Beste collega van de jeugdzorgregio West Brabant West,

WIJ HEBBEN EEN VRAAG. KUNT U ONS HELPEN?

De gemeenten binnen de Jeugdhulpregio West-Brabant West zijn momenteel bezig om het project
proeftuin toekomstscenario jeugd en gezinsbescherming vorm te geven. Hierin worden de huidige
organisaties (GI’s, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis) tot een regionaal veiligheidsteam
geformeerd. Eind 2022 wil de Jeugdregio de veiligheidsteams doorontwikkelen richting het
toekomstscenario, welke ervoor zorgt dat zij jeugdigen in een onveilige situatie nog eerder en beter
kan helpen.
Cliëntparticipatie vormt een waardevol onderdeel binnen dit project. De regio willen graag met
cliënten reflecteren op de werkwijze van de Veiligheidsteams om deze een slag verder te brengen
richting het toekomstscenario. Hiervoor is ervaring met de Veiligheidsteams zelf niet nodig.
Scale Advies ondersteunt de regio bij het betrekken van cliënten in dit proces. Hun ervaring is wat
ons betreft essentieel als basis voor een verbetering in het proces. Wat kunnen we volgens hen met
elkaar nóg beter of anders doen? We praten binnen in dit traject mét jongeren en ouders, niet over
jongeren en ouders.

We organiseren in de zomer van 2022 1-op-1 gesprekken (telefonisch of via TEAMS). Het doel van
de 1-op-1 gesprekken is om met elkaar het gesprek te voeren over de huidige werkwijze. Met deze
informatie wordt het experiment binnen de proeftuin gevoed.

In het najaar van 2022 zullen we nogmaals met cliënten spreken. Dit zullen t.z.t. cliënten zijn die
geëxperimenteerd hebben met de nieuwe werkwijze in de proeftuin.
Wat vragen wij?
We verzoeken jullie om bovengenoemde alvast onder de aandacht te brengen bij cliënten die
mogelijk graag meedenken over de hulp en ondersteuning voor jeugdigen. Wees niet bang om
jongeren of ouders op te geven die negatief zijn over de huidige werkwijze of misschien zelfs over
u als jeugdprofessional. De uitkomst van de gesprekken wordt geanonimiseerd en is niet
herleidbaar. Daarnaast is alle input waardevol om gezamenlijk de huidige werkwijze te verbeteren,
iets waar we allen naar streven.
Naar wat voor cliënten zijn wij opzoek? Het gaat om jongeren of ouders…
-

met ervaring binnen de jeugdbeschermingsketen (o.a. Veilig Thuis en de Raad voor de
Kinderbescherming), nu of in het verleden;
die behoefte hebben om hun stem te laten horen en hun ervaring te delen (ook als deze
ervaring negatief is horen we dit graag);
die bij willen dragen aan het verbeteren van de jeugdhulp;

In de bijlage van deze e-mail vindt u een digitale flyer & korte wervingsvideo. We vragen u om deze
flyer & wervingsvideo onder de aandacht te brengen bij cliënten. Op deze manier streven wij naar
een goede opkomst. Uw ondersteuning is hierbij van grote meerwaarde, ofwel onmisbaar!

What’s in it for them?
Tijdens een 1-op-1 gesprek krijgen jongeren en ouders de kans om mee te denken in het verbeteren
van de jeugdhulp. Hun stem wordt uiterst serieus genomen wanneer we samen kijken naar wat
volgens hen écht belangrijk is voor de toekomst. Zij hebben het op dat moment voor het zeggen. Alle
input is op elke gewenst moment welkom en wordt als waardevol beschouwd. Naast het ophalen van
de ervaring staan veilig contact, gelijkwaardigheid, respect en anonimiteit voorop.
We nemen jongeren en ouders daarna ook graag mee in het vervolgproces: wat koppelen wij terug
aan de regio? En wat wordt daar vervolgens mee gedaan?
Tenslotte ontvangen deelnemers na afloop een cadeaubon van 20 euro, deze zal digitaal te
ontvangen zijn en direct na het gesprek uitgekeerd worden.

Vragen?
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust contact op met Lotte Martens
0651892935 of lotte.martens@scaleadvies.nl
Jongeren en ouders kunnen zich opgeven via participatie@scaleadvies.nl of bellen/appen naar Aricia
Ike via 0655555667.

Bedankt alvast voor uw hulp!
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