r Samespel kunnen jullie, als jullie willen, gebruiken in jullie communicatiekanalen. Dank!

In deze uitgave onder meer:
Beter Samenspel verspreidt zich | Hoe Beter Samenspel er in de praktijk van het Westland
uitziet | Een voorbeeld uit het Westland: Samen het kind een stem geven | Beter Samenspel in
2020: we dragen het stokje over

Beter Samenspel verspreidt zich
Trainingspool Beter Samenspel
We zijn druk bezig om een trainingspool Beter Samenspel vorm te geven. Voor de
implementatie Beter Samenspel zijn trainers vanuit alle gemeenten en GI's namelijk
onmisbaar. Zij kennen de werkwijze Beter Samenspel én weten hoe ze dit aan hun
collega's over kunnen brengen. Ook kunnen zij Beter Samenspel casuïstiek begeleiden
en collega's ondersteunen in hun leerproces.

De eerste trainers vormen met elkaar
een groep die tot september onder
begeleiding getraind worden en
vervolgens zelf trainingen gaan geven.
Vanaf september kan deze eerste
groep ook andere collega’s gaan
inwerken in het geven van de
trainingen, zodat de trainerspool een
natuurlijke uitbreiding kent.

Ondanks corona, toch aan de slag
Het oorspronkelijke plan om grote groepen tegelijk te trainen voor de implementatie van
Beter Samenspel in de H10, kon door corona niet doorgaan.

Om toch met Beter Samenspel aan de slag te kunnen in de praktijk, hebben we een
alternatief programma ontwikkeld. In dit programma maken we een combinatie van
online en, waar mogelijke en met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM, fysiek
trainen. Daarnaast starten we meer geleidelijk op door per gemeente met een aantal
geselecteerde casussen, met hulp van een trainer/begeleider, te oefenen met de
werkwijze Beter Samenspel. Zo kunnen we toch aan de slag!

Terugblikken op de startbijeenkomst
Begin februari trapten we af met met
een Startbijeenkomst voor alle H10
gemeenten en alle betrokken GI's.
Tijdens deze inspirerende middag,
wisselden we van gedachten over de
werkwijze, deelden we tips en
ervaringen en en gingen we met het
boekje Beter Samenspel naar huis.

Inmiddels zijn alle gemeenten in de H10
en alle GI's aan de slag om Beter Samenspel te implementeren. Met elke gemeente is
er contact om de implementatie daadwerkelijk vorm te gaan geven en bijna elke
gemeente heeft intussen een projectleider Beter Samenspel.

''Ik vind het leuk wanneer ik een collega tegen een intern begeleider hoor zeggen
dat we het probleem van het kind niet oplossen met bijvoorbeeld een
angstbehandeling als de ouders steeds maar ruzie blijven maken''

Hoe Beter Samenspel er in de praktijk van het
Westland uitziet
Als (bijna) alle medewerkers van lokaal en de GI's zijn getraind, hoe ziet de
vervolgens de 'gewone' praktijk van Beter Samenspel er dan uit? We vroegen het
Andriëtte Prins die bij het SKT Westland werkt.

Ervarend leren in plaats van overtuigen
De ontwikkelfase is inmiddels al weer geruime tijd achter de rug, er lag een schone taak
voor de deelnemers aan de leerwerkplaats om de bouwstenen over te dragen naar de
werkvloer.
Vanuit de wetenschap dat overtuigen (vaak) niet werkt en er slechts één manier echt
effectief is om collega’s enthousiast te maken, door hen zelf de gelegenheid te bieden
om concreet aan de slag te gaan of te wel ”ervarend te leren” zoals dat zo mooi in de
training omschreven werd.
Bijna alle collega’s zorgregisseurs jeugd hebben een training van vier dagdelen kunnen
volgen. Bijna, omdat ook hier het corona virus, in de staart van het uitrollen, in de weg
heeft gezeten.
Ondanks dat durf ik wel te beweren dat
binnen het Sociaal Kernteam alle
collega’s wel iets mee hebben
gekregen van de Beter Samenspel
visie. De Beter Samenspel trainingen
zijn over het algemeen enthousiast
ontvangen.

Kritischer en bewuster
Verschillende bouwstenen zijn al opgenomen in de werkwijze. Zo wordt er bij ieder Plan
van Aanpak een tijdlijn gemaakt. Dit helpt bij het bewustzijn dat het inzetten van
(geïndiceerde) hulp niet altijd effectief is (geweest). We herkennen patronen en
confronteren ouders er mee. We zien nog meer in dat de juiste hulp aan de juiste
personen moet worden geboden. Ik vind het leuk wanneer ik een collega tegen een
intern begeleider hoor zeggen dat we het probleem van het kind niet oplossen met
bijvoorbeeld een angstbehandeling door de GGZ als de ouders steeds maar ruzie
blijven maken zoals bij complexe scheidingen het geval is.

In mijn beleving zijn we mede door Beter Samenspel over het algemeen kritischer en
bewuster geworden. Begrippen als normaliseren en samenwerken met professionals
maar ook met het netwerk van het gezin lijken binnen het Sociaal Kernteam steeds
meer ingebed. Ook zie ik dat er steeds vaker (op zeer creatieve wijze) met kinderen zelf
wordt gepraat. Dit levert vaak parels van informatie op.

Kortom we zijn op de goede weg en als we vertrouwen hebben in elkaars expertise en
ons er steeds van bewust blijven dat het middel niet belangrijker is dan het doel n.l. er
met elkaar voor zorgen dat kinderen in kwetsbare posities veilig op kunnen groeien, dan
mogen we best een beetje trots zijn op ons werk!

Een voorbeeld uit het Westland: Samen het kind een stem geven
In een casus hebben de jeugdbeschermer en ik ons samen ingezet om zo warm
mogelijk over te dragen. In de aanvang kon ik meeliften op haar ervaring met het
gezin en lag de regie duidelijk bij haar. Ik schoof aan bij
het netwerkoverleg waar aanvankelijk de betreffende
jongere niet bij aanwezig was. Ik zag dat een ieder erg
hard zijn best deed om vanuit zijn/ haar eigen visie de
stem van de betreffende jongere te vertolken. Er was
duidelijke sprake van tegengestelde belangen. De
betreffende ouders stond lijnrecht tegenover elkaar.

De betreffende jongere was inmiddels 13 jaar, ik was

ontzettend benieuwd geworden naar wat hij zelf te melden had. Ouders gaven
aanvankelijk aan dat hij geen gesprek wilde met de zoveelste hulpverlener op rij.
Dit zou alleen maar schadelijk voor hem zijn. Daar zijn we niet mee akkoord
gegaan, een laagdrempelige kennismaking was een minimale voorwaarde om de
ondersteuning in het vrijwillige kader te continueren.

De kennismaking vond na schooltijd plaats op neutraal terrein. Een van de eerste
dingen die hij ons liet weten was dat hij het gevoel had dat niemand naar hem
luisterde. Inmiddels is hij zelf aanwezig bij het netwerkoverleg. Hij neemt zijn oom
mee ter ondersteuning, ik ben onder de indruk van hoe goed het hem lukt om zijn
wensen kenbaar te maken en zijn ouders te dwingen om naar hun eigen aandeel
te kijken.

Beter Samenspel zet in beweging
Door projectleider SKT Westland: Saskia van Alderwegen

De casus van Andriëtte is een mooi voorbeeld van de
veranderingen die we bij het SKT Westland door Beter
Samenspel aan het implementeren zijn. We zagen in de
dossiers, die we bij de start van Beter Samenspel
geanalyseerd hebben, te weinig terug dat kinderen zelf
actief betrokken waren in de gesprekken. Daardoor
hebben we in de bouwsteen ‘Gesprekken met kinderen’
gesteld dat er altijd met kinderen gesproken moet worden, zodat zij een stem
hebben en kunnen aangeven wat zij van de hulp vinden en of de hulp wel aansluit
bij het kind. Ook in deze casus bleek de jongere graag gehoord te willen worden.
Daarnaast is in de casus terug te zien dat we vanuit de bouwsteen ‘Samenwerking
lokaal team-GI’ een verbeterde overdracht organiseren. We kunnen beter een
gezamenlijk lijn uitzetten doordat we (eventueel al voordat er een
kinderbeschermingsmaatregel is) samen kunnen optrekken in een gezin. We
blijven ook betrokken als de maatregel eenmaal uitgesproken is. Hierdoor gaat er
minder informatie verloren en kan het plan van aanpak tussen de GI en het SKT
doorgegeven worden. Doordat Andriëtte al een tijdje met de jeugdbeschermer

meeliep in het gezin, kreeg ze mee wat er nodig was voor dit gezin. We zijn goed
op weg om de bouwstenen van Beter Samenspel steeds vaker bij meer gezinnen
in te zetten, waarbij voorbeelden als deze ons zeker motiveren!

Beter Samenspel in 2020: We dragen het
stokje over
Het programma Beter Samenspel wordt eind juni 2020 overgedragen en opgenomen in
de nieuwe programmastructuur
H10. Daarmee zal Beter Samenspel
definitief ‘landen’ en verder gaan als
een bestaande werkwijze én als een
doorlopend leer- en ontwikkelproces
binnen de H10.
Dayenne Schuring (programmamanager) en Leonie Terlouw (programmasecretaris)
dragen het stokje over aan Liesbeth van der Bos. Graag stellen we haar even aan je
voor!

Even voorstellen: Liesbeth van den Bos
Ik ben Liesbeth van den Bos. Sinds 1 juni
implementatiemanager transformatie jeugd voor de
regio Haaglanden. Vanuit mijn woonkamer ben ik
begonnen met inlezen, online kennismaken en
overleggen. Om mij heen een dochter die thuis de
middelbare school lessen volgt en een andere dochter
net geslaagd voor haar havodiploma en nu dobberend
in een zee aan vrije tijd en een poes die bij voorkeur op
stukken en toetsenbord ligt. Een bijzondere start van
een uitdagende baan waar ik heel veel zin in heb.

Ik heb de afgelopen veertien jaar als zelfstandige in het jeugddomein gewerkt, meestal

in opdracht van gemeenten. Ik was onder andere betrokken bij het opzetten van lokale
teams, bij Veilig Thuis, bij de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, bij het
lokale jeugdbeleid, jeugd en veiligheid en was de projectleider voor de transitie in
Haarlem, de stad waar ik ook woon. Op verschillende plekken en in verschillende rollen
heb ik veel geleerd. Dit neem ik mee in deze functie waarin ik hoop een lange periode te
kunnen bijdragen aan de transformatie die vraagt om een lange adem, om partnerschap
en samen (met vallen en opstaan) blijven leren. Want dat is waar ik mij op mag richten,
met speciale aandacht voor het onderwerp Jeugdhulp in Gezinsvormen en Beter
Samenspel.

Om Beter Samenspel verder te brengen, om het te borgen en te
implementeren, krijg ik hulp van een collega: Sandra Bakker. Zij
heeft twee jaar recente ervaring in het jeugddomein in Den
Haag en de H10 achter haar kiezen en zal zich in een volgende
nieuwsbrief verder voorstellen. We kijken er samen naar uit om
jullie (beter) te leren kennen en houden ons aanbevolen om,
zodra dit weer kan, jullie dagelijkse werk-werkelijkheid te komen
ervaren om zo gevoel te krijgen en houden bij de praktijk.
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