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Voorwoord

juni 2011
In nieuwsbrief 11
informatie over:
• Voorwoord
• Services: een
doorlopend aanbod
• Klinische les online
• Projecten: ontwikkeling
visie, methodiek en
werkwijzen
• Aangepaste
communicatie voor een
bijzondere doelgroep:
Toolbox JR

Lastig, vervelend en "wat denken ze wel, die ouders". Wij weten immers wat
goed is voor hun kind, we hebben er zelfs voor geleerd.....
Dat denkt natuurlijk ook de juf op de school van mijn kinderen als ik vraag of
huiswerk in groep 3 nu echt al nodig is. Of het hoofd van diezelfde school (weet ik
als hij mij aankijkt) als ik me zorgen maak over het kwijtraken van kinderen
tijdens de o zo massale avond 4-daagse. En de schoolarts die mij een leek vindt
want ik wil geen tijd maken voor haar gebabbel over regels/grenzen etc. Ik wil
graag dat ze "oren checkt".
Doordenkertje: wie van ons gaat nu de training "(eigen)Wijze ouders" volgen?
Een stralende zomer gewenst!
Marjan Boertjes
Directeur

Services: een doorlopend aanbod
Het Expertisecentrum biedt een aantal doorlopende services aan de professionals
werkzaam binnen de William Schrikker Groep, waaronder het organiseren van
klinische lessen.

• Doorontwikkeling Delta
• Opleidingscentrum:
inhoud, coördinatie en
samenhang
• (eigen) Wijze ouders
• Belangenbehartiging:
opinie en debat
• Een zorg voor onze
cliënten is een zorg voor
ons
• Andere Jeugdzorg en
het VNG-congres
• Expertisecentrum
William Schrikker en de
media

Agenda
Doorlopend
Alle interne
opleidingen
voor medewerkers
van de William
Schrikker Groep
Juni 2011
• Kentalis: Workshop ‘
Specialistische hulp
binnen het gedwongen
kader’
• ’s Heerenloo Schagen :
‘training (eigen)Wijze
ouders Baalderborg
Groep: training ‘ LVB,
hoezo licht’
• van Montfoort: LVB in
functiescholing
Jeugdreclassering
• MEE Midden-Holland:
training ‘ Doorpakken en
MEEbewegen’
• SSR: training ‘Herkennen
en communiceren LVB’

Klinische les online
Het Expertisecentrum organiseert jaarlijks een vijftal klinische lessen voor
medewerkers van de William Schrikker Groep en geïnteresseerde externe
collega’s. Een klinische les is een college tijdens lunchtijd over een relevant
onderwerp voor professionals die werken voor en met mensen met een
beperking. De laatste cyclus is zojuist afgesloten met een klinische les over
bijkomende problematiek die naast de LVB regelmatig voorkomt zoals: een
stemmingsstoornis, autisme spectrum stoornis, ADHD en gedragsproblemen. De
les is verzorgd door 4 verschillende gedragswetenschappers uit ons interne
opleidingstraject ‘De Kweekvijver’.
Het Expertisecentrum speelt in op de landelijke verspreiding van de medewerkers
van de William Schrikker Groep. Dit keer was de klinische les namelijk ook online
via het intranet te volgen. De eerste reacties op deze online pilot waren zeer
positief, met name over de geringe tijdsinvestering die nodig is om de klinische les
bij te wonen. Inmiddels is het lesmateriaal inclusief filmopname structureel op ons
intranet gekoppeld aan de bestaande digitale informatiedossiers. Hierdoor
kunnnen de medewerkers op een zelf gekozen moment de klinische les alsnog
volgen.
Op dit moment inventariseert het Expertisecentrum de mogelijkheden om de
klinische ook online aan te kunnen bieden aan externe relaties.
Wij houden u op de hoogte.
Voor meer informatie over klinische lessen kunt u contact opnemen met Jos
Zeegers: jzeegers@wsg.nu

Projecten: ontwikkeling visie, methodiek en werkwijzen
Het Expertisecentrum voert in opdracht projecten uit op het gebied van
visieontwikkeling, methodiek en werkwijzen, alsmede samenwerkingsprojecten
die voor kinderen met een beperking en /of ouders met een beperking van belang
zijn. Het Expertisecentrum werkt voor interne- en externe opdrachtgevers.

Aangepaste communicatie voor een bijzondere doelgroep:
Toolbox JR
De Toolbox JR is bedoeld voor ondersteuning tijdens een gesprek tussen de
jeugdreclasseringwerker en de jongere met een (licht) verstandelijke beperking
die een delict heeft begaan. Het helpt de jongere om meer grip te krijgen op het
eigen gedrag, zicht te krijgen op oorzaak en gevolg rondom het delict en om het
gesprek concreet te maken. Voor de hulpverlener is het een hulpmiddel om
verschillende onderwerpen ter sprake te brengen en om gefocust te blijven op de
criminogene factoren. De beeldtaal die in de Toolbox JR gebruikt wordt, is
aangepast aan de beeldtaal van hedendaagse jongeren en geïnspireerd op de
manier waarop apps (i-phone applicaties) worden vorm gegeven.
De Toolbox JR is door het Expertisecentrum ontwikkeld in nauwe samenwerking
met de William Schrikker Jeugdreclassering en Spelpartners. Spelpartners is een
organisatie die zich richt op de ontwikkeling van serious gaming voor de
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gehandicaptensector. De Toolbox JR bevat een doosje met 40 pictogrammen,
een delictenkaart, thermometer en stoplicht, een fotoboekje strafzitting, een
plattegrond en een kaart met gedragsregels tijdens de zitting, vragenlijstjes
alcohol, drugs en seksualiteit en een moeilijke woordenboekje.

Onze kernwaarden
• Met een principieel oog
voor de belangen van de
doelgroep
• Proactief en vraaggericht
• Interactief en deskundig
• Op maat en
grensverleggend

Deze nieuwsbrief
informeert over actuele
zaken van het
Expertisecentrum William
Schrikker.

De Toolbox JR maakt deel uit van een serie visuele middelen die door het
Expertisecentrum ontwikkeld wordt. Andere middelen zijn: De Praatwijzer
Jeugdbescherming (2009) en de Interculturele Praatwijzer Opvoeding Plus
(oplevering eind 2011).
Voor meer informatie over deze aangepaste communicatiemiddelen kunt u
contact opnemen met Lidwien Schulten: lschulten@wsg.nu

Doorontwikkeling Delta
Sinds enkele jaren werkt de William Schrikker Jeugdbescherming met de
Deltamethode voor gezinsvoogdij, die door het Expertisecentrum is aangevuld
voor cliënten met een beperking. De Deltamethode heeft inmiddels zijn waarde
bewezen: de duur van OTS-en en uithuisplaatsingen is korter. De focus op de
veiligheid en de ontwikkeling van het kind en het gestructureerd en planmatig
werken (enkele kernen uit de methode) zijn meer vanzelfsprekend geworden.
Maar: wat goed gaat kan altijd beter! Daarom ondersteunt het Expertisecentrum
de komende jaren de Jeugdbescherming om de Deltamethode door te
ontwikkelen. Deze doorontwikkeling zal zich richten op het meer en beter
inzetten en benutten van alle krachten in het gezin en het netwerk. Delta blijft de
basis, maar inspiratie vanuit Signs of Safety en Eigen Kracht zullen Delta gaan
versterken, verdiepen en aanvullen. Het wordt een intensief en ambitieus traject,
waarbij we op verschillende plaatsen in het land samenwerken met verschillende
ketenpartners. In Overijssel is al een project gestart, nieuwe projecten staan op
stapel in de regio Zeeland / Rotterdam. Ook intern zijn al verschillende activiteiten
gaande. Een aantal medewerkers hebben een training gevolgd in het ‘waarderend
onderzoeken’, een onderdeel van Signs of Safety. In juni komt Andrew Turnell, de
grondlegger van Signs of Safety, voor een tweedaagse naar de William Schrikker
Jeugdbescherming en zal dan het middenkader, een groep gezinsvoogden en een
aantal medewerkers van het Expertisecentrum trainen. We gaan vol
enthousiasme op pad!
Voor meer informatie over de doorontwikkeling van Delta kunt u contact opnemen
met Marcia Lever: mlever@wsg.nu

Opleidingscentrum: inhoud, coördinatie en samenhang
Het Opleidingscentrum van het Expertisecentrum is verantwoordelijk voor de
inhoud, coördinatie en samenhang van alle opleiding- en trainingsactiviteiten.
Naast interne cursussen en trainingen verzorgt het Expertisecentrum ook
trainingen en opleidingen voor externe relaties.

(eigen) Wijze ouders
Is een training ontwikkeld in opdracht van ’s Heerenloo in Noord-Holland
waarbinnen het werken in de driehoek ‘kind/jongere – ouder(s) en gezinsvoogd –
(persoonlijk) begeleider/opvoeder’ centraal staat. Het Expertisecentrum focust in
deze training op de communicatie en omgang met ouders van jongeren met een
licht verstandelijke beperking, die met een jeugdbeschermingsmaatregel uithuis
geplaatst zijn. Dit betekent dat ouders in een flink aantal gevallen niet of
nauwelijks achter de plaatsing staan; de uithuisplaatsing is hen opgelegd door de
kinderrechter. Voor groepsleiders betekent dit dat zij ouders tegenkomen die
“moeilijk zijn”, waarvan al gauw wordt gezegd dat ze “dwars liggen”. Dit stelt
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hoge eisen aan de professionaliteit van begeleiders. Zij moeten een manier vinden
hiermee om te gaan. In de training komen o.a. aan de orde: ‘erkennen van
ouderschap’, ‘verliesverwerking’, ‘kennis van een licht verstandelijke beperking’ en
de ‘(on)mogelijkheden van gedwongen hulpverlening’.
Inmiddels heeft het Expertisecentrum deze training ook verzorgd voor ’s
Heerenloo in Groningen en op dit moment worden er bij ’s Heerenloo in Noord
Holland opnieuw 75 medewerkers opgeleid.
De training wordt enthousiast ontvangen. De deelnemers geven aan dat door de
training het besef is ontstaan welke ingrijpende gebeurtenissen aan een
uithuisplaatsing vooraf gaan en hoe dat de houding van ouders kan beïnvloeden.
Door middel van deze training hopen we begeleiders/opvoeders meer handvatten
te geven om op een positieve manier samen te werken met ouders, in het belang
van hun kinderen.
Quotes van deelnemers:
‘Geeft inzicht in de sterke loyaliteit van het kind naar de ouder, ongeacht de
problematiek’ .
‘Geeft een andere kijk op ouders’.
‘Geeft inzicht in hoe belangrijk ouders zijn.
‘Emoties van ouders hebben altijd een diepere betekenis’.
‘De oplossingen komen pas als je naast elkaar staat als persoonlijk begeleider en
ouder’.
‘Training is snel, afwisselend en begrijpelijk; veel geleerd’.
Voor meer informatie over deze en andere trainingen kunt u contact opnemen
met Petra Stienstra: pstienstra@wsg.nu

Belangenbehartiging: opinie en debat
Waar mogelijk levert het Expertisecentrum een bijdrage aan een genuanceerde
beeldvorming van overheid, veld en publiek met betrekking tot de interferentie
tussen een handicap of beperking en opgroei- en opvoedproblemen.

Een zorg voor onze cliënten is een zorg voor ons
De jeugdzorg zal de komende jaren worden gedecentraliseerd naar de
gemeentelijke overheden. Ook de jeugdzorg voor kinderen en/of ouders met een
beperking. In het lokale veld is echter nog weinig kennis aanwezig over deze
doelgroep met haar kenmerken. Hierdoor zal beleid niet zomaar passen en
aansluiten. Een zorg voor onze cliënten is een zorg voor ons. Wij gaan dus hard
aan de slag met het verstrekken van informatie, advies, voorlichting en waar
gewenst training in het gemeentelijke veld. Enerzijds door veel in gesprek te zijn
met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) anderzijds door
beleidsambtenaren, WMO consulenten en dergelijke te benaderen of hun vragen
rondom dit specialistische thema te beantwoorden.

Andere Jeugdzorg en het VNG-congres
Het Expertisecentrum heeft een presentatie verzorgd op het jaarlijkse congres
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Omdat de “besturing” van de
jeugdzorg naar alle waarschijnlijkheid overgeheveld wordt naar de gemeenten, is
het goed om over te brengen wat jeugdzorg aan jeugd met een beperking zal
moeten bieden. Zo’n 50 wethouders hebben met aandacht geluisterd en
gediscussieerd over ‘ Andere Jeugdzorg’. De boodschap, dat er met de financiën
ook een complexe problematiek mee komt naar de gemeenten, is goed over het
voetlicht gebracht.

Expertisecentrum William Schrikker en de media
Bescherming en straf in één plan
Bij een dubbele maatregel krijgt de jongere een ondertoezichtstelling én een
jeugdreclasserings-maatregel opgelegd. Voor Jeugd en Co (Kennis) schreven o.a.
Marcia Lever (Expertisecentrum) en Hanneke Bijl (William Schrikker
Jeugdreclassering) het artikel 'Bescherming en straf in één plan' over een
geïntegreerde werkwijze. Lees hier het artikel.
Zonder ouders red je het niet
Begeleiders van LVB jongeren hebben soms behoorlijk wat moeite om met de
ouders om te gaan. Zeker als er sprake is van een ondertoezichtstelling, waarbij
ouders en kind de hulp niet vrijwillig krijgen, maar gedwongen. Hoe kom je op één
spoor met de mensen aan wie het kind altijd loyaal is? Lees hier het artikel in Klik
over de ervaringen met de training (eigen)Wijze Ouders.
Start Kenniscentrum LVB Curaçao
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Wij feliciteren onze collega’s op Curaçao met de start van het Kenniscentrum LVB
op Curaçao! De professionele coördinatie van de expertiseontwikkeling en
samenwerking tussen organisaties op het gebied van jongeren met LVB kan het
realiseren van passende aandacht en zorgaanbod voor deze doelgroep weer een
stap vooruit helpen. Het Kenniscentrum LVB is gepositioneerd bij de Federatie
Antilliaanse Jeugdzorg(FAJ) maar komt voort uit het LVB Platform van meerdere
organisaties die zich met deze kinderen en jongeren bezig houden. Lees hier het
bericht over de opening in de Amigoe.

Expertisecentrum William Schrikker behoort tot de William Schrikker Groep. Zij werkt
voor mensen met een handicap die bescherming en ondersteuning nodig hebben. Zij
werkt op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.
Bezoek onze website op www.williamschrikkerexpertise.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u een email sturen naar
nieuwsbrief-ec@wsg.nu
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