang neem je als hulpverlener de tijd om een goede oplossing uit te
werken voor een kind? Wat is te verkiezen? Vijf maanden verblijf in een
ziekenhuis in Aalst – misschien gevolgd door een plaatsing in een pleeggezin in de buurt en met instemming van de moeder; of een gedwongen
plaatsing na een paar weken in een ver gelegen voorziening of gezin?
De antwoorden zullen nooit eenduidig zijn. En ook bijkomende investeringen in de zorg door de overheid of het anders organiseren van de
sector zullen nooit voor pasklare antwoorden zorgen. Het is daarom geen
evidentie om de kritisch-negatieve kijk van de media – en van de samenleving – op de jeugdzorg om te buigen naar een beeld dat ook toont hoe
hulpverleners – en ouders – zwoegen om goede oplossingen te vinden
voor kinderen.
Positieve beeldvorming blijft daarom meer dan ooit belangrijk. Op beleidsniveau wordt al een en ander gedaan om de jeugdzorg positief in beeld
te brengen, denk maar aan de Dag van de Jeugdzorg. Misschien is het ook
zinvol om dat ook op hulpverleners- of casusniveau te doen. In de Nederlandse provincie Brabant wordt bijvoorbeeld jaarlijks de ‘JeugdzorgDuim’
uitgereikt om een hulpverlener die bijzondere inspanningen of trajecten
gerealiseerd heeft in de bloemetjes te zetten. Behalve het ontvangen van
een oorkonde wordt die persoon er niet rijker van, maar het toont aan de
pers en de samenleving wel expliciet welke positieve verhalen er te vertellen zijn.
Ik kan mij voorstellen dat mensen huiveren bij het idee om de één-dimensionele verslaggeving van de media over de jeugdzorg te counteren, met
misschien even één-dimensionele verhalen over de positieve keerzijde.
Maar tegengas is volgens mij dringend nodig. Het gaat immers niet over
waarheid, maar over perceptie. En een perceptie verander je niet met het
uitbrengen van jaarverslagen en beleidsnota’s, maar met het tonen van
sterke en overtuigende beelden en verhalen.
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Integrale Jeugdhulp
Heel recent, eind februari, startte een gezin met thuisbegeleiding. Een
alleenstaande moeder met twee zonen, met behoorlijk wat problemen.
Op het startgesprek waren naast het gezin, de thuisbegeleider en de
consulente van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg aanwezig. De
verwachtingen van het gezin en de mogelijke doelstellingen van de
thuisbegeleiding werden op een rijtje gezet. Tot slot legde de consulente
mooi uit dat het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg in het kader van
Integrale Jeugdhulp ophoudt te bestaan en vervangen wordt door het
Ondersteuningscentrum Jeugdhulp. Deze laatste instantie zou vanaf nu
het hulpverleningstraject ondersteunen.
Naderhand zei de moeder tegen de thuisbegeleider dat ze echt tevreden
was over wat de consulente vertelde. Ze had immers niet altijd zo’n positieve ervaringen met het Comité. Ze vond dat die zich soms nodeloos
ongerust maakten over haar en haar kinderen en zich daardoor te veel
moeiden. Ook vond ze dat ze telkens fel moest onderhandelen om de –
volgens haar – gepaste hulp te krijgen voor haar gezin. Daarom vond ze
een Ondersteuningscentrum veel beter, want ondersteuning is toch wat
gezinnen nodig hebben.
Integrale Jeugdhulp is op 1 maart 2014 eindelijk van start gegaan. De
meningen erover zijn zeer verdeeld. Is het een radicale verandering van
de jeugdhulp die zorgt voor hulpverleningstrajecten die echt op maat
van elke jongere gesneden zijn? Of is het oude wijn in nieuwe zakken
waarbij alleen het bureaucratisch gehalte van aanmelden en doorverwijzen serieus verhoogd wordt? De waarheid zal wel ergens in het midden
liggen. Maar alleszins kan het geen kwaad om – net als de moeder in
thuisbegeleiding – de nieuwe structuren en organen met een zekere
positiviteit welkom te heten en een kans te geven.
De voorbereiding op de effectieve start van Integrale Jeugdhulp duurde
meer dan 10 jaar en het hobbelige traject naar 1 maart 2014 maakte dat
heel wat hulpverleners op voorhand al een soort ‘integrale-jeugdhulpmoeheid’ opbouwden. Ondanks de lange voorbereidingstijd kunnen we
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voorzien dat de werking van Integrale Jeugdhulp nog heel wat kinderziektes zal kennen. Waarschijnlijk is dat niet te vermijden bij een vernieuwingsoperatie van een dergelijk schaalgrootte. Trouwens, toen de
Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de Bemiddelingscommissie van
start gingen, duurde het ook een tijdje voor deze een vlotte werking en
samenwerking uitbouwden.
Het is een opgave voor medewerkers en organisaties om naast het begeleidingswerk en alle andere veranderingen in de sector nog ruimte te
maken om de groeipijnen van een Integrale Jeugdhulp op te vangen en
zelfs te helpen bijsturen. Anderzijds is het erg nodig om die energie toch
op te brengen, dit om samen met alle partners de manier van werken in
de jeugdzorg voor de komende decennia vorm te geven. En als we het
even niet meer zien zitten, kunnen we misschien dezelfde reflex maken
als de moeder in thuisbegeleiding: we staan er niet meer alleen voor, we
hebben eindelijk een Ondersteuningscentrum Jeugdhulp!
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La Palma
In mei bracht ik tien dagen door op het Canarische eiland La Palma. In
een prachtige bed en breakfast, hoog in de bergen van het eiland. De
B&B wordt sinds een drietal jaar uitgebaat door een Nederlands koppel.
De man van het koppel werkte tot daarvoor in de jeugdzorg in Rotterdam, eerst in een staffunctie, daarna als verantwoordelijke. Hij vertelde
over zijn ervaringen met probleemjongeren, minderjarige asielzoekers,
… En toch had hij na 20 jaar in de sector besloten om ermee te stoppen.
Aanleiding daarvoor was niet zijn engagement voor de jongeren. Naar
eigen zeggen stoorde het hem vooral dat hij zowel in zijn functie als stafmedewerker, als in zijn job als verantwoordelijke hoofdzakelijk bezig was
met vergaderen en niet met dingen ‘doen’. Hij vond dat hij tijd verloor op
overlegmomenten, tijd die hij veel beter kon spenderen aan het realiseren van verbeteringen voor de jongere en voor de organisatie. Toen hij
hierover signalen gaf aan het bestuur, vonden deze dat hij overdreef. Hij
deed immers zijn job goed dus kreeg hij van het bestuur het signaal om
vooral op deze manier voort te doen. Waarop hij zijn ontslag indiende …
Het verhaal klonk voor een stuk herkenbaar voor mij. We vergaderen veel
in de sector en soms ligt de focus meer op het overleg zelf, dan op het
realiseren van wat in overleg is afgesproken.
Al dat vergaderen en overleggen zijn ook het gevolg van een belangrijke
cultuur in de sector: we hechten heel veel belang aan participatie en
inspraak van alle betrokkenen bij beslissingsprocessen en willen de stem
van medewerkers, cliënten, verwijzers, andere partners horen in alle
beslissingsprocessen die voor hen relevant zijn. En bij dit alles streven we
vooral naar consensus en evenwicht. En dat kost veel vergadertijd.
Problematisch wordt het als die vergadertijd ten koste gaat van de
slagkracht en de daadkracht van de organisatie: beslissingen en de
uitvoering ervan verlopen trager omdat de knoop nog niet kan worden
doorgehakt. E r schiet door het overleggen te weinig tijd over voor de
uitvoering en realisatie van de gemaakte keuzes.
Op dit probleem ingrijpen, lijkt kiezen tussen de pest en de cholera.
Gaan we de overlegmomenten beperken en daarmee ook de inspraak?
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Of gaan we de tijd bestemd voor de eigenlijke hulpverlening verminderen, omdat we een overlegcultuur belangrijk vinden? Als je het dilemma
zo stelt, lijkt het onoplosbaar.
Wat kunnen we dan wel doen? Een mogelijke ingang lijkt mij om in te
grijpen op de organisatieprocessen zelf. Zorg voor zeer doelgerichte en
goed aangestuurde vergaderingen. Werk met werkgroepen en focusgroepen met duidelijk afgelijnde opdrachten. Enzovoort.
De managementhandboeken staan vol met richtlijnen om het efficiënter
aan te pakken. Misschien komt er op die manier meer tijd en energie vrij
om te investeren in de kernprocessen van de organisatie.
En als dat niet lukt, is een bed and breakfast openen op La Palma nog
altijd een alternatief.
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Moedige jonge mensen
De voorbije maanden deed zich met een verrassende regelmaat een
aantal maal hetzelfde verschijnsel voor: jongeren die een tijdje geleden
begeleid werden door onze dienst doken op in andere voorzieningen in
de bijzondere jeugdzorg waarmee we samenwerken. Niet als cliënt maar
als stagiair of medewerker.
Chapeau voor deze moedige jonge mensen.
Een vriendin van me heeft hetzelfde parcours afgelegd. Na een geschiedenis in de bijzondere jeugdbijstand met uithuisplaatsing, vatte
ze studies in de menswetenschappen aan en rondde die met succes af.
Ondertussen werkt ze al sinds jaar en dag als begeleidster in de bijzondere jeugdbijstand (of in de integrale jeugdhulp, zoals we nu moeten
zeggen).
Ze geeft aan dat het niet evident is om met die achtergrond in de sector
te werken. Zo vindt ze nog steeds dat haar collega’s het zich niet ten volle
kunnen voorstellen wat het betekent om niet thuis te kunnen op groeien,
zeker als broers of zussen dat wel kunnen. Je ontwikkelt andere waarden
en normen, andere gewoontes dan de rest van je gezin. Je bouwt geen
gemeenschappelijke geschiedenis op en dat speelt je levenslang parten.
Het bepaalt je gevoelsmatig , maar ook in het heel gewone contact met je
dichte familie. Als je bijvoorbeeld je familie ziet en er wordt gepraat over
jeugdherinneringen, ben je vaak de enige die er niet over kan meepraten.
En ook in het samenwerken met collega’s is het hierdoor moeilijk om
open en expliciet te communiceren over dit thema. Mijn vriendin vertelt
bijvoorbeeld dat haar collega’s op team soms ongenuanceerd vertellen
over het gedrag van cliënten. Ze denkt dan soms: ‘Hey, mijn moeder doet
vaak ook zo’, maar vindt niet de moed om rechtstreeks tegen het discours
op het team in te gaan. Steeds kiest ze ervoor om te zwijgen en inwendig
het gebrek aan nuance bij haar collega’s te relativeren en te kaderen binnen hun engagement om het beste te willen voor de jongeren en kinderen. Via indirecte tussenkomsten probeert ze de toon op het team bij te
sturen, haar eigen gevoel blijft onbesproken.
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Vandaar … nogmaals een dikke chapeau voor deze moedige jonge mensen, voor hun engagement, voor hun rechtstreekse en onrechtstreekse
feedback vanuit hun achtergrond en geschiedenis. Door wat ze zeggen
en doen, maar misschien nog meer door wie ze zijn, zijn zij een ongelofelijke rijkdom voor de jeugdzorg en tonen zij aan collega’s en cliënten dat
we in wezen allen dezelfde soort mensen zijn: mensen die worstelen met
hetzelfde soort problemen en mensen die ze kunnen overwinnen.
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