Wij zijn Juvent, Zeeuwse
Jeugdzorgspecialist!
Onze focus 2017-2019

Terug naar de inhoud!
De laatste jaren ging het in de jeugdzorg vooral over
financiën en de randvoorwaarden. Ook voor Juvent
waren de gevolgen van de transitie en de bezuinigingen
enorm. Toch zijn we trots op wat we met elkaar hebben
bereikt: ondanks alle veranderingen konden kinderen,
ouders, samenwerkingspartners en gemeenten blijven
rekenen op de inzet van Juvent.

Wij geloven dat ieder individu in staat is om te veranderen.
Wij maken ons daarom hard voor kinderen, zodat ieder
kind op eigen kracht en vanuit individuele mogelijkheden
kan opgroeien en ontwikkelen tot een zelfstandige
volwassene.
Ruud Stevens
Raad van Bestuur
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We gaan weer terug naar de inhoud, onze expertise,
oftewel de zorg voor kinderen, jongeren en het gezin!
Wij laten zien waarom we doen wat we doen en hoe we
dat doen, samen met onze partners en omgeving! Wij
maken duidelijk wat wij als Zeeuwse jeugdzorgspecialist
bijdragen aan het leven van een kind, een gezin, hun
omgeving en uiteindelijk de maatschappij.

Jetske van der Vorst
Coördinator Invalpool & pedagogisch
medewerker

Wij zijn Juvent, de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist!
Onze missie is om ervoor te zorgen dat ieder kind
veilig kan opgroeien en zich zo goed mogelijk kan
ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.
Wij zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouders wanneer
zich complexe en meervoudige problemen voordoen. Als
een lichte aanpak of ondersteuning niet (meer) werkt, zetten
wij intensieve en specialistische behandeling in. Wij gaan
daarbij uit van de mogelijkheden van ieder individu. Wij
geloven dat gezinnen met de juiste ondersteuning kunnen
veranderen.
Iedere dag maken onze betrokken collega’s zich hard
om te doen wat nodig is om kinderen, gezinnen en hun
omgeving te versterken op hun weg naar zelfstandigheid.
Dat doen wij zo dicht mogelijk bij het gezin thuis en
waar nodig in pleeggezinnen, behandelgezinnen,
gezinshuizen of specialistische behandelgroepen.
Daar waar kinderen opgroeien, zorgen wij samen met
onze partners in Zeeland voor de juiste ondersteuning
en behandeling, voor nu en straks. Daar waar het
toegevoegde waarde heeft, delen wij onze kennis en
nemen wij het initiatief om samen te werken.

Tijdig op- en
afschalen
Zo effectief en
efficient mogelijk
Hoge kwaliteit en
expertise
Aandacht voor
veiligheid en
preventie

Netwerk inzetten

Behandelplan
is uitgangspunt

Duidelijk
behandeltraject
met begin en
eind
Resultaten
tellen

Systemisch en
methodisch
werken

Vroegtijdige
signalering

Samenwerking
met onderwijs
Delen van kennis
en expertise
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“Een tienermeisje met indicatie LVB (Lichte
verstandelijke beperking) was in de problemen
geraakt met een loverboy. Toen zij met Juvent in
aanraking kwam had ze een grote hoeveelheid
aan medicatie tegen depressies, ter onderdrukking
van haar woedeaanvallen, slaapproblemen enz.
Samen met de groepsleiding en de gedragsdeskundige is het ons gelukt om haar op een
groep te krijgen. Uiteindelijk bleek ze helemaal
geen verstandelijke beperking te hebben.
Sterker nog, ze bleek zelfs een zeer intelligent
kind te zijn. Echter wel zeer beïnvloedbaar. De
omgeving van de drukke randstad hielp niet
mee. Ze had een ontzettend betrokken moeder,
maar ook zij had geen grip op de situatie. Het
meisje heeft een kans gekregen en ze heeft
deze ook goed benut. Inmiddels is ze volwassen
en heeft ze drie kinderen. We hebben nu nog
altijd contact. Ze heeft zelfs haar eigen bedrijf
neergezet. Er blijft een enorme betrokkenheid.
Sommige kinderen laten je gewoon niet los.
Kinderen met een rugzakje worden pas later
volwassen, dat gebeurt echt niet als ze 18
worden, als de jeugdzorgfinanciering stopt.
‘Zomaar’ een kind loslaten omdat ze qua wet
volwassen zijn is geen goed idee. Deze jongeren
zijn vaak nog niet bezig met het vinden van
werk, ze hebben angst om het alleen te doen,
hebben vaak een klein netwerk en hebben
gewoon hulp nodig met de kleine praktische
dingen. Je kunt ze door middel van vertrouwen,
steun en tijd, die veiligheid bieden die hen net
die stap verder brengt. Nazorg is zo belangrijk!
Het systeem (ouders, familie en omgeving) is
samen met het hebben van een toekomstperspectief, bepalend of een kind slaagt in deze
maatschappij. Dat laatste moet altijd prioriteit zijn.”

Hier staan
- en gaan wij voor!

Versterken bij
zelfstandigheid

Dichtbij
het kind

Lisette de Bree
Pedagogisch medewerker bij
Dagbehandeling Goes

We verbinden en werken samen in het belang van
het kind. We faciliteren in mogelijkheden en laten
oordelen los die ons belemmeren om te komen
tot een oplossing. We tonen lef, gaan verder, zijn
vasthoudend en nemen initiatief zodat we samen
verder komen.
Een optimale hulpverleningsrelatie tussen zorgvrager
en hulpverlener is een randvoorwaarde voor goede
jeugdzorg. Wij streven daarom naar gelijkwaardigheid,
zowel in de relatie tussen zorgvrager en hulpverlener, als
tussen collega’s /collega-hulpverleners. Ieder levert vanuit
zijn of haar rol een bijdrage aan het hulpverleningsproces
en heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van
onze zorg zo hoog mogelijk te houden. We werken
met elkaar vanuit het respect en het vertrouwen dat we
allemaal ons werk zo goed mogelijk willen doen. Dat
doen we door elkaar te helpen, elkaar vragen te stellen als
we iets niet begrijpen en door elkaar aan te spreken en
feedback te geven. We mogen bevraagd worden, omdat
we (van elkaar) willen blijven leren en ons willen blijven
verbeteren. Besluiten worden genomen door diegene
die dat het beste kan doen, op grond van expertise en
betrokkenheid. Juvent biedt een helder kader waarbinnen
professionele vrijheid van handelen bestaat met als doel
de (hulp)vraag van kinderen en ouders zo goed mogelijk
te beantwoorden.

Wie heb ik
allemaal nodig
om dit kind of
gezin te kunnen
helpen?

Draagt mijn
hulp bij aan de
zelfredzaamheid
van het hele
gezinssysteem?

Is het kind met
deze hulp niet alleen
nu, maar ook op lange
termijn geholpen?
Zijn er betere
alternatieven?
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“Ik ben trots op het hele systeemwerken van
Juvent. Op de ouders en op de teams en hoe
we samen kijken wat het kind echt nodig heeft.
Hoe kan het kind het beste geholpen worden?
Dat is de centrale vraag. Een kind is hier tijdelijk
op de dagbehandeling. Het mooiste is om te
zien hoe het hier vaardigheden leert en weer
vertrekt. Dat gebeurt in samenwerking met de
ouders. Natuurlijk is er veel veranderd door de
transitie, maar de basis ‘waar we het als Juvent
voor doen’ blijft. We bieden veiligheid door te
luisteren naar ouders, we denken mee, doen dat
zonder oordeel, we hebben de expertise in huis.
Ik vind het mooi om daar aan bij te dragen!”

Wie zijn wij?

Jan de Witte
Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT)
Vertrektrainer & Begeleid Zelfstandig
Wonen (BZW)

Ambulante thuishulp
• Versterken van gezinnen;
• Intensieve specialistische behandeling bij
complexe problemen;
• Investeren in hooggekwalificeerde medewerkers;
• Systemisch werken rond kind, gezin en omgeving;
• Ondersteuning bij echtscheidingsproblematiek
en ouderschapsbemiddeling
• Tijdig op- en afschalen door inzet van ander
ondersteuningsvormen.

Pleegzorg
• Versterken en ondersteunen van
pleegouders;
• Veiligheid staat centraal;
• Voorkomen van voortijdige beëindiging
van plaatsingen;
• Investeren in een zorgteam
rondom een kind.

Dagbehandeling
• V
 ersterken van het kind en het gezin
én andere professionals in onderwijs
en kinderopvang;
• Focus op preventie;
• Kennis en expertise delen;
• Samen zijn wij één team voor het kind,
het gezin en de omgeving.

Residentiële behandeling
• K
 orte, duidelijke, intensieve en specialistische
behandeltrajecten;
• Gericht op duurzame verandering bij systeembehandeling en focus op een nieuw perspectief
voor de jongere en zijn gezin;
• Onze behandelprogramma’s zijn onderdeel van
een breder behandeltraject;
• Het kind of de jongere, het gezin en de omgeving
zijn ieder vanuit zijn of haar eigen rol (mede)
verantwoordelijk voor het resultaat;
• Onze hulp wordt altijd zo dicht mogelijk bij het
gezin ingezet.
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“Een dame van 17 jaar met een lichte verstandelijke
beperking wilde heel graag op zichzelf wonen.
Na haar aanmelding werd ze op een wachtlijst
geplaatst. Het kon wel een paar jaar duren voordat
ze in aanmerking zou komen voor een eigen
plek. Omdat zelfstandigheid voor haar erg belangrijk was, zocht ik contact met de gemeente
om de mogelijkheden te onderzoeken. Na een
netwerkberaad ging ik met de woningbouwvereniging aan de slag om samen te zoeken naar
maatwerk. We hebben als Juvent hemel en aarde
bewogen om iets voor elkaar te krijgen. Dat is
kenmerkend voor ons: doortastendheid, niet
opgeven, blijven zoeken naar mogelijkheden
en gebruikmaken van ons netwerk. Het duurde
uiteindelijk een jaar, maar het is gelukt om haar
die zo gewenste zelfstandigheid te geven. Voor
mij staat het verhaal van dit meisje symbool voor
onze strijd om te zorgen dat het goed gaat met
een kind en de noodzaak om te verbinden met
andere partijen. Dat proberen we als Juvent
altijd, hoeveel moeite het soms ook kost. Daar
ben ik echt trots op!”

Wat doen we?

Onze focus 2017-2019!
Systemisch
werken

Ontwikkeling van gezinsvervangende situaties

Investeren in expertise
en scholing

Daar waar kinderen opgroeien en problemen (kunnen)
ontstaan, sluiten wij aan. Wij investeren in een sterk
netwerk van zorgpartners zodat we een effectieve en
efficiënte zorglijn kunnen realiseren voor kinderen en
jongeren. Wij nemen waar nodig het voortouw om de
aansluiting in het zorgnetwerk goed vorm te geven.
Zowel bij de instroom als bij de uitstroom zodat kinderen
niet tussen wal en schip raken. Juvent is een betrouwbare
actieve samenwerkingspartner om de gemeentelijke
zorgtaken mee vorm te geven. Daar waar het toegevoegde
waarde heeft, delen wij onze kennis en nemen wij
initiatief om samen te werken. We zetten kortom in op
vroegtijdige signalering zodat voorkomen kan worden
dat een kind (terug) in zorg raakt.

Bij de kinderen en gezinnen die wij behandelen is vaak
sprake van verstoorde relaties door stressvolle omstandigheden, traumatische gebeurtenissen of persoonlijke
problemen. Ons doel is een veilige omgeving te creëren
rond kinderen en jongeren zodat zij optimaal kunnen
opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Die omgeving
bestaat uit alle relaties die bijdragen aan deze groei,
zoals ouders, broers, zussen, familie, vrienden en leerkrachten. Individuele ontwikkeling en gezinsontwikkeling
gaan wat ons betreft hand in hand. Al onze hulp is
gericht op het behouden en versterken van deze context.

Kinderen ontwikkelen zich het beste in een veilige en
stabiele omgeving. Behandeling gebeurt bij voorkeur
thuis in het gezin en waar nodig in pleeggezinnen,
gezinshuizen of behandelgezinnen. Wanneer er nog
intensievere hulp nodig is, worden specialistische
behandelgroepen ingezet. Het met elkaar vormgeven
van een veilige gezinsvervangende situatie, vraagt de
juiste ondersteuning, expertise en samenwerking. Wij
investeren in samenwerking met deze zorgpartners,
omdat wij kinderen en jongeren een prettige gezinsomgeving gunnen wanneer dit thuis, ondanks de hulp,
niet lukt.

Wij vertrouwen op de professionaliteit van onze zorgprofessionals om complexe problematiek tot hanteerbare
problemen terug te brengen en de juiste oplossingsrichting te vinden. Onze behandeling is gericht op het
realiseren van verandering en het bestendigen daarvan,
samen met alle betrokkenen. Wij werken systemisch én
methodisch. Blijven ontwikkelen is één van onze principes.
Met ons scholingsprogramma Juvent Academie! (JA!)
blijft de expertise (over bijvoorbeeld methodieken)
van onze professionals up-to-date.

11
Toekomstrichting Juvent 2017-2019

Kennisoverdracht, preventie en
aansluiten bij het netwerk

Annelies Boon- Joziasse
Pedagogisch medewerker bij
Dagbehandeling Terneuzen

2015		
Focus op overhevelen van taken
naar gemeenten en gevolgen van
bezuinigingen vormgeven in de
bedrijfsvoering.

Onze werkvelden

2016
Focus op vormgeven van transformatie
en creëren van stabiliteit dankzij de
Raamovereenkomst met de Zeeuwse
gemeenten.
2017-2019
Focus op ontwikkeling en verder
vormgeven van de transformatie:
de inzet van snellere, betere,
effectievere en integrale jeugdhulp.

Psychiatrische
problematiek
Jeugdzorg

Maatschappelijke
opvang

Licht
verstandelijke
beperking
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“Op de Dagbehandeling was er een jongetje
dat gezien zijn leeftijd naar de basisschool
moest. Daar werd hij jammer genoeg niet
toegelaten omdat hij nog niet zindelijk was.
Wij als pedagogisch medewerkers van de
Dagbehandeling binnen Juvent hadden er alle
vertrouwen in dat het zou lukken om hem in
samenwerking met ouders zindelijk te krijgen
omdat we zagen dat hij er wel aan toe was. We
zijn met veel geduld en toewijding intensief aan
het werk gegaan…mét resultaat! Het jongetje
werd toegelaten op school wat met name bij
ouders voor veel vreugde zorgde! Een goede
samenwerking met het team, maar vooral ook
met ouders is hierbij essentieel. Alles in het
belang van het kind, één team voor het kind!”

Toen, nu en straks!

Elianne van der Pot
MultiSysteemTherapeut (MST)

Efficiëntere jeugdzorg organiseren was een belangrijk
doel van de transitie van de zorg naar gemeenten.
Wij hebben die handschoen opgepakt en een enorme
efficiencyslag gerealiseerd. Daar zijn we al in 2014 mee
begonnen. De afgelopen jaren stonden in het teken van
afscheid van collega’s, herschikken van behandelcapaciteit
en organisatorische veranderingen. Het aantal kinderen
en jongeren dat een beroep deed op onze expertise bleef
echter gelijk.

We zijn trots dat het ons is gelukt om al die vragen te
beantwoorden. Maar we zijn ook blij dat dankzij de
meerjarenafspraken met de Zeeuwse gemeenten nu een
stabielere periode aanbreekt. Het is als jeugdzorgspecialist
noodzakelijk om onze focus te verleggen naar de inhoud
en te investeren in de kwaliteit van onze behandelingen,
van onze medewerkers en onze pleegouders!

Aantal cliënten in zorg in de vier werkvormen
In zorg
1 jan. 2013

In zorg
1 jan. 2016

Instroom
2013

Instroom
2016

572

589

907

809

1479

1398

Pleegzorg

439

470

166

122

605

592

Dagbehandeling

104

175

109

183

213

358

Residentieel

197

164

160

148

357

312

1312

1398

1342

1262

2654

2660

Ambulant

Totaal

Aantal medewerkers in FTE
Jaartal
Ondersteuning
Zorg
Totaal FTE	

Aantal unieke
jongeren 2013

Aantal unieke
jongeren 2016

Pleegouderbestand

2014

2015

2016

Jaartal

2014

2015

2016

76
245
321

53
210
285

47
190
237

Totaal

379

388

473
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“Systeemgericht werken werkt, dat is duidelijk.
We kregen te maken met een jongen die bij zijn
stiefvader woonde. De jongen gebruikte drugs,
was agressief tegen zijn moeder. Daarvoor zat
hij in een gesloten behandelgroep. Dankzij een
heel intensief traject met MST kon hij weer thuis
gaan wonen. Goed luisteren, analyseren, niet
oordelen en doortastend zijn, waren daarbij
essentieel. MST brengt alle systemen samen die
nodig zijn om iets te veranderen: school, werk,
vrienden, omgeving enzovoorts. Het gaat om
het integreren van therapie in het sociale leven
van de jongere. Het betekent absoluut iets voor
de privacy van iedereen, maar de schaamte
verdwijnt daardoor. Het wordt normaal, het
taboe van therapie of gevoel van falen wordt
bespreekbaar. Als je het netwerk betrekt bij de
therapie heeft iedereen een verantwoordelijkheid.
Ouders van zijn vrienden waren ook positief
over iedereen betrekken bij de therapie. Zo is
“De bende van ellende” ontstaan: een groepje
bezorgde moeders die hun pubers in de gaten
hielden met een Whatsapp-groep. Dat is toch
fantastisch? Dat zij elkaar op die manier kunnen
steunen? Als therapeut faciliteer je alleen het
proces. De ouders, jongeren en de omgeving
doen het zelf.” (Verhaal met dank aan Hettie
Koornneef, MST bij Juvent)

Juvent in cijfers

Anne van Wittene
Pedagogisch medewerker bij Residentiële
Behandelgroep De Kering
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“Een jongere op de Kering liet ongewenst
gedrag zien. Hij uitte dit verbaal, wat uiteindelijk
ook uitliep in fysieke agressie. We besloten
daarom om deze jongen vanuit de methode
Geweldloos Verzet - een brief te schrijven met
daarin wat we zo waardeerden aan deze jongen
en waar onze trots naar uit ging. Daarnaast
beschreven we welk gedrag we niet meer zouden
accepteren en welke consequenties het zou
hebben. Bijvoorbeeld welke acties wij als team
van de Kering en zijn vader hier op uit zouden
zetten op het moment dat dit gedrag nog wel
zou voorkomen. De kern van Geweldloos Verzet
(en sowieso binnen de jeugdzorg) zit hem in de
benadering: We accepteren het kind onvoorwaardelijk, maar accepteren soms het gedrag
dat zij laten zien niet. Tijdens het voorlezen van
de brief was ook vader aanwezig. Dat was mooi
en verdrietig tegelijk. De jongen kreeg op dat
moment inzicht in het gedrag dat hij liet zien,
waarna zijn gedrag daadwerkelijk veranderd
is. We hebben ouders bij dit proces betrokken,
waardoor de gedeelde verantwoordelijkheid
zichtbaar werd. Samenwerking is zó belangrijk.
Het lukt niet wanneer een bepaalde partij in het
netwerk het gedrag wel accepteert en een andere
niet. We vallen en staan weer op. We geloven in
de kracht van een kind en familie. Ook wanneer er
zoveel signalen zijn, die het tegendeel beweren.”
(verhaal met dank aan Sam van Bokkem,
pedagogisch medewerker De Kering)

Jacqueline Lepoeter
Werving, Voorbereiding & Matching
Pleegzorg
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“Als matcher werd ik geconfronteerd met een
gezin dat een baby verwachtte, maar de zorg
daarvoor niet aankon. De ouders hadden zelf
iemand aangedragen die voor het kindje kon
zorgen als het eenmaal geboren zou zijn. Ik ben
toen gaan bellen met Centrum voor Jeugd &
Gezin. Normaal gezien duurt het weken voordat
een netwerkscreening is gerealiseerd. Dat is een
belangrijke en zeer zorgvuldige procedure waar
alleen van afgeweken wordt in noodgevallen.
Ik kreeg het voor elkaar deze ‘spoedklus’ te
regelen. We hielden een kort introductiegesprek
en deden de screening zorgvuldig maar wel
ertussendoor. Het toekomstige pleeggezin had
ook nog eens vakantie gepland en was bang
dat daardoor de plaatsing in gevaar zou komen.
Maar het lukte allemaal! Op basis van gelijkwaardigheid zijn we samen met pleegzorgbegeleiders in gesprek gegaan met het gezin. Door
samen te werken, zonder oordeel te handelen,
vast te houden aan ons doel: het kindje helpen,
en de kracht van de ander inzetten om iets te
bereiken. Samen stel je het hoofddoel vast, daar
werk je naar toe. Je stelt de vraag achter de
vraag. Ik ben trots op de enorme kracht, bereidheid en loyaliteit van onze collega’s!”

