NIEUWSBRIEF 2 november 2017
Aan de hand van verhalen van
jeugdigen, ouders, medewerkers
en anderen willen we met deze
nieuwsbrief inzicht geven in het
werk van Bureau Jeugdzorg
Limburg. Dit keer staan de
jongeren centraal. Jongeren die
meepraten, meedenken en
meebeslissen over wat er beter
kan in de hulpverlening. Jongeren
die meewerken aan een virtual
reality project om bij andere
jongeren bewustwording te
creëren over de gevaren van het
doorsturen van ‘sexts’. En een
verhaal over Rachel, die twee jaar
geleden met spoed uit huis werd
geplaatst. Nu probeert zij, samen
met haar ouders, oma en tante, de
negatieve spiraal te doorbreken
door deel te nemen aan het
intensieve Safe Path traject. Dat en
nog meer lees je in deze tweede
nieuwsbrief.

Patronen doorbreken met

Safe Path Jeugdzorg
Rachel is dertien jaar als ze met spoed
uit huis wordt geplaatst. Ze is
onhandelbaar. Haar gezinsvoogd meldt
haar en haar gezin aan voor Safe Path.
Deze methode helpt jongeren en hun
netwerk om inzicht te krijgen in hun
interactie- en gedragspatronen. Hoe
ontstaan ze? En hoe kunnen jongeren
samen met hun netwerk negatieve
patronen doorbreken? Binnen Bureau
Jeugdzorg Limburg zijn een aantal Safe
Path coaches actief die samen
optrekken met onderzoekers van de
Universiteit Maastricht. Lees hier het
hele verhaal van Rachel en haar
familie. Hoe is het ze vergaan?
Meer lezen over de methode Safe
Path? Via bovenstaande link kun je ook
het verhaal lezen van Safe Path coach
Patrick Wasserman en
psycholoog/ universitair docent Kim
van Oorsouw.

Meepraten, meedenken en
meebeslissen
Een succesvol onderzoek naar het
vergroten van cliëntparticipatie
Zeven jongeren die een
ondertoezichtstelling hebben zijn
betrokken bij een onderzoek van

jeugdzorgwerker Vera Hendrix. Samen
met collega’s van Bureau Jeugdzorg
Limburg denken zij na over mogelijke
verbeteringen tijdens een
hulpverleningstraject. Een mooie vorm
van cliëntenparticipatie. Er wordt niet
alleen gepraat, maar er wordt ook
meteen naar een mogelijke oplossing
gezocht. De zeventienjarige Quincy is
een van die jongeren: “Bij een
thuisgesprek met de gezinsvoogd is
altijd de eerste vraag hoe het met me
gaat? Dat is een rare vraag. Je zit er
toch niet voor niets. We hebben als
groep aangegeven dat het goed is om
de vragen op een andere manier te
stellen. Vragen waaruit blijkt dat de
gezinsvoogd oprecht geïnteresseerd is
in jouw verhaal.” Vanuit Bureau
Jeugdzorg Limburg wordt daarom
gedacht aan het opzetten van een
training oplossingsgericht werken met
jongeren. Dit zou goed zijn omdat
deze specifiek gericht is op het stellen
van activerende en toekomstgerichte
vragen. Vera Hendrix is bijna klaar met
haar onderzoek, maar deze vorm van
cliëntenparticipatie zal zeker een
vervolg krijgen.

Lees hier het hele verhaal over
clientparticipatie

Virtual Reality Productie
Sexting
‘Jongeren als motor voor
innovatie’
Bij sexting gaat het om het verzenden
of ontvangen van seksueel getinte
foto's of berichten via mobiele
telefoons of andere sociale media. Dit
kan verkeerd gaan wanneer de

ontvanger de foto’s of filmpjes
ongewenst verspreidt. Het slachtoffer
krijgt dan vaak de schuld in plaats van
degene die het verspreid heeft.
Wekelijks komen er in Limburg
schrijnende gevallen binnen bij politie,
justitie, Veilig Thuis en Bureau
Jeugdzorg Limburg. Een zorgwekkende
situatie. Jongeren zouden zich meer
bewust moeten zijn van de gevaren
van het doorsturen van ‘sexts’. In
samenwerking met het ministerie van
Justitie en Veiligheid, Stichting Halt en
andere partners in de civiele jeugd- en
strafrechtsketen wordt nu een
bijzondere invalshoek gekozen; die van
de Virtual Reality. Daarbij worden ruim
zestig jongeren betrokken. Zij gaan
samen aan de slag om een verhaallijn
te maken die geschikt is voor Virtual
Reality. Deze VR productie kan dan
ingezet worden om jongeren te wijzen
op de gevaren van het doorsturen van
‘sexts’. Het beste idee wordt door de
leerlingen gepresenteerd komende
maand op een grote
informatiebijeenkomst met alle
ketenpartners.

Lees hier meer over het
project VR Sexting

Social media voor
hulpverleners
Het versturen van ‘sexts’, zoals in het
vorige artikel beschreven, is voor veel
jongeren dus een heel normaal
gegeven. Als volwassene, en zeker ook
als hulpverlener, is het daarom erg
belangrijk dat je je verdiept in het
social media gebeuren waar bijna elke
jongere zich dagelijks mee bezig
houdt. Op apps als Instagram,

Snapchat, Whatsapp en Facebook
delen jongeren hun hele leven met
elkaar. Dit kan voor een hulpverlener
helpend zijn om de belevingswereld
van een jongere beter te begrijpen.
Voor onze organisatie reden om Kelly
de Vries in te schakelen voor een
workshop. Zij is expert op het gebied
van social media in de hulpverlening.
Kelly is blij dat ze uitgenodigd is.
Hulpverleners kunnen niet meer om
social media heen.

Kelly de Vries: “Om er echt achter te
komen wat een jongere bezighoudt
moet je met ze in gesprek over wat ze
op social media plaatsen. Het is erg
belangrijk om inzicht te krijgen in hoe
jongeren social media gebruiken.
Welke vragen stel je en wat kun je
ermee?
In mijn workshops geef ik
hulpverleners tools en tips over hoe
het gedrag op social media een
standaard onderwerp in de begeleiding
van jongeren kan worden”.
Volgens Kelly maakt bijna 100 procent
van alle jongeren gebruik van social
media. Dat is niet vreemd. Maar lang
niet alle volwassenen, dus ook
hulpverleners, weten wat ze ermee aan
moeten. Jongeren en social media zijn

onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Kelly: “Wat wij als volwassenen, als
hulpverleners, moeten doen, is ons
proberen te verplaatsen in het brein
van een jongere. Jongere maken soms
keuzes die voor ons onbegrijpelijk zijn.
Zoals het sturen van ‘sexts’ naar
elkaar. Ze denken na over de gevolgen
op korte termijn, maar zeker niet,
zoals volwassenen, over de gevolgen
op lange termijn. Dat moet je
begrijpen. Dan kun je ook andere
vragen stellen om erachter te komen
waarom een jongere tot die keuze
komt en kun je uitleggen op een voor
hen begrijpelijke manier waarom ze
ook moeten nadenken over de
gevolgen op lange termijn.”
Social media is niet meer weg te
denken en daarom is het volgens Kelly
heel goed dat instanties zoals Bureau
Jeugdzorg zich nu hierin verdiepen.
Kelly: “Het is eigenlijk heel eenvoudig
als je in gesprek wil met een jongere.
Vraag hem of haar niet hoe het op
school gaat, maar vervang het woordje
‘school’ door het woordje ‘Instagram’.
Meer weten over (het werk van) Kelly
de Vries. Kijk op www.kellydevries.nl

IAWW – Integrale Aanpak
Wijkgericht Werken
In de gemeenten Kerkrade, Simpelveld
en Sittard-Geleen worden successen
geboekt met de aanpak van (ernstige)
overlast in buurten. Dit is te danken
aan de inzet van de Integrale Aanpak

Wijkgericht Werken (IAWW). Het
verbindt de aanpak van (ernstige)
overlast met burgerparticipatie. IAWW
is erop gericht alle
meldingen/signaleringen van overlast
in wijken centraal te registreren binnen
de gemeente en vervolgens snel te
analyseren en doortastend op te
pakken. Daarbij worden alle instanties,
waaronder Bureau Jeugdzorg Limburg,
betrokken die nodig zijn bij het
succesvol aanpakken van de overlast.
Daarnaast is het mogelijk om als
gemeente door middel van alle
registraties de overlast per wijk in
kaart brengen en ordenen om
preventief te kunnen gaan werken.
Wilt u meer weten over de
Integrale Aanpak Wijkgericht Werken
neem dan contact op met Tayeb
Labyed. Sinds mei 2015 is Tayeb
Labyed werkzaam bij IAWW als
implementatiemanager en deels nog
als gecertificeerde professional bij
Bureau Jeugdzorg Limburg.
E-mail:
tayeb.labyed@bjzlimburg.nl website w
ww.iaww.nl

Over Bureau Jeugdzorg
Limburg - achtergronden en
cijfers
In onze nieuwsbrieven willen we laten
zien wat we allemaal doen. De
kerntaak van Bureau Jeugdzorg
Limburg is natuurlijk uitvoering geven
aan de maatregelen kinderbescherming
(ondertoezichtstelling en voogdij) en
jeugdreclassering. We leggen hier elk
jaar ook verantwoording voor af in een
jaarverslag. Klik hier voor meer
achtergrond en de cijfers van 2017

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau
Jeugdzorg Limburg. Voor meer
informatie/vragen/opmerkingen kijk op
www.bjzlimburg.nl om met ons in contact te
komen.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen klik
dan hier.
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