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Beste mensen,
We merken op dat we de nieuwsbrief vooral doen verschijnen wanneer het
rustig is. Het heeft geen prioriteit als we tot de oren in het werk zitten. Dat
is begrijpelijk. Het afgelopen jaren is inderdaad erg druk geweest. Wat
hield ons van de straat en waarover kunt u lezen in deze nieuwsbrief:
o Gezinscoaches in West Overijssel. Voor de provincie Overijssel
hebben we van mei 2007 tot begin 2008 een project gevoerd dat
moest leden tot de implementatie van de functie gezinscoach in
(ongeveer) West-Overijssel:
o Bemoeizorg Jeugd in de Gemeente Zwolle in samenwerking met een
aantal kernpartners in de jeugdketen zetten we van mei 2007 tot
(voorlopig) eind 2008 de functie op. Daarnaast spannen we ons in om
vorm te geven aan de functie zorgcoördinatie zoals die wordt
genoemd in het kader van het centrum voor Jeugd en Gezin.
o ‘Veel drank, vaker scoren’. En dat in het kader van het actieplan
‘Minder drank, meer scoren’. Hoe rijmen we dat? Toch hebben we
van december 2007 tot augustus 2008 een methode ontwikkeld en
geïmplementeerd. Bedoeld om jeugdcasuïstieknetwerken adequater
om te laten gaan met alcoholgerelateerde problematiek.
o Zij-instromers als vernieuwers in de BVE-sector. Stel u voor een
professional die na jaren bedenkt dat hij zijn vaardigheden aan jonge
mensen in het MBO wil overdragen. Prima, maar daar is naast
vakkennis ook een didactische aantekening voor nodig en die is te
behalen bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam. We hebben
een effectevaluatie uitgevoerd waarbij boven verwachting goede
resultaten gevonden werden.
En nog meer …..
Met groet,
Bob Horjus
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Gezinscoaches in West

honderd gezinnen voorlopig in de

Overijssel. Op meerdere plaatsen

kou blijven staan en meer dan

in het land worden gezinscoaches
gezien als de oplossing voor
multiprobleemgezinnen. Één
contactpersoon en coördinator van
alle hulp en zorg die op een gezin
betrokken is. Alle onderzoeken en
het gezond verstand van

honderduizend euro voor niets is
uitgegeven. Voor zover bekend is
nog steeds Bemoeizorg Jeugd in
Zwolle het enige opererende werk in
de regio. Er zijn wel plannen, maar
die zullen weer helemaal ‘from
scratch’ opnieuw moeten beginnen.

hulpverleners
zeggen dat dit een
belangrijks stap
vooruit betekent
in de zorg voor
gezinnen en jongeren aan het
ondereind in onze maatschappij.
Logisch dus dat de provincie
Overijssel dit in de hele regio van de
grond wilde tillen. H&P werd
gevraagd de ontwikkeling en
implementatie van dit traject op
zich te nemen.
Hiermee zijn we voortvarend
begonnen. Jammergenoeg heeft een
van de betrokken overheden een
ondoordachte zet gedaan, waardoor
de implementatie die begin 2008 had
moeten starten in het honderd liep.
Helaas wilde men – ook op ons
verzoek - niet terugkomen op eerder
genomen besluiten of reparatiewerk
verrichten. Resultaat is dat een paar

Bemoeizorg Jeugd. In Zwolle zijn we
betrokken geweest bij de inrichting
van Bemoeizorg. Het is gestart in
het kader van het provinciale project
en in Zwolle kwam het wel prima
van de grond.
Tot eind 2008 heeft het nog een
projectstatus, maar naar
verwachting wordt dit een
programma van meerdere jaren. Het
is eigenlijk niet meer denkbaar dat
een gemeentelijk jeugdbeleid
zonder een vangnetfunctie opereert
en in onze optiek heeft Bemoeizorg
die vangnetfunctie. Dat wil zeggen
dat men zich alleen bezig houdt met
cliënten die niet meer door andere
instanties geholpen (kunnen)
worden. De ratio hierachter is dat de
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reguliere hulp aansluit bij de meeste
cliënten. We zien echter dat altijd

‘Veel Drank, Vaker Scoren’.

wel een aantal cliënten dreigt tussen

Uitgevoerd samen met Chris

wal en schip te vallen. Soms komt

Baerveldt werden we gesteld voor

dit door allerlei zorgmijdend gedrag,

de analyse hoe het kon dat er in een

maar ook heel vaak komt dit door

‘drankrijk’ gebied als west

(onbedoelde)

Overijssel zo’n onderrapportage van

uitsluitingsmechanismen. Wat

drankgerelateerde problematiek was

bijvoorbeeld te denken van een

in casuïstieknetwerken

instelling die werkt langs een trendy

(netwerkoverleggen jeugdzorg)? In

evidence based methode en die zich

kleinere dorpen zijn er soms wel

aan strikte intakecriteria moet

zo’n 70 drank-keten en in de

houden. Daar komen de

casuïstieknetwerken heeft men het

multiprobleemgevallen vaak niet

er nauwelijks over en doet men er

voor in aanmerking. Helaas zie je

weinig mee. We hebben de naam

dus dat vooruitgang voor de

voor dit deelproject afgeleid van het

mainstream cliënt niet altijd

grotere kader ‘Minder Drank, Meer

vooruitgang betekent voor deze

Scoren’. Als er Veel Drank wordt

groep. Deze uitvallers kunnen in

gedronken, moet dit in de

Zwolle rekenen op een benadering

casuïstieknetwerken vaker

door Bemoeizorg Jeugd.

gescoord worden en er moet iets

Naar aanleiding van het

mee gedaan worden.

bovenstaande hebben we inmiddels

In dit project zijn er drie barrières

de volgende stelling ontdekt: Iedere

geïdentificeerd die een goede

case voor bemoeizorg levert
feedback op het reguliere
hulp/zorgcircuit! Want hoe kan het
dat de reguliere hulp niet meer in
staat is sommige ‘lastige’ cliënten
van hulp te voorzien? Naar onze
opinie is dit een van de meest
confronterende thema’s waar we
ons in de hedendaagse jeugdzorg
mee bezig kunnen houden.
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afhandeling van alcoholgerelateerde
problematiek in de weg staan: 1)

Zij-instromers als vernieuwers in de

Alcohol is meestal een bijkomend

BVE-sector. Zij-instromers zijn

probleem en in overleggen focust

gekwalificeerde beroepsmensen die

men te makkelijk op het

hun opgedane kennis willen

hoofdprobleem. 2) Alcoholmisbruik

overdragen in het

op deze leeftijd vindt meestal plaats
in groepsverband en de netwerken
hebben een individuele insteek.
Paradoxaal genoeg ontdekten we
dat het fenomeen van de drank-keet
op het achtererf van boerderijen de
overlast op straat terug heeft
gedrongen, maar het drankgebruik
onder de jongeren bepaald niet.
Drankgebruik wordt onzichtbaar
voor de bewakers van de openbare
orde. Het wordt later opgemerkt en
daardoor kan de schade groter zijn.
3) Netwerkpartners hebben veelal
geen vertrouwen in het aanbod. ‘Als
er toch niets aan gedaan kan
worden heeft het geen zin als ik het
inbreng’ is de gedachte. Om deze
barrières te kunnen nemen zijn een
aantal maatregelen genomen
waarover we u graag informeren.
Natuurlijk is op onze site het

beroepsonderwijs. Ze moeten dan
wel een pedagogisch-didactische
cursus doen die bekwaamt in het
leraarschap. De inkt is nog maar net
droog van het eindrapport.
Samen met Jeroen Pattipeilohy en
andere zeer deskundige
onderwijskundig onderzoekers
deden we onderzoek naar wat de
cursus voor nu uitwerkt als het gaat
om loopbaanontwikkeling en
onderwijsvernieuwing. Vooral de
effecten op het laatste blijken
aanzienlijk. Het rapport is eigendom
van het Centrum voor Nascholing
Amsterdam en de gegevens daaruit
zijn ook daar op te vragen
(imeertens@cna.uva.nl)

eindrapport te downloaden.
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From evaluation to interpretation.
Assessing theoretical elements in
residential programs. Voor de
onderzoeksmethodologen onder
ons. In augustus hebben Chris
Baerveldt, Micha de Winter en
ondergetekende na een proces van
jaren een artikel gepubliceerd
gekregen in het prestigieuze blad
‘Evaluation’. Onderwerp is een
methode van evaluatieonderzoek
waarmee je meer en meer
systematisch kunt hebben aan de

Value for Money. Een vorm van
onderzoek waarbij bekeken wordt
welke waarden een interventie
oplevert tegen welke
investeringskosten. Dit zowel
immaterieel als materieel in de zin
dat negatieve zaken die op termijn
erg veel geld kosten worden
voorkomen. H&P deed recent zo’n
onderzoek. Het is niet erg
arbeidsintensief en levert
beleidsmakers veel relevante
informatie.

resultaten van onderzoek. Hoe je
uitkomsten van evaluatie onderzoek
systematisch kunt interpreteren. Het
ondersteunt het Transparent Box
model waarmee we al sinds jaren
effectevaluaties hebben gedaan. Zie
onze site onder publicaties.

Nog meer Value ontstaat als u H&P
inhuurt. H&P rekent uit principe
lagere prijzen dan u elders vindt. Die
korting geldt nog meer als u ons
voor langer lopende trajecten
inhuurt.
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