Informeren!
Het belang van genoeg
op tijd en begrijpelijk!
APRIL 2020
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Willen we jeugdhulp toegankelijker maken?
Dan moet het op de eerste plaats bekend zijn.
Informeren op een heel laagdrempelige manier is de boodschap!

In een overleg met verschillende cliëntvertegenwoordigers1 stelden we ons de volgende vraag:

Waarom bereikt de informatie (die er zeker is) de mensen niet op tijd?

Er is té veel
informatie!
En te moeilijk.

We zien het bos
door de bomen

Folders

niet meer.

worden niet
gelezen!

Op welke
website moet ik
zijn?
Wie kan het
mij eens
uitleggen?

1

Cliëntvertegenwoordigers voor jongeren met jeugdhulpervaring; ouders met jeugdhulpervaring; uit
pleegzorg; etnisch-culturele minderheden.
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Men vindt de juiste weg niet op tijd.
er is misschien heel veel, maar het is zo chaotisch, in vakjargon, overal verspreid,
één centraal punt zou beter zijn

Pas als men er in zit komen mensen in aanraking met de nodige info.
pas als je er in zit kom je er mee in aanraking en is er iemand aan wie je dingen kan vragen,
het is een vreemde wereld zolang je er niet mee te maken krijgt

Er heerst een taboe, schroom, allerlei gevoelens die het moeilijk maken.
als ouder blijf je eerst zelf proberen tot je op je tandvlees zit…het is moeilijk om de eerste
stap te zetten,…je moet het ook overal gaan uitleggen, … wat er mis gaat…
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Wat speelt hierin mee?

De stap naar een andere wereld.
De stap naar mensen die zich zouden opstellen alsof zij het allemaal beter weten.
De stap naar mensen die alles overnemen.
Mensen die hen niet begrijpen.
Mensen bij wie alles goed loopt omdat zij het beter hebben.
Mensen die geleerder zijn.
Hulpverleners zijn vreemden.
Onbekend = onbemind.
Idee dat je het als ouder alleen moet kunnen.
Angst voor oordelen.
Geen energie meer hebben.
Niet weten wie je kan steunen.
Niet weten wat je te wachten staat.
Niet weten wat je rechten zijn.
Een andere taal.
Een andere cultuur.
Het oordeel van je omgeving.
Er niet meer in geloven.
Verwijten van je naasten.
Schrik dat je ouders zich beledigd gaan voelen.
Schrik voor een emotionele reactie van je naasten.
De schuld krijgen?
De blik van medelijden?
Niet voor vol te worden aanzien?
Inmenging in je privé?
Angst dat iedereen dan van alles te weten komt.
Angst dat iedereen zich dan ook zal permitteren ongevraagd advies te geven.
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Wat zou helpen?

het taboe er af nemen
meer informeren via 'normale' kanalen: waar iedereen mee te maken krijgt
een eenvoudige website waar de juiste linken op staan
zorgen dat iedereen aan de juiste informatie kan: huisartsen, leerkrachten, huizen van
het kind, sociaal huis, politie, jeugdwerk, jeugdhuizen, straathoekwerk,
wijkverenigingen, ziekenhuizen, ouders zelf, jongeren zelf....
Mensen melden vaak dat nie geïnformeerd

den veel weerstand en wantrouwen oproept.

Het zou goed zijn als een hulptraject vroeger kan starten, met beter geïnformeerde mensen die
minder weerstand hebben.

Wat is daarvoor nodig?

Het taboe moet er af, dat kan door te laten zien dat

blemen hebben tijdens het

opgroeien van kinde en bij iedereen lastig is.
De schroom om de stap naar hulp te zetten wegnemen in een vroeger stadium.
Daarvoor is toegankelijke informatie bij toegankelijke

nde e ne nodig. Via

mensen waar iedereen mee in aanraking komt; via dokter, via media; via organisaties
waar iedereen naartoe moet: kind en gezin, school
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Het taboe moet er af!

Laat zien dat:
Lastige levensfases, problemen tijdens het opgroeien, bij iedereen voorkomen.
Dat men niet alleen staat met vragen.
Dat ieder mens in bepaalde periodes, omstandigheden steun kan gebruiken.
Dat bepaalde problemen moeilijk alleen te overwinnen zijn.

Nodig mensen uit voor:
Info momenten over de moeilijke fasen bij het opgroeien.
Praatavonden over de lastige momenten bij puberen, twijfels in relaties.
Zoek plaatsen waar mensen makkelijk naartoe gaan: scholen, kinderopvang, medische
groepspraktijken, bibliotheken, wijkwerking, huizen van het kind, culturele centra,
verenigingen waar mensen vanuit een gemeenschappelijkheid (culturele, taal, leefsituatie,
eligie ) samenkomen .

Spreek over:
Thema die bij het opgroeien kunnen leiden tot twijfel of conflict.
Hoe dit soms kan leiden tot een breuk, tot uitputting of uitval uit de maatschappij.
Geef informatie over hoe bepaalde zaken ontwrichtend kunnen werken: angsten, spanningen,
verslaving, mentale aandoeningen, uitdagingen in relaties, verschillende levensfasen,
groepsdruk, maatschappelijke normen, financiële d k .
Dat er een ruim aanbod is aan mensen die je daarbij kunnen helpen.
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Schroom om de stap naar hulp te zetten wegnemen.

Normaliseer:
Geef informatie die zich richt naar ouders én naar jongeren.
Over alle leeftijden, over verschillende levensfasen die gepaard gaan met verandering en dus
ook spanningen veroorzaken.
Hoe dit op je gevoelens, je relaties, je welbevinden inwerkt.
Een soort ei ik g ei , als kind, als puber, als jongvolwassene, als ouder, in je eigen leven, in
je relatie, in de maatschappij.
Ontwikkel een eenvoudig te hanteren website die de verbinding legt tussen:
deze momenten die bij iedere ouder/jongere moeilijk liggen
de spanningen die daarbij kunnen ontstaan.
de ondersteuning of hulp die je daarbij kan krijgen.

pgroeien
Werk met filmpjes die herkenbaar zijn. Werk via verschillende media.

Verbind:
Organiseer in je dienst of vereniging een gemengd informatieaanbod/praatavonden.
Laat cliënten/leden ook een buitenstaander meebrengen indien gewenst.
Zorg dat het personeel ook als luisteraar of gesprekspartners kunnen deelnemen.
Toon dat ook anderen het niet allemaal vanzelf weten of kunnen.
Toon hoe je aan de juiste informatie geraakt, met wie je daarover kan spreken.
Ook medewerkers kunnen daar behoefte aan hebben.
Ook cliënten willen graag de medewerkers als mens zien.
Voorzie op websites een link naar lotgenotengroepen.
Toon via filmpjes hoe anderen hulp vonden en waar ze zich gesteund voelden.
Voorzie ook informatie over chatmogelijkheden met lotgenoten of hulpverleners.
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Toegankelijke informatie bij toegankelijke onderste ners .

Hulp vragen is voor vele mensen moeilijk.
Toch is het belangrijk dat de kindertijd en het opgroeien bij jongeren alle kansen biedt.
Een variatie aan diensten staat klaar wanneer het moeilijk gaat.
Ouders melden vaak dat ze bij hun eerste (al of niet gewilde) confrontatie met jeugdhulp het
gevoel hebben dat e een tractor over hen heen ijd . Ze duiden hiermee op een maalstroom
van gevoelens die nog verzwaard wordt door de onbekende wereld van professionelen waarin
ze ge me en worden. Ook de verwachting dat men in volle vertrouwen een relatie aangaat
met een buitenstaander, is een vreemd gegeven. Jeugdhulp en opvoeding handelt immers ook
over keuzes, zingeving en gevoelens.
Anders dan bij een medisch hulpverlener spelen hier intermenselijke factoren een grote rol:
een open en respectvolle houding van alle betrokkenen,
vertrouwen in het aanbod en in de hulpverleningsrelatie,
een positieve benadering die niet enkel op falen focust,
een aanpak zonder vooroordelen.
Een reden om het aanbod op een positieve en toegankelijke manier in de kijker te zetten.

Concrete voorstellen
Ruime informatie die vroeg genoeg gekend is.
Die ook handelt over wat men kan verwachten.
Die mogelijkheden meegeeft over met wie men kan spreken.
Die ook aangeeft hoe men deze mensen kan bereiken.
Waarbij men niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt.
En men op voorhand kan inschatten of men op de juiste plaats terecht komt.
En hoe men te werk zal gaan, wat je rechten zijn, wat je zelf in handen hebt.
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Lessenpakket

Jongeren kunnen op school reeds de nodige informatie meekrijgen.
Via levensbeschouwelijke vakken, via maatschappijleer, kunnen ze leren dat ieder mens in
zijn leven voor spanningen en moeilijke keuzes kan staan.
Leerkrachten kunnen hen dan ook de nodige kennis meegeven van diensten die hulp
aanbieden. Ook hier werkt men best op een drempelverlagende manier.
Leer jongeren hun vragen en twijfels te formuleren.
Werk met herkenbare moeilijke situaties en laat hen zelf adviezen formuleren.
Laat hen kennis maken met diensten, professionelen zodat het concreet wordt.
Reik hen middelen aan om zelf informatie op te zoeken.
Toon hoe men hulpverleners kan bereiken.
Toon hoe en waar men anoniem hulp kan krijgen.
Werk met filmpjes waarin (ex)cliënten getuigen over positieve ervaringen.

er is heel veel, maar
het is zo chaotisch, in
vakjargon, overal
verspreid, één
centraal punt zou
beter ijn

In dit lessenpakket kunnen jongeren ook kennismaken met een informatieve website.
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Website

Een eenvoudige website die zich zowel richt op ouders als op jongeren moet uitnodigend zijn.
Daarom start men best met concrete situaties, momenten die bij iedere ouder/jongere moeilijk
liggen. Van hieruit kan men dan doorklikken naar specifiekere vragen.
Deze vragen sturen dan verder naar mogelijke diensten die kunnen helpen.
Via linken naar concrete organisaties, via een stappenplan waarbij je doorklikt naar de juiste
website en waar je steeds terug kan gaan naar het vorige scherm.

Maar we kennen het hele plan niet.
Er is geen brochure die de procedures
uitlegt, met stappen, wat je kan
verwachten als ouder en waarop de
stappen gebaseerd worden. Vooral in de
fase die vooraf gaat aan een plaatsing is
dit m eilijk.

Naast algemene informatie is het ook belangrijk de nodige aandacht te besteden aan bepaalde
onzekerheden die leven bij mensen die het hulpaanbod niet kennen.
Naast de nodige info over het aanbod, geeft deze website best ook inkijk in volgende zaken:
waar je naartoe kan voor extra info, voor extra ondersteuning,
hoe deze diensten werken, wat je kan verwachten,
hoe zaken verlopen voor jou als ouder/jongere tijdens een hulpverlenersproces,
wat je rechten zijn,
dat er zoiets bestaat als een vertrouwensfiguur,
waar je eventueel lotgenoten kan contacteren.
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Deze website kan bekendgemaakt worden via verschillende media, via buurtwerkingen,
huizen van het kind, bibliotheken, artsen, brugfiguren, doelgroepen organisaties

.

Deze website kan gelanceerd worden via een ruime media campagne.

Media campagne

Naargelang de doelgroep kan op verschillende manieren gebruik gemaakt worden van de
media : jongerenkanalen, d iding

g amma , soaps, internet, eekbladen

..

Een algemene campagne die een nieuw initiatief lanceert: de website EHBOpgroeien kan
mensen nieuwsgierig maken naar een misschien te ongekende wereld.
Affiches, flyers,

aa

g amma zijn zaken die permanent de aandacht blijven vestigen.

Een (eerste) groot opgezet lanceermoment zou mooi zijn om deze aandacht op te roepen.
We denken aan:
voorstelling van de campagne/ website op een congres van het Agentschap Opgroeien,
korte filmpje met herkenbare situaties en vermelding van website via TV
persberichten
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Bronnen:
Diverse teksten uit oudergroepen van de vzw Oudersparticipatie.
Project toegankelijkheid in de jeugdhulp vzw Cachet iswm CAW BRussel in opdracht vaan IROJ
Brussel 2017-2018
Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief van ouders: verwachtingen
van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen en syntheseteksten uit de oudergroepen van Roppov.
December 2010
Zijn onze doelen jullie doelen; En hoe kunnen we dat nagaan? (Roppov) 2012
Illustraties:
https://nl.dreamstime.com
https://www.bing.com/images

V.U.: vzw Ouders. www.ouderspunt.be
Een vzw die de stem van ouders met kinderen in de jeugdhulp bevraagt over hoe zij 'participatie' in de
jeugdhulp ervaren en wat hun noden en verwachtingen hieromtrent zijn.
Op basis daarvan gaan we in dialoog met professionelen en het beleid.
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