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2016 was een turbulent jaar voor De 
Noodkreet. Vrijwel het hele jaar zijn 
gemeenten bezocht om uit te leggen wie 
zijn en wat we doen. De bezoeken en 
bijbehorende rapportages hebben erg veel 
inzet gevraagd van ons. Inmiddels hebben 
de meeste gemeenten in Brabant afspraken 
gemaakt om hun gezinnen door ons te laten 
ondersteunen. De meeste gemeenten 
waren, ondanks de complexe positionering 
van onze organisatie, enthousiast. Onder 
aan de streep hebben we als kleine 
organisatie veel bereikt voor onze 
achterban en dat geeft energie. 

We zijn als organisatie dit jaar weer 
gegroeid. Voor Stichting Steunouder 
Nederland verzorgen wij samen met de 
gemeente Deurne een preventieproject. De 
uitkomsten en werkzaamheden rondom het 
onderzoek naar de methodiek Houvast, met 
de Tilburg University hebben gezorgd voor 
het aanscherpen van werkprocessen en 
trainen van vrijwilligers. De overstap van 
nieuwe software heeft de organisatie beter 
beveiligd en makkelijker in te richten 
gemaakt.

In mei van dit jaar heeft is de eerste 
jeugdzorgwiki online gelanceerd als 
onderdeel van het project Digitalisering & 
Kennisbehoud. Inmiddels worden er 
maandelijks diverse nieuwe artikelen aan 
toegevoegd en stijgt het aantal bezoekers 
gestaag.

2016 is ook het jaar dat we afscheid hebben 
genomen van onze voorzitter, Simon Prinsen. 
Simon is gestart als cliëntondersteuner maar 
bleek al snel een enorme meerwaarde voor 
het bestuur. Na bijna 4  jaar als voorzitter 
heeft hij afscheid genomen. De Noodkreet 
dankt Simon voor al zijn jaren inzet, 
ondersteuning en leiderschap tijdens de 
decentralisatie.

TERUGBLIK 2016

"Het onbetaalbare resultaat van de inzet van de vrijwilligers van 
De Noodkreet wordt elk jaar weer indrukwekkender"

Geert Klasens 

Directeur

Michiel de Rooij

 Coördinator



DESIGN

JOINT

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum.  

We hebben gemerkt in de 
post-transitie dat de term die wij al 
jaren bezigde voor onze 
ondersteuning, namelijk 
cliëntondersteuning, door veel 
gemeenten anders geïnterpreteerd 
wordt.

 Ook biedt onze omschrijving van 
?ouders en/of jongeren die conflicten 
ervaren of vastlopen in de 
jeugdhulpverlening? teveel overlap 
met de taken van generalisten, 
hetgeen voor veel onduidelijkheid 
zorgt. 

Om duidelijkheid te scheppen 
specificeren we de doelgroep wat 
scherper in de toekomst: Ouders die 
niet tot samenwerking kunnen komen 
met de (jeugd)hulpverlening. Het 
betreft die ouders die een ernstig 
verstoorde samenwerking en/of 
ernstige conflicten ervaren. 

In de volksmond genoemd: ?kansloze 
zaken?. Deze zaken leiden zonder 
interventie veelal allemaal tot 
voogdijmaatregelen (definitieve 
uithuisplaatsingen en ontheffing van 
ouderlijke macht). 

Deze ?samenwerkingen? gaan vaak 
gepaard met bedreigingen, 
scheldpartijen, ernstig wisselend 
emotioneel gedrag of erger.

ONZE DOELGROEP



CLIENTONDERSTEUNING OF... 

Het verschil?...de combinatie!

Ervaringsdeskundige in combinatie met 
beroepskrachten, die onafhankelijk vanuit 
het belang van het kind, kijken naar het 
probleem. 

De ondersteuner legt alle stappen vast in 
het hulpverleningsproces (waarmee 
toekomstige onenigheid kan worden 
voorkomen) maar spiegelt ook het gedrag 
van zowel de ouder als de hulpverlening. 

Dat spiegelen naar de ouder kan op basis 
van vertrouwen (wat de 
ervaringsdeskundige bijna automatisch 
oproept door begrip, empathie, presentie, 
putten uit eigen ervaringen). 

Er wordt niet alleen gespiegeld maar er 
wordt uitleg gegeven over 
gedragingen/uitspraken en hoe deze 
overkomen op een kind (effect: 
affectief/pedagogisch) of op de 
hulpverlening (effect: samenwerking).

Met de cliënt worden scenario?s verkend: 
van andere mogelijke uitkomsten of 
alternatieven (door middel van 
voorbereiden van alle gesprekken); zorgen 
dat de juiste (hulp)vragen op de juiste 
manier (en juist onderbouwd) gesteld 
kunnen worden, maar ook: hoe de ouder 
kan/moet reageren wanneer er een 
onverwacht antwoord komt. 

De term cliëntondersteuning biedt veel ruimte voor 
onduidelijkheid: zo is de intensieve inzet van onze 
ervaringsdeskundigen op één hoop beland met 
cliëntondersteuning vanuit organisaties als MEE, KBO of zelfs 
aan de cliëntvertrouwenspersonen van ZorgBelang/AKJ.

Het verkennen van het probleem, het 
verduidelijken van het probleem en het 
onderzoeken van de mogelijke scenario?s 
zorgt voor een gedragen oplossing. 

Ook de hulpverlening krijgt een spiegel te 
zien waarbij de ervaringsdeskundige 
uitleg kan geven waarom bepaalde 
werkwijzen of aanpakken bij sommige 
ouders averechts werken. Ook kan vanuit 
de krachten van de ouder een aanpak 
geadviseerd worden die meer kans van 
slagen heeft.

Tevens wordt gekeken (door o.a. 
jurist/gedragswetenschapper) of de 
aanpak van de hulpverlening een logische 
aanpak is, eventueel worden 
alternatieven geadviseerd. Ook wordt 
gekeken of protocollen, richtlijnen en 
afspraken wel op de juiste wijze worden 
toegepast: Waar mensen werken worden 
immers ook wel eens fouten gemaakt. 

Door ?missers? zonder emotie aan te 
stippen, in combinatie met alternatieven 
gericht op positiviteit worden lange 
juridische procedures overbodig. Ook kan 
een ernstige verstoorde samenwerking 
weer opgewaardeerd worden naar een 
werkbare samenwerking, of beter.



...JEUGDZORGCLIËNTBEGELEIDING

Dit verschil in visie wordt extra duidelijk 
door een dossierstudie. Daarnaast is het 
van belang om de voorgeschiedenis te 
weten, eerdere onderzoeken/trajecten en 
daarbijhorende uitkomsten of adviezen en 
eventueel andere gebeurtenissen die 
effect hebben gehad of het verstoren van 
de samenwerking. 

Een ouder ondersteunen zonder enige 
dossierkennis leidt tot het meevoeren van 
dezelfde strijd met jeugdzorg: de ouder 
voelt zich gesteund door een derde 
(welke zich baseert op het verhaal van de 
ouder). 

Deze ?ondersteuning? leidt eerder tot 
verdere escalatie dan tot deëscalatie.

De Noodkreet ziet de samenwerking en 
het herstellen van de samenwerking als 
cruciaal punt voor het wel of niet laten 
slagen van een 
kinderbeschermingsmaatregel. 

Om een duidelijk beeld van de gehele 
situatie te verkrijgen, naast het verhaal 
van de ouder wordt er voorafgaand aan 
een traject bij de Noodkreet eerst een 
grondige analyse van het dossier 
gemaakt op zowel juridisch als 
pedagogisch vlak. 

Voor zo?n grondige aanpak is echter wel een goed beeld van 
de situatie nodig. De beleving van een jeugdzorgtraject en de 
beleving waarom samenwerking niet van de grond komt of 
gefrustreerd raakt verschilt vaak enorm tussen de ouder en 
de hulpverlening.

Daarnaast wordt bekeken of richtlijnen, 
protocollen en wetten gevolgd worden en 
wijst waarheidsvinding uit of juiste 
conclusies getrokken worden op basis 
van de beschikbare rapportages of dat er 
sprake is van vermenging van visies en 
meningen in het dossier. 

In 2016 is doorgevoerd dat deze analyse 
eerst moet worden uitgevoerd voordat 
we de ouder gaan ondersteunen. 

Dat betekent voor de ouder dat we niet 
(meer) adhoc in een zaak vallen, hetgeen 
soms een teleurstelling kan zijn maar om 
de ondersteuning het meeste kans van 
slagen te geven is het essentieel. 

Deze manier van werken zorgt ook voor 
een totaal andere aanpak naar zowel 
ouders als hulpverleners in vergelijking 
met een reguliere cliënt als leidraad.  

 



We merken dat de aanpak die De Noodkreet heeft voor het repareren of herstellen 
van verstoorde samenwerking werkt. We merken echter ook dat onze positie als 
burgerorganisatie naar gemeenten toe zwak is. 

Dat houdt in: gemeenten die ons kennen zijn positief over onze aanpak en resultaten, 
gemeenten die ons niet kennen sceptisch zijn en aarzelen om de Noodkreet te 
financieren. In 2016 hebben we gemerkt dat het verhaal wat De Noodkreet naar 
buiten toe communiceert niet voor iedereen even goed te volgen is. 

Om die reden zal in 2017 de gehele communicatie veranderen waarbij via o.a. 
website, folder, correspondentie naar gemeenten er meer aandacht moet komen 
voor ons specifieke werk, onze meerwaarde, onze resultaten en onderbouwingen 
middels praktische voorbeelden.

POSITIONERING

Sinds 2004 heeft De Noodkreet met de woningbouwvereniging een afspraak waarbij 
wij twee panden voor een bedrag van minder dan ?10,- huren. Dit betreft twee huizen 
welke op de nominatie staan om gesloopt te worden. In gemaakte afspraken zou er 
na de sloop van deze panden voor ons vervangende werkruimte komen in eenzelfde 
constructie. 

Door het veranderen van de woningwet is echter de positie (en de afspraak) van de 
woningbouwvereniging en De Noodkreet ook komen te veranderen: een 
woningbouwvereniging mag constructies zoals deze voor de Noodkreet gelden niet 
meer opnieuw afsluiten. 

Dit betekent dat als de woningbouwvereniging tot 
sloop over gaat van de huidige panden De 
Noodkreet te kampen krijgt met een 
huisvestingsprobleem. 

Wij worden met deze wijziging zelf 
verantwoordelijk voor het vinden van een nieuw 
onderkomen. Dit zal gevolgen hebben voor zowel 
de kosten van de Noodkreet en mogelijk het 
vrijwilligersbestand (afhankelijk van de nieuwe 
locatie). 

 De sloop is aangekondigd voor binnen twee jaar. 
Dit betekent dat we de sloop niet af moeten 
wachten maar actief op zoek zullen moeten gaan 
naar alternatieven. 

HUISVESTING



NIET DE STRIJD, MAAR HET KIND CENTRAAL 

 ot de doelgroep behoren ouders die te 
maken hebben met gerechtelijk opgelegde 
beschermingsmaatregelen: 
voogdijmaatregelen, uithuisplaatsingen en 
ondertoezichtstellingen. 

Lang niet alle jeugdbeschermingstrajecten 
leiden tot grote conflicten tussen ouders en 
hulpverlening maar in de paar gevallen dat 
het gebeurt zijn de kinderen hier de dupe, 
immers: deze conflicten leiden tot 
voogdijmaatregelen (ontheffingen uit de 
ouderlijke macht) waarbij kinderen 
perspectiefbiedend (definitief) uit huis 
worden geplaatst en hun ouders nog maar 
enkele uren per jaar kunnen zien. Voor de 
hulpverlening is de casus daarmee redelijk 
overzichtelijk afgekaderd, voor de ouders 
en de kinderen is het echter geen oplossing. 

De groep ouders die zonder interventie hun 
conflict met de hulpverlening het pad van 
de ontheffing en minimale omgang 
opsturen, is de doelgroep van Stichting de 
Noodkreet. 

Het conflictueuze gedrag ontstaat in de 
doelgroep uit onmacht, wantrouwen of 
beperking maar nooit uit onwil. 

Stichting de Noodkreet is de bezemwagen van de jeugdzorg. 
Al sinds 1998 zetten ervaringsdeskundige vrijwilligers zich in 
om conflicten die zijn ontstaan tussen ouders en 
jeugdbeschermers op te lossen. 

Het vertoonde gedrag binnen zo?n conflict 
wordt echter door de jeugdbescherming 
eerder gebruikt als onderbouwing voor een 
verlenging of verzwaring van de maatregel 
in plaats van opgepakt als signaal dat de 
hulpverlening door de ouder als zeer 
negatief ervaren wordt. 

Hulpverlening die niet door alle 
betrokkenen als zinvol en positief wordt 
ervaren heeft minder tot geen kans van 
slagen. 

Zo worden kinderen beperkt in het contact 
met hun ouders als maatregel voor onrust 
in een gesprek tussen hulpverlening en 
ouders. Ouders op hun beurt geven geen 
toestemming voor een buitenlandse 
vakantie van het kind met de pleegouders, 
omdat ouders daar nu eenmaal als enige 
nog grip op hebben. 

In beide voorbeelden zijn de kinderen het 
slachtoffer van de onenigheid tussen de 
volwassenen (hun ouders enerzijds en de 
hulpverlening anderzijds).



DIRECTE MEERWAARDE

 Het werkbare onderdeel van onze inzet is de 
ervaringsdeskundige ouder. Vooral voor 
ouders die zich in de steek gelaten voelen door 
de hulpverlening en/of sociaal netwerk hebben 
behoefte aan iemand die langs hen staat en 
begrip toont. 

Er is veel aandacht voor de voorgeschiedenis 
en het proces wat de situatie van die ouder 
veroorzaakt heeft. Juist het kunnen aansluiten 
bij het gevoel van de ouder en de empathische 
wijze van het probleem verkennen, maar ook 
de sterke kanten van een ouder onderzoeken, 
maakt dat een ouder, die het vertrouwen in de 
hulpverlening is verloren (deze hulpverlening 
heeft immers ervoor gezorgd dat het gezin nu 
geen kinderen meer thuis heeft wonen), zich 
weer durft open te stellen. 

Intern opgeleid in het voeren van gesprekken, 
waarin deëscalatie en het harmoniemodel 
centraal staan, geeft de ervaringsdeskundige 
naast sturing van een gesprek tussen ouder en 
hulpverlening ook bijvoorbeeld (zowel vooraf 
als na het gesprek) uitleg over houding, het 
beeld wat de ouder neerzet bij anderen maar 
ook welke acties van de ouder welke gevolgen 
voor de kinderen kunnen hebben (zowel 
sociaal emotioneel op het gebied van het kind 
als juridisch op het gebied van 
beschermingstraject zoals minder omgang, 
langere uithuisplaatsingen). 

De inzet van De Noodkreet in deze trajecten blijkt al jaren: in 
zo?n 80% van alle aanvragen worden conflicten opgelost of 
kan er op met een nieuwe hulpverlener alsnog een positieve 
herstart gemaakt worden.

Cruciaal in zulke gesprekken is dat de 
ervaringsdeskundige begrip toont voor wat 
een ouder op dat moment voelt of denkt, en 
waar mogelijk aansluit bij het verhaal en uit 
eigen ervaringen verbetersuggesties put. In 
het voorbeeld van het niet verlenen van 
toestemming voor een buitenlandvakantie zou 
een ervaringsdeskundige de ouder gelijk geven 
in zijn/haar emotie en begrip ervoor tonen 
alvorens de uitleg te geven dat het kind zich 
ook bestraft voelt wanneer de rest van het 
pleeggezin wel op vakantie mag en het 
betreffende kind voor de vakantieperiode naar 
een (ander) tijdelijk pleeggezin zal moeten en 
niet de vakantie bij de ouder thuis door kan 
brengen. 

Zo?n gesprek kan soms wel een middag duren 
en dat is tijd die de professional, de 
jeugdbeschermer, niet heeft. 

Ondanks dat de boodschap die De Noodkreet 
zo?n ouder brengt niet veel afwijkt van de 
oorspronkelijke boodschap van de 
jeugdbescherming is de wijze waarop zeer 
verschillend. De uitkomst overigens ook: daar 
waar de ouder in het ene scenario op een 
conflict uitkomt door geen toestemming te 
verlenen, en daarmee aangeeft niet in het 
belang van het kind te denken, in het andere 
scenario is er geen conflict en maakt de ouder 
een beslissing die wel in het belang van het 
kind is. 



DE BEZEMWAGEN VAN DE JEUGDZORG

Juist de inzet van ervaringsdeskundigen die 
ontheven zijn van hun ouderlijke macht en hun 
kinderen jaarlijks maar zeldzaam of helemaal 
niet konden zien, maakt dat ouders die deze 
weg op gaan vroegtijdig inzien dat een andere 
benadering van het traject voor hun kinderen 
(en henzelf) uiteindelijk meer geluk voor hen 
zal brengen. Op deze manier zorgt 
ondersteuning van De Noodkreet dat ouders, 
met kinderen die niet meer thuis opgroeien, 
wel het gezag kunnen behouden en/of een 
ruime omgangsregeling hebben, in veel 
gevallen met overnachtingen. 

Het zijn de extreme conflicten met de 
jeugdhulpverlening die maken dat er een 
algeheel gebrek aan vertrouwen in de 
hulpverlening is, zulke ouders verbergen hun 
problemen en zijn zorgmijdend hoewel soms 
wel behoevend. Soms heeft een ouder andere 
hulpverlening reeds de deur gewezen, soms 
begrijpt de ouder de aangeboden hulp niet 
goed (bijv. verstandelijke beperking of 
psychiatrisch probleem), of heeft de ouder zelf 
een verleden in de jeugdhulpverlening (18-23jr 
jonge gezinnen met kinderen) waardoor zij 
hulpverlening niet zien als hulp maar als de 
vijand.

 Van deze gezinnen ziet De Noodkreet er zo?n 
200 tot 250 per jaar in de gehele provincie 
Noord Brabant, dat komt neer op een kleine 
één per 10.000 inwoners. Van de 200 tot 250 
kan gemiddeld 80% positief geholpen worden 

Onder de groep ouders die niet tijdig de hulpverlening op 
orde hebben en uiteindelijk op een voogdijmaatregel uitkomen 
(na 1,5 -2 jaar ondertoezichtstelling) groeit de mogelijkheid 
om zonder conflict een grotere rol in het leven van hun 
kinderen te kunnen blijven spelen dankzij onze inzet.

vanwege de grote tijdsinvestering, het 
aansluiten bij de echte hulpvraag van het gezin 
door de ervaringsdeskundig en omdat bij ons 
niet de strijd maar het kind centraal staat. 

De ondersteuning bestaat o.a. uit:

- uitleg procedures
- uitleg rechten en plichten
- vertaling vakjargon
- uitgebreid standpunten
- hulpverlening/impact op kind toelichten 
- advisering traject-route
- bijstand in gesprekken met 

hulpverleners (en andere betrokken, 
advocaten/scholen etc.)

- voorbereiding en evalueren van die 
gesprekken (om doelen te bepalen, hoe 
reageer je?)

- neutrale verslaglegging van die 
gesprekken

- naleving gemaakte afspraken (ouder en 
hulpverlening)

- spiegelen gedrag
- reactie(s) formuleren op brieven en 

documenten
- indien nodig  juridische ondersteuning 

bij: verweerschriften, verzoekschriften, 
bezwaarschriften, vervallen 
verklaringen, etc.

- houvast methodiek: hoe zie ik mijn 
gezin, wat zijn onze krachten en wat 
zijn nu eigenlijk mijn hulpvragen?
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Omdat De Noodkreet een cliëntenorganisatie 
is vinden wij privacy erg belangrijk, en dat 
vonden wij altijd al. Om die reden geeft De 
Noodkreet nooit zonder instemming van 
cliënten enige informatie aan derden. 

Momenteel vindt er intern onderzoek plaats 
om te bepalen welke aanpassingen er binnen 
onze organisatie nodig zijn om hieraan te 
voldoen. De eerste vooruitzichten zijn dat we 
met onze administratieve werkwijze 
(registratie, opslag gegevens, toestemming 
cliënten) al redelijkerwijs voldoen aan de 
meeste wijzigingen in de nieuwe verordening 
ten opzichte van de databeschermingsrichtlijn 
uit 1995. 

De digitale werkomgeving voldoet na de 
wijziging van lokale servers naar volledig 
cloud-based werken binnen Google naar eerste 
inzichten ook aan deze richtlijnen. 

De Noodkreet verwacht geen problemen om te 
kunnen voldoen aan de nieuwe regulering, 
mogelijk dat hier en daar kleine aanpassingen 
in onze werkwijze kunnen optreden maar dit 
zal voor cliënten en andere betrokken bij De 
Noodkreet niet merkbaar zijn.

Privacy: cliënten t.o.v. gemeenten 
Voor veel ouders is het vertrouwen belangrijk. 
Zo goed als alle cliënten geven bij hun intake 
aan weinig vertrouwen te hebben in hun 
hulpverleners:

Ze komen afspraken niet na na, verdraaien 
woorden, halen meningen en feiten door elkaar, 
bespreken dingen met andere hulpverleners 
zonder de ouders, etc. 

Ouders die hun vertrouwen kwijt zijn in de 
hulpverlening geven niet graag hun toestemming 
voor het delen van hun gegevens met derden, 
immers: eerder in hun traject is de toestemming 
gegeven aan (of genomen door) Veilig Thuis, 
Raad voor de Kinderbescherming of GI. 

De ouder is veelal niet bereid tot het delen van 
casusinformatie met de gemeente of wijkteam 
want die worden door de ouder beschouwd als 
een verlengstuk van de jeugdbescherming. De 
gemeente is immers verantwoordelijk en wie 
betaalt bepaalt, zo redeneert de ouder. 

De Noodkreet is een cliëntenorganisatie en heeft 
zich te houden aan de wetgeving rondom 
privacy. Wel wordt aan alle ouders toestemming 
gevraagd om ons als betrokkenen te registreren 
in het Zorg Voor Jeugd systeem. I

ndien gewenst kunnen gemeenten dus via deze 
weg (middels de aangewezen zorgcoordinator 
vanuit de gemeente), indirect zien in welke 
gezinnen De Noodkreet betrokken is. Let wel dat 
door het woonplaatsbeginsel er een afwijking 
optreedt in de gezinnen wiens kinderen middels 
een machtiging uithuisplaatsing in een andere 
gemeente in een pleeggezin of andere 
voorziening wonen.

NIEUWE PRIVACY REGELS PER MEI 
2018

Net als alle andere organisaties moet de Noodkreet op 25 mei 
2018 voldoen aan de Europese privacyverordening.



IT ONTWIKKELINGEN: 
NAAR DE CLOUD

Na een maandenlange voorbereiding 
zijn we in juni 2016 overgestapt van het 
werken op een server en op lokale 
computers naar werken in de cloud. 

Als platform is gekozen voor Google 
Suits (e-mail, agenda, documenten, 
notities, websites, enz), Trello (managen 
van projecten) en Slack (communicatie). 
Google Suits is gratis voor non 
profitorganisaties. Ook van Slack 
kunnen we gratis gebruik maken van de 
volledige versie. Trello is gratis omdat 
we een starter versie gebruiken. 

De voordelen van cloud computing zijn:

- alle IT systemen zijn te 
gebruiken vanaf elke werkplek 
waar een internetverbinding is, 
thuis, kantoor, internetcafé. Op 
kantoor is een goede 
internetverbinding aanwezig;

- we besparen op de uitgaven 
omdat we de diensten van het 
bedrijf dat onze server 
beheerde, niet meer nodig 
hebben;

Na een dag van training zijn de medewerkers begonnen 
met het werken in Google Suits. Na wat startproblemen 
kunnen we nu zeggen dat we naar tevredenheid werken 
met de gekozen software.

Onze data is o.m. als volgt beveiligd:

- medewerkers loggen in twee 
stappen in: wachtwoord en een 
code die via SMS wordt 
ontvangen en slechts een minuut 
geldig is;

- Google zorgt voor de beveiliging 
tegen hackers;

- Backups worden automatisch 
door Google gemaakt;

- Data wordt op meerdere  
europese datacenters 
opgeslagen.

Doelen voor 2017 zijn:

- het Google-Suits-kennisniveau 
van de medewerkers vergroten;

- onze databases (medewerkers- 
en cliëntenadministratie) naar de 
cloud brengen;

- vervangen van windows 
computers door google chrome 
boxen en google chromebooks 
om daarmee optimaal te 
profiteren van de veiligheid die 
google op deze hardware biedt;

- transparantie verbeteren voor 
cliënten.



PROJECT 
UPDATES
In Mei 2016 is het project Digitalisering en Kennisbehoud succesvol afgerond. 
Het project had twee hoofddoelen die met elkaar in verband stonden. Tijdens de start 
van dit project waren er drie denkbare scenario's voor 2016. De Noodkreet zou 
worden opgeheven vanwege een gebrek aan gemeentelijke financiering; doorgaan 
zonder professionele ondersteuning; of voldoende tijd hebben gehad om de gemeenten 
te overtuigen van het bestaansrecht van onze organisatie. Gelukkig is het laatste 
gebleken, maar om zeker te zijn te zorgen dat de opgedane kennis van De Noodkreet 
verloren zou gaan is dit project gestart.

Deel1 Aanvulling Houvast
Het project Houvast werd gestart in januari 2015 en bestond uit drie delen:

1. Een onderzoek naar Houvast (in samenwerking met de TIlburg University, 
gefinancierd door Zonmw);

2. Het ontwikkelen van een Train de Trainer (onderdeel van het  project 
kennisbehoud en digitalisering);

3. Verspreiding en implementatie van de methodiek (onderdeel van beide, maar 
op te delen in het verspreiden van het onderzoeksresultaat en het verspreiden 
van de methodiek op zich).

Het onderzoeksresultaat wordt afgerond op 1 maart 2017. Het krijgt de vorm van een 
?glossy?en zal vanaf mei 2017 beschikbaar worden gesteld. De presentatie van de 
Glossy en onderzoeksresultaten zal op een later tijdstip dat jaar plaatsvinden.
Het programma train de trainer is afgerond en de aanpassingen op basis van de 
onderzoeksresultaten zijn hierin in meegenomen. De train de trainer map is vrij 
verkrijgbaar en straks inclusief de methode, onderzoeksresultaten en implementatie 
advies te downloaden op de presentatie-site (lancering gepland samen met de 
presentatie van de glossy).

De jeugdbescherming (voorheen Bureau Jeugdzorg) wil als experiment in 2017 de 

methodiek beschikbaar stellen voor gezinnen 
welke recent een maatregel hebben ontvangen. 
De methodiek heeft dan een meer preventief 
karakter.

Door de extra inzet, welke door dit project 
gefinancierd werd, zijn extra gezinnen geholpen. 
De data van deze gezinnen hebben bijgedragen 
aan het onderzoek en heeft ervoor gezorgd dat 
voor gemeenten inzichtelijk werd dat de 
papieren werkelijkheid in veel gevallen afwijkt 

van wat er werkelijk speelt, waarvoor de diensten van De 
Noodkreet een oplossing bieden.

Er was extra tijd om een product te ontwikkelen (Train de 
trainer) waardoor andere gelijkgestemde organisaties 
gebruik kunnen maken van de methodiek. Tevens is er een 
implementatie-advies waardoor andere organisaties inzicht 
krijgen op de implementatie van de methodiek. De lessen die 
de Noodkreet heeft geleerd staan hierin vermeld.

Deel II Digitalisering: Ontwikkelen van een WIKI
In overleg met cliënten en vrijwilligers hebben we een 
indeling gemaakt van de zes meest voorkomende 
categorieën. Van elke categorie is een portaal gemaakt: een 
plek waar je uitleg krijgt over de meest voorkomende 
hulpvragen binnen de categorie. Door op een van de 
hulpvragen te klikken ga je verder in de materie. Binnen die 
hulpvraag kun je ook weer verder de verdieping in. De Wiki 
is opgezet als een ?ui? waarbij je van binnen naar buiten gaat 
en steed meer lagen (schillen) ziet. De truc hierbij is: de 
informatie die geschikt is voor dat moment in die 



omstandigheid zo concreet mogelijk te tonen. Naast de manier om 
met een hulpvraag van binnen naar buiten te navigeren is het ook 
mogelijk om via zoektermen te werken. Vrijwel alle veel 
voorkomende vaktermen die wij in correspondentie of gesprekken 
tussen ouders en hulpverlening hebben aangetroffen zijn 
verwerkt. Zowel in de terminologie van de hulpverlener als ouder. 
Links in de hulpvragen kunnen ook naar andere portalen leiden. 
De grootste inhoudelijke uitdaging was het inbouwen van 
zelfreflectie. De hele site is geschreven met het idee ?wil je gelijk 
of wil je geluk? . er ligt geen nadruk op welke rechten je moet of 
kan opeisen, maar er ligt een nadruk op het verminderen van het 
conflict ten behoeve van je kinderen. 

De site is uitgerust met een eigen helpdesk welke tijdens 
openingsuren van De Noodkreet online is. De bedoeling is 
hiermee ervaring op te doen en vervolgens dit uitbreiden naar 
avonden. Er is een ook een functie hoe deze wiki te gebruiken, 
een a tot z overzicht en een link naar de website van De 
Noodkreet waar de een hulpvraag kan worden ingediend. 

Er is een werkgroep opgericht #dnkwiki welke aandacht besteed 
aan de uitbreiding en bekendheid van de site. Complexe vragen 
en antwoorden welke in het cliëntenoverleg van De Noodkreet 

behandeld worden lenen zich vaak voor artikelen op wiki. Cliënten wiens traject 
stopt bij De Noodkreet krijgen een eindgesprek door een speciaal daarvoor 
getrainde medewerker. Naast het tevredenheidsonderzoek worden enkele extra 
vragen gesteld zoals :

- wat was voor jou het omslag / leermoment?
- heb een tip/advies/boodschap voor andere ouders?
- wat vond je het moeilijkste onderdeel van je traject?
- wat is het verschil tussen voor en na je traject?

Antwoorden op deze vragen worden (uiteraard enkel en alleen met toestemming 
van de ouders) omgezet in ervaringsverhalen die worden toegevoegd aan het 
juiste portaal. Vanuit de hulpvraag kunnen ouders andere ouders aanspreken en 
ondersteunen met hun boodschap. Dit wordt in verschillende varianten gedaan 
zoals een quote (citaat), ervaringsverhaal of een video- of audioboodschap.

alle toevoegingen op de wiki komen voort uit een vraag. Deze vraag wordt via 
sociale media gesteld met een link naar het antwoord. Zo blijft de wiki in beeld 
bij de doelgroep.

De Noodkreet is trots op het resultaat en heeft nog ambitieuze plannen voor 
onderhoud en uitbreiding van de site. Het grootste struikelblok is het vormgeven 
van de zelfreflectie. Dit willen we bereiken middels het toevoegen van de 
ervaringsverhalen en een uitgebreide bereikbaarheid. Het originele doel, het 
borgen van de kennis van De Noodkreet, is zeker behaald. Door het toevoegen 
van de kennis van onze achterban wordt de site alleen maar relevanter.

Beide doelen borgen de 
opgedane kennis en kunde. 
De implementatie van het 
eerste doel heeft het  
mogelijk gemaakt alsnog 
onderdeel te worden van 
het huidige systeem. 

Beide doelen zijn los van 
financieel-politieke steun zo 
ingericht dat ze zelfstandig 
verder kunnen bestaan. 

DIGITALISERING EN 
KENNISBEHOUD
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Houvast is ontstaan vanuit een gemis bij ouders. Bij 
de ontwikkeling stond dat gemis centraal. De 
verwachting van de Noodkreet bij deze methodiek was: 
wanneer een cliënt een duidelijk overzicht heeft van 
zijn situatie, de context en zijn hulpvraag, zal dit een 
positieve uitwerking hebben op de communicatie en 
relatie met de hulpverlening. De methode behelst veel 
factoren die nodig zijn voor de cliënt om zijn positie in 
te nemen in het nieuwe systeem. De focus ligt op wat 
er goed gaat, op energie en kracht. Het gaat uit van het 
beste in de cliënt en verbetering, waarbij 
ondersteuning nodig is van netwerk of hulpverlening, 
die de cliënt zelf onderschrijft. Een methode als 
Houvast gaat over mens zijn in plaats van 
probleemeigenaarschap. Het gaat niet over de focus 
wat je niet kan, waar je problemen mee hebt, hoe erg 
en hoeveel en hoe weinig jij in staat bent daar 
verandering in aan te brengen.

Een cliënt welke een gedegen hulpvraag kan stellen 
aan de hulpverlening, waarbij de cliënt inzicht heeft in 
de krachten die hij kan inzetten, welke rol hij, zijn 
netwerk en de hulpverlening in het geheel kan spelen, 
en zich door deze wetenschap sterker voelt en de regie 
over zijn eigen proces kan voeren is het eindresultaat 
waarnaar gestreefd wordt. 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd in het project. Er 
waren helaas enkele tegenslagen: door persoonlijke 
omstandigheden heeft de projectleider een stap terug 
gedaan. Gelukkig heeft hij in zijn rol als adviseur nog 
veel waarde toegevoegd aan het project. De inhoudelijk 
richting van het onderzoek is in overleg met ZonMW 
aangepast om beter aan te sluiten bij positie van De 
Noodkreet.

In het voorjaar van 2017 zullen de 
onderzoeksresultaten, het vervolg en 
implementatieplan beschikbaar worden gesteld. De 
presentatie zal later in het jaar plaatsvinden.

HOUVAST



HOUVAST ERVARINGSVERHAAL
'DE AANHOUDER WINT'

?Mijn traject bij jeugdzorg heeft wel jaren 
geduurd,? zegt de vader die dit jaar 
eindelijk te horen kreeg dat hij een 
reguliere omgangsregeling met zijn 
dochtertje, van één weekend en een 
woensdagmiddag per twee weken, kon 
gaan plannen. ?Ik heb jaren van begeleide 
omgangsregeling naar een uurtje zonder 
begeleiding, via tijdelijk geen omgang 
weer naar begeleide omgang bij diverse 
omgangshuizen gezeuld.? Vanwege 
gedragingen die het dochtertje zou 
vertonen na omgangsmomenten volgens 
zijn ex-vrouw: ze zou in bed plassen na 
de omgang, onhandelbaar zijn en ze zou 
zich verzetten tegen een 
omgangsmoment als dat onbegeleid was. 
Deze vader heeft diverse keren een flink 
conflict met zijn gezinsvoogden gehad, 
naar eigen zeggen: ?

?Mijn traject bij jeugdzorg 
heeft wel jaren geduurd,?

Ik heb vaak op het punt gestaan om het 
bijltje er maar bij neer te gooien maar als 
dat ter sprake kwam in een gesprek werd 
er gerapporteerd dat ik niet in het belang 
van mijn dochter kon denken.?

Het heeft veel inspanning gekost om deze 
vader, die zeer mondig was richting 

het vader uiteindelijk om zijn rust te 
bewaren en werd het beeld van de 
dwarse, dwingende houding van vader 
op termijn veranderd in dat van een 
kalme ouder die zich begeleidbaar 
opstelde. Met de hervonden steun van 
de gezinsvoogd kreeg vader in 
september van de rechter te horen dat 
de omgangsregeling definitief werd 
vastgesteld op een reguliere omgang. 

gezinsvoogd en hulpverleners, te 
overtuigen van de noodzaak zijn rust te 
bewaren en de samenwerking te blijven 
zoeken, ook al leek dat soms roepen in 
de woestijn. Ongeacht of de zorgen die 
moeder aangaf klopten of niet, het was 
voornamelijk de houding van vader in 
gesprekken met jeugdzorg die zorgde 
voor bevestiging van de visie die 
jeugdzorg van vader had: een dwarse, 
dwingende man die alleen meer 
omgang wilde om zo zijn ex-partner 
dwars te zitten. 

Uit een grondige dossieranalyse 
concludeerde De Noodkreet dat deze 
visie over vader kort door de bocht 
was. Zo concludeerde geen van eerdere 
hulpverleners dat er sprake was van 
angst tussen dochter en vader, 
integendeel. Ook leek er pedagogisch 
en affectief weinig aan vader op te 
merken, het beeld van vader was 
voornamelijk gebaseerd op zijn houding 
en de visie/mening van gezinsvoogd en 
ex-partner.

De opdracht aan de Noodkreet was 
duidelijk: het beeld van vader wat bij de 
jeugdbescherming leefde moest 
veranderd worden naar de 
werkelijkheid, de samenwerking met 
gezinsvoogd diende hiervoor optimaal 
verbeterd te worden. Ruim anderhalf 
jaar werd elk gesprek met de 
gezinsvoogd voorbereid, gevoerd en 
nabesproken. Omdat mogelijke 
uitkomsten of antwoorden met vader 
als scenario al voorbereid waren lukt 

?Ze nemen het verhaal van 
je ex-paertner volledig 
serieus en mijn mening deed 
er eigenlijk niet toe,?

?Ik heb nu eindelijk de omgang 
die de Raad voor de 
Kinderbescherming ruim 
tweeëneenhalf jaar geleden 
adviseerde, maar het is gelukt!?

Zonder de intensieve ondersteuning van 
de Noodkreet was het volgens de vader 
hem niet gelukt. 

?Ik heb geregeld gedacht om er 
maar helemaal mee te kappen 

maar je ziet: de aanhouder 
wint!? 



CIJFERS

104 aanvragen konden 
binnen één of enkele 
contacten (kortdurende 
contacten) geholpen 
worden of waren 
woonachtig buiten ons 
werkgebied (in die 
gevallen volgt een 
doorverwijzing). 

Van de 202 uitgevoerde 
ondersteuningstrajecten 
werden er in 2016 156 
afgerond, de overige 
trajecten lopen door na 
01 januari 2017. In 121 

van 156 casussen werden hulpvragen beantwoord 
of ouders dusdanig begeleid dat het conflict niet in 
stand bleef en samenwerking met hulpverleners 
weer werkbaar werd en/of er berusting in de 
maatregel kwam. Met deze resultaten heeft De 
Noodkreet in 2016 een succespercentage van 77%. 

Ruim tweederde van de aanmeldingen bestond uit 
conflicten tussen ouders en Jeugdbescherming 
Brabant (JBB, voorheen Bureau Jeugdzorg), in 20% 
van de gevallen gaat het om conflicten met de 
William Schrikker Groep. Een kleiner aandeel betrof 
conflicten met Veilig Thuis of generalisten van een 
lokaal wijkteam (voorliggend / preventief kader). In 
2016 zijn er geen conflicten geregistreerd met 
jeugdbeschermers van het Leger des Heils of Nidos, 
ook zijn er geen klachten gemeld over de 
jeugdreclassering, hetgeen overeenkomt met de 
cijfers van voorgaande jaren. 

In 2016 zijn er 32 uithuis geplaatste kinderen met 
ondersteuning van De Noodkreet terug thuis 

In 2016 deden 306 ouders een beroep op de Noodkreet. 
Daarvan werden 202 cliëntondersteuningtrajecten uitgevoerd 
door onze ondersteuners

geplaatst. Er zijn 41 ondertoezichtstellingen 
beëindigd. In 36 gezinnen vonden ouders met onze 
ondersteuning berusting in de maatregel. 

 83 kinderen hebben meer omgang gekregen met 
hun ouders. Er zijn zelfs 9 kinderen die één van de 
ouders lang niet gezien hadden en nu weer contact 
hebben. In 8 gezinnen heeft De Noodkreet ervoor 
gezorgd dat alle problemen binnen het gezin 
structureel werden aangepakt door de betrokken of 
verantwoordelijke instanties te wijzen op de 
oorzaken en de gevolgen van hun gevoerde beleid. 
Wat hierbij opvalt is dat we in voorgaande jaren 
hierop veel vaker moesten acteren. Met de komst 
van de transitie en de generalisten/wijkteams 
worden deze taken door De Noodkreet minder 
uitgevoerd. We kunnen concluderen dat deze 
aanpak in elk geval een groot percentage van de 
juiste zorg heeft voorzien, daar zijn wij blij mee. 
Toch valt op dat voornamelijk casussen die via een 
civiele procedure (bijv. echtscheidingszaak via 
rechter) op een maatregel als een 
ondertoezichtstelling uitkomen nog te weinig of 
zelfs helemaal niet in beeld zijn bij de wijkteams. In 
deze gevallen zorgt de nieuwe werkwijze wel voor 
snellere inzet in die gezinnen wanneer er door onze 
ondersteuners bij het wijkteam op gewezen wordt, 
hetgeen ons tijdswinst oplevert die weer voor de 
fysieke ondersteuning ingezet kan worden. 

In 2016 heeft de inzet en/of bemiddeling bij 43 
gezinnen geleid tot het invullen van ontbrekende 
zorg of anderzijds tot het aanpassen van verkeerde 
zorg. In 19 gevallen is een onderzoek geïnitieerd 
omdat de juiste hulpverlening niet van de grond 
kwam. 



Toen een moeder te horen kreeg dat het 
perspectief van haar kinderen niet thuis 
lag stortte haar wereld in. Een rommelige 
intake met een cliëntondersteuner op ons 
kantoor volgde en het kostte enige moeite 
om de relevante dossierstukken bij elkaar 
te krijgen. 

Uit de dossieranalyse bleek dat de 
jeugdzorgwerker hetzelfde beeld van 
moeder schetste: warrig, inconsequent, 
moeizaam in omgang en niet leerbaar. 

Aanvankelijk was De Noodkreet sceptisch 
vanwege het beeld wat moeder van 
zichzelf liet zien, toch gaf de 
dossieranalyse aanleiding tot het 
adviseren van verdergaand onderzoek, de 
leerbaarheid en het pedagogische 
vermogen was onderbelicht en 
voornamelijk gebaseerd op de visie van 
jeugdzorg. Het gedrag van moeder 
aanvankelijk, vergeleken met haar gedrag 
net voorafgaand aan de uithuisplaatsing 
en na de mededeling dat de plaatsing 
perspectiefbiedend (definitief) zou zijn, 
week zoveel af dat concludeerd kon 
worden dat moeder emotioneel de 
gedachte niet aan kon haar kinderen kwijt 
te raken. 

De Noodkreet ziet dit gedrag vaak 
voorkomen en noemt dit de 
overlevingsmodus. In deze modus is de 
dag doorkomen belangrijker dan 
bijvoorbeeld een schoon huishouden 
voeren en een vriendelijk gezicht opzetten 
naar hulpverleners (zij zijn volgens de 
ouder immers de oorzaak van deze 
ellende). 

Deze modus geeft vaak niet het juiste 
beeld van hoe een ouder functioneert 
onder normale omstandigheden en daarbij 

kan met de juiste ondersteuning de 
overlevingsmodus weer omgebogen 
worden naar de gewenste situatie.

Volgens moeder was er altijd gesproken 
over terug naar huis werken maar ineens 
duurde het traject te lang en was een 
definitieve uithuisplaatsing 
standaardprocedure na anderhalf jaar 
ondertoezichtstelling. 

De inzet van zowel ervaringsdeskundige 
als begeleidingsdeskundige vrijwilligers 
zorgde voor rust bij de moeder. ?Het 
gevoel er niet meer alleen voor te staan, 
mensen die met je meekijken en 
meedenken voor oplossingen?

Uiteindelijk kreeg moeder dankzij de 
juridische ondersteuning van de 
Noodkreet gelijk bij de rechtbank en werd 
het advies voor verdergaand onderzoek 
als opdracht aan jeugdzorg overgenomen. 

Op de dagen van het onderzoek kon ik 
ook rekenen op de steun van de 
Noodkreet, we zijn er samen heen gegaan 
en zo kwam ik tot rust en was ik genoeg 
mezelf om een goed beeld neer te kunnen 
zetten?

Het onderzoek concludeerde dat moeder 
wel degelijk leerbaar was en over 

afdoende pedagogische vaardigheden 
beschikte om een thuisplaatsing weer 
aan de orde te laten komen. De 
samenwerking met de jeugdzorgwerker 
was vanwege de aanloop en de 
procedure tot een niet-productieve 
samenwerking gekomen. Met de hulp 
van de Noodkreet werd een verzoek tot 
wijziging van deze werker 
bewerkstelligd.

Ondertussen is het traject tot gefaseerd 
terug thuis plaatsen van de kinderen 
gestart. Zonder de ondersteuning van 
De Noodkreet zouden deze kinderen in 
pleeggezinnen opgegroeid zijn.

ERVARINGSVERHAAL
'GEDRAG ZEG NIET ALLES'

?Toen ik hoorde dat er een 
onderzoek zou komen waar 
eigenlijk alles van af zou hangen 
was ik heel zenuwachtig en 
prikkelbaar, vanwege de stress 
denk ik. Maar met een 
medewerker van de Noodkreet 
heb ik het goed kunnen 
voorbereiden"

?De Noodkreet heeft er ook echt 
voor gezorgd dat de 
samenwerking met de nieuwe 
gezinsvoogd vanaf het begin ook 
goed bleef.?



SINGNALERINGSINGNALERING

Een belangrijk signaal in 2016 was een groei in het aantal ouders 
wat zijn of haar weg naar ondersteuning van De Noodkreet 
vonden middels doorverwijzing van de jeugdzorgwerker of diens 
teammanager. 

De Noodkreet is blij met het signaal dat ook de jeugdbescherming 
de meerwaarde erkend van onze werkwijze. Omdat 
jeugdbeschermers een goede inschatting kunnen maken van de 
potentiële conflicten met een cliënt vinden we het een compliment 
dat jeugdzorgwerkers cliënten eerder wijzen op ondersteuning bij 
hun traject. 

Een klein conflict oplossen en de samenwerking behouden is 
immers aanzienlijk makkelijker dan een ernstig verstoorde 
samenwerking weer repareren. 

Met de Jeugdbescherming Brabant (West & Midden-Brabant) 
wordt gesproken over het opzetten van een preventief project om 
bij aanvang van jeugdzorgtrajecten ouders het aanbod van onze 
ondersteuning te geven met als doel dat de samenwerking met de 
jeugdzorgwerker(s) vanaf het eerste moment goed verloopt en 
goed blijft. 

De inzet van onze Houvast-methodiek past binnen dit 
preventieproject. 

Doorverwijzingen jeugdbescherming

In 2016 zijn we anders omgegaan met onze signaleringen. Daar waar voorheen de 
signaleringen jaarlijks verzameld werden om vervolgens te bespreken met de directie van de 
jeugdbescherming hebben we gekozen voor een andere aanpak.Omdat veel signalen gaan 
over persoonlijke problemen met methodieken of hulpverleners, wachttijden in de zorg, 
wachttijdoverbrugging of bepalingen jeugdhulp worden signalen voortaan direct afgehandeld 
met de betrokken uitvoerende organisatie of generalist. De signalen die wij rondom de 
jeugdbeschermingstrajecten hebben verzameld worden gedeeld met de betrokken 
cliëntenraad van die organisatie. Vanwege de brede achterban van deze cliëntenraden is 
hiervoor gekozen zodat zij kunnen inventariseren of soortgelijke signalen vaker voorkomen. 
Gezamenlijk is gekeken naar eventuele oplossingen en adviezen behorend bij deze signalen. 



SINGNALERING

Het komt geregeld voor dat een ouder bij aanmelding als cliënt bij de 
Noodkreet niet diens volledige jeugdzorgdossier kan overleggen. Het is 
dan vaak eerder afgegeven aan een advocaat of bij scheiding 
achtergebleven bij de ex-partner. 

Het dossier is echter wel essentieel voor De Noodkreet om een goed en 
volledig beeld van de historie met/volgens de hulpverlening te krijgen. 
Het (opnieuw) opvragen van een dossier is een tijdrovende klus waar de 
jeugdbescherming tijd voor moet maken. Het duurt gemiddeld zo?n twee 
weken voordat de ouder op kantoor bij de GI stukken uit diens dossier 
mag selecteren alvorens deze gekopieerd worden. 

Omdat deze dossiers vaak een veelvuldig aantal bladzijden beslaat wordt 
de maximale vergoeding van rond de twintig euro al snel gehaald. Een 
bedrag wat voor ouders uit sociaal zwakkere gezinnen moeilijk op te 
hoesten is of zelfs voor problemen kan zorgen met een bewindvoerder. 

De jeugdbescherming stelt niet meer over een ?papieren dossier? te 
beschikken, het bevreemdt ons dan ook dat bij het inzien van een dossier 
er dan een papieren kopie voor de ouder beschikbaar is waaruit een 
selectie van kopieën gevraagd kan worden. Dat lijkt ons een verkwisting 
van tijd, geld en middelen. 

Wanneer er nieuwe rapportages, (concept) plannen van aanpak of 
evaluaties daarvan gemaakt worden ontvangt een ouder deze doorgaans 
per e-mail. 

Gezien de digitalisering van de samenleving zou de aanpak om een kopie 
te verstrekken aan een ouder per e-mail te verstrekken (of op andere 
digitale wijze) meer de voorkeur hebben. Wat ons betreft zou een GI 
hiermee ook meer tegemoet komen aan de niet kapitaalkrachtige ouders.

Uw dossier is ?te koop?

Goed genoeg ouderschap is een moeilijke term, die op weinig sympathie 
kan rekenen van de jeugdbescherming. Er schuilt echter wel een kern 
van waarheid in, vooral in de situaties van conflictueuze scheidingen. Zo 
zien we geregeld dat een jeugdbeschermer valt over een klein detail of 
verschil binnen de opvoeding, vaak gestimuleerd vanuit de andere ouder, 
die zich al dan niet terecht zorgen maakt over de opvoedsituatie bij de 
andere ouders. 

Waar minimaal rekening mee gehouden wordt is dat gescheiden ouders 
op veel gebieden teveel van elkaar verschilden om het gezin heel te 
houden, vandaar de scheiding. 

Het is dan ook meer dan logisch dat er binnen de twee gezinnen waar de 
kinderen dan verblijven verschillen optreden. Dat ouders pedagogisch en 
affectief ongeveer eenzelfde lijn moeten aanhouden is daarbij logisch, 
maar details als ?eten voor de tv tegenover eten aan tafel,? welke soms 
breed uitgemeten worden zorgt er in zulke situaties eerder voor dat de 
vechtscheiding in stand wordt gehouden dan dat toegewerkt wordt aan 
oplossingen: de jeugdbeschermer wordt ingezet om het gelijk van de ene 
ouder t.o.v. de andere te faciliteren. J

eugdbeschermers zouden die details minder aandacht moeten geven en 
deze te classificeren als ?good enough parenting? en in plaats daarvan 
meer aandacht moeten schenken aan het opgroeien in de structuur van 
?twee thuizen? om de veilige opgroeisituatie te waarborgen. 

Uw dossier is ?te koop?

"Good enough parenting"



Generalisten/wijkteams worden nog niet 
betrokken. Ondanks dat volgens de lezing van 
de gemeenten er bij een maatregel altijd 
bekendheid van die maatregel voor de 
betreffende kinderen is binnen het wijkteam 
zien wij in praktijk dat de ouders die het 
betreft meer dan eens niet bekend zijn met 
een generalist, sociaal wijkteam of centrum 
voor jeugd en gezin. 

De verklaring lijkt te liggen in het 
woonplaatsbeginsel wat veel gemeenten sinds 
de transitie toepassen. 

De uitwonende ouder in een conflictscheiding 
die een verstoorde samenwerking met de 
jeugdbescherming heeft kan in een andere 
gemeente woonachtig zijn. 

Ook kan het zijn dat de rechtbank onenigheid 
rondom de opvoeding constateert bij de 
afhandeling van een scheiding en derhalve de 
Raad voor de Kinderbescherming vraagt om 
onderzoek naar een 
kinderbeschermingsmaatregel te doen, ook 
deze maatregelen zijn slechts wisselend 
bekend bij de gemeenten. 

Wanneer er sprake is van een 
voogdijmaatregel en een perspectiefbiedende 
pleegzorgplaatsing zijn de kinderen bekend in 
de gemeente waar zij woonachtig zijn. De 
ouders die een conflictueuze relatie met de 
betrokken voogd hebben zijn vaak weer niet 
bekend. 

De Noodkreet gaat in 2017 specifiek 
registreren en rapporteren naar de 
betreffende wijkteams en gemeenten zodat in 
de toekomst de zichtbaarheid van deze ouders 
onder de aandacht komt. 

Betrokkenheid wijkteams

Nog te vaak worden er zeer korte maximum 
reactietijden aan ouders meegegeven voor het 
reageren op conceptrapportages. 

Het is geen uitzondering dat een ouder kort 
voor het weekend een stuk ontvangt en dat 
diens reactie erop al maandag verwacht 
wordt. 

Een reactie formuleren op, bijvoorbeeld een 
(evaluatie) plan van aanpak, is best een 
aardige klus voor een ouder, waarbij deze 
misschien zelfs nog de hulp van ons, diens 
advocaat of een ander wil inschakelen. 

Een week minimale reactietijd is redelijk maar 
wanneer deze zelfs niet gegeven wordt rest 
het de ouder slechts een klachtenprocedure te 
starten welke pas behandeld kan worden als 
het kwaad al lang en breed geschied is. 

Anderzijds signaleren wij dat 
jeugdbeschermers van ouders verwachten dat 
zij tijdig reageren op e-mails, ouders merken 
juist op dat zij niet altijd hetzelfde van 
jeugdbeschermer kunnen verwachten. 

Het komt geregeld voort dat er een 
parttime-werker als jeugdbeschermer is 
aangesteld welke niet bereikbaar is voor 
cliënten met dringende vragen, en dat de 
bureaudienst als achtervang slechts aangeeft 
dat de ouder moet wachten tot diens werker 
weer beschikbaar is. 

Het zorgt voor onnodig veel frictie en ruis op 
het vlak van communicatie en samenwerking.

SINGNALERING
Responstijden ouders versus 
responstijden 
jeugdzorgwerkers

SINGNALERING (JURIDISCH)



SINGNALERING (JURIDISCH)

De Noodkreet signaleert in de praktijk dat er 
in een vlot tempo nieuwe jeugdbeschermers 
op een gezin worden gezet. 

Dat gebeurt enerzijds op verzoek van ouders 
die zich niet gehoord of geholpen voelen. 
Anderzijds komt het ook veel voor dat de GI 
dit zonder overleg besluit, redenen hiervoor 
zijn uitval of verloop van jeugdzorgwerkers. 
Een groot aantal wisselingen in 
jeugdzorgwerkers is al jaren één van de 
problemen waardoor samenwerking tussen 
ouders en hulpverleners onder druk staat. 

Een probleem wat daaruit voortvloeit is dat 
nieuwe jeugdzorgwerkers vaak nauwelijks of 
soms helemaal niet geïnformeerd worden 
door hun voorgangers. Het lezen van het 
complete dossier en nagaan in 
contactjournaals wat er voor afspraken zijn 
gemaakt is een intensieve tijdrovende klus en 
wordt vaak tot een later tijdstip uitgesteld of 
komt in zijn geheel te vervallen, waarmee 
alleen nog gewerkt wordt met een actueel 
plan en de waan van de dag.

Dat veelvuldige wisselingen onder 
jeugdzorgwerkers niet bijdraagt aan een 
stabiel hulpverleningstraject is geen nieuws, 
maar naast die wisselingen krijgt een ouder 
in een kinderbeschermingsmaatregel ook te 
maken met verschillende (kinder)rechters die 
zich wisselend buigen over 
omgangsregelingen, uithuisplaatsingen, 
schriftelijke aanwijzingen, gezagskwesties. 

Het zou overzichtelijker zijn als gezinnen die 
in juridische strijd belanden, één 
(kinder-)rechter aangewezen zouden krijgen. 
Dit biedt als voordeel dat deze rechter op de 
hoogte is van alle voorgedane zaken in het 
traject. 

Het risico ervan is echter dat deze rechter 
beïnvloed of bevooroordeeld kan raken 
maar dit kan worden voorkomen aangezien 
het voordeel van juridisch perspectief 
tegenover sociaal emotioneel perspectief 
juist is dat het gebaseerd is op feiten. Door 
zaken vanuit sociaal emotioneel perspectief 
te beoordelen vergroot het de kans op 
misinterpretatie.

De Noodkreet zag in 2016 diverse zaken 
waar er door verschillende rechters op een 
totaal andere wijze naar een zaak gekeken 
werd: waar een ouder van de ene rechter te 
horen krijgt dat de jeugdbescherming niet 
afdoende onderzoek deed of te veel liet 
liggen in de ondersteuning, kreeg dezelfde 
ouder van een andere rechter te horen dat 
deze beter moest gaan samenwerken met 
diens jeugdzorgwerker. 

Er loopt een pilot met de regierechter, 
waarvan we de resultaten met veel 
interesse tegemoet zien, wij zijn al jaren van 
mening dat één regierechter in veel gevallen 
voor minder frictie zal zorgen tussen ouders 
en hulpverleners en voor meer duidelijkheid. 

In veel gevallen gaat het hier over de 
uitvoer van omgangsregelingen, het 
inzetten van andere hulpverlening aan 
ouders of kinderen, het aanstellen van 
andere jeugdzorgwerkers of het al dan niet 
uitvoeren van een nieuw onderzoek. 

Ook de cliëntenraden zijn het erover eens 
dat de jeugdbescherming zich achter een 
beschikking verschuild wanneer het deze 
overeenkomt met hun ingezette lijn, maar 
wanneer dit niet zo is dat een beschikking 
naast zich neer gelegd wordt of onnodig 
lang vertraagd. 

In een specifiek geval kreeg een ouder van 
de GI te horen dat deze naar de rechter 
moest gaan om een beschikking (waarin de 
rechter stelde dat een verdergaand 
onderzoek moest komen) te laten 
bekrachtigen alvorens de opdracht van de 
rechter niet langer als advies gezien zou 
worden. 

Buitenom dat dit frustrerend is en geen 
goed voorbeeld van een goede 
samenwerking kosten deze processen ook 
tijd en geld. 

Om hier verandering in te brengen zou er 
een duidelijker verschil aangegeven moeten 
worden (opgenomen in een beschikking) 
door de rechtspraak tussen wat adviezen 
zijn en wat opdrachten zijn. 

Ook hierbij geldt de verwachting dat een 
regierechter hier meer duidelijkheid zal 
brengen.

Ook in 2016 constateerde de Noodkreet dat 
er veel verschil bestaat in het interpreteren 
van een beschikking van de (kinder)rechter. 
Volgens de jeugdbescherming kan er 
besloten worden om een deel van de 
beschikking te betitelen als advies. 

Dit zorgt bij ouders voor veel frictie, het 
frustreert de samenwerking en draagt bij 
aan het gevoel van onrecht bij ouders. 

De regierechter 

Adviezen van de 
(kinder)rechter versus 
opdrachten van de 
(kinder)rechter



In tegenstelling tot ouders met gezag is het 
voor ouders die ontheven zijn van de 
ouderlijke macht niet gebruikelijk dat zij 
nieuwe rapportages of onderzoeksverslagen 
ontvangen. 

We signaleren dat er nog altijd sprake is van 
een niet gemeenschappelijke aanpak hierbij. 
We zien ouders met onder voogdij gestelde 
kinderen die de stukken wel ontvangen en we 
zien ouders die de stukken niet krijgen, ook 
niet wanneer daar om gevraagd wordt. 

Een veel gehoord antwoord is 
?Standaardprocedure bij een 
voogdijmaatregel,? waarbij voor het gemak 
vergeten wordt dat ook een ontheven ouder 
recht op informatie en consultatie heeft. 

Een nieuw onderzoek naar de ontwikkeling 
van een onder voogdij gesteld kind waarvan 
de resultaten alleen in een kort gesprek 
medegedeeld worden aan ouder, draagt 
doorgaans niet bij aan de transparantie van de 
maatregel: de ouder voelt zich gepasseerd en 
vreest dat de voogd informatie achterhoudt. 
Het komt de toekomstige samenwerking niet 
ten goede.

In principe is het zo dat een ouder recht heeft 
op informatie tenzij dat dit de veiligheid van 
het kind in gevaar brengt. 

Het derhalve achterhouden van 
onderzoeksresultaten alleen omdat er een 
voogdijmaatregel is achten wij niet juist en een 
gemiste kans bij het invullen van de 
veranderde ouderschapsrol (op afstand). 

Uw dossier is ?te koop,? maar 
niet voor u..

Naast ?loyaliteitsconflict? en ?kind dreigt klem 
te zitten of verloren te raken? signaleren we 
steeds vaker een nieuwe moeilijk te meten 
probleemstelling: kindertrauma. 

Zonder enig onderzoek wordt er door 
jeugdbeschermers over een trauma gesproken 
of zelfs al geconstateerd. 

We stellen dat te gemakkelijk wordt gepraat 
over zulke zware termen: een trauma is iets 
wezenlijks anders dan het belasten van 
kinderen. 

Het probleem wat echter ontstaat nadat 
jeugdbeschermers trauma rapporteren in hun 
stukken, het vervolgens overgenomen wordt 
door vervolg-hulpverlening of 
raadsonderzoekers in een onderzoek naar 
uithuisplaatsing, wijziging hoofdverblijf of 
ontheffing uit gezag. 

Netjes onder vermelding van de bron wordt 
het daarna de geldende waarheid, en wordt 
gehandeld naar de ontstane waarheid. 

?We doen niet aan waarheidsvinding,? is een 
veelgehoord argument van de 
jeugdbescherming maar wat ons betreft geldt 
dat niet wanneer zij zelf de bron zijn.

 

SINGNALERING

'Kindertrauma'

PROJECT UPDATE: STEUNOUDER



 

PROJECT UPDATE: STEUNOUDER

Een steunouder vangt een kind vrijwillig op gedurende 1 of 2 dagdelen per week. De ouder van het kind kan bijtanken. Het 
steuntje in de rug ontlast de ouder. De kans dat de ouder de zorg voor het kind kan blijven uitvoeren neemt toe, en de kans dat het 
kind zwaardere hulpverlening nodig gaat hebben neemt af. Steunouder beoogt pleegzorg te voorkomen en bevordert dat de 
ouders van de kinderen zelf de regie in handen kunnen houden.
In het eerste gedeelte van het project is vooral gewerkt aan het geven van bekendheid van het project bij welzijns -en 
zorginstanties, scholen, hulpverleners en inwoners van de gemeente Deurne.

Op 14 september was de officiële opening 
van het project door wethouder M. 

Schlösser. Het steunouder project heeft 
geleid tot veel enthousiasme binnen de 

jeugdhulpverlening in de gemeente 
Deurne. 

Inmiddels hebben de eerste 5 
steunouders hun  tweedaagse training 

met positief afgesloten en hun certificaat 
behaald. Zij zullen snel gematched 

worden aan een vraagouder.

In mei 2016 is het project Steunouder van start gegaan. Het project is tot stand gekomen door 
financiering van het VSBfonds, Stichting De Noodkreet, Stichting het Vervolg en de gemeente 
Deurne.



FINANCIËN 2016
Stichting De Noodkreet heeft als doel het 
begeleiden en ondersteunen van kinderen 
en hun ouders bij problemen, in de 
oplossing waarvan andere 
overheidsinstanties niet of onvoldoende 
kunnen voorzien.

Een Stichting streeft ernaar haar 
doelstelling te behalen zonder 
winstoogmerk.

De activiteiten van de werknemers en 
medewerkers (vrijwilligers) van Stichting 
De Noodkreet zorgen ervoor dat de 
doelstelling uitgedragen wordt en waar 
mogelijk verbeterd wordt. De resultaten zijn 
meetbaar en controleerbaar.

Hoewel we geen winstoogmerk nastreven 
is het schrijnend dat het jaar in jaar uit 
moeilijker wordt om ervoor te zorgen dat er 
geen verlies wordt gemaakt, dat we 
kostendekkend kunnen opereren. Natuurlijk 
dient hierbij vermeld te worden dat we het 
zonder al die vrijwilligers niet waar kunnen 
maken.

De jaren die achter ons liggen, zeg maar de 
jaren 2013 t/m 2016, werden gekenmerkt 
door het zeer moeilijk verkrijgen van de 
broodnodige subsidies. Tot op het laatste 
moment in het oude jaar of vroeg in het 
nieuwe jaar was nog ongewis of de 
Stichting over enkele maanden nog zou 
bestaan. Dit alles terwijl de 
overheidsinstanties wisten en weten dat 

men eigenlijk niet zonder de hulp van de 
Stichting de benodigde zorg kan bieden aan 
de samenleving die om hulp vraagt.

De begroting van 2016 was sluitend, echter 
het werkelijke resultaat zal negatief ? 
15.000 zijn.

Globaal kunnen we de subsidies indelen in:

(Semi-) Overheidssubsidies > de diverse 
gemeenten, samen ? 165.000

Projectsubsidies ontvangen van diverse 
fondsen, samen ? 50.000

Globaal kunnen we de kosten als volgt 
indelen:

Personeelskosten (vaste medewerkers en 
vrijwilligers): ? 160.000

Personeelskosten t.b.v. diverse projecten: ? 
29.000

Directe overige kosten voor diverse 
projecten: ? 26.000

Overige kosten algemeen: ? 15.000

Ondanks dat het financieel niet altijd 
meevalt, blijven we ons inzetten om de 
gestelde doelen na te streven in de 
verwachting dat de samenleving niet 
zonder onze hulp kan. En ondertussen 
verwachten dat onze expertise in een 
steeds groter platform wordt gehonoreerd.

 

Stichting  De Noodkreet heeft een 
ANBI status. Een actuele begroting 
en de meest recente jaarcijfers 
staan op de website vermeld.



?215.000

?189.000

?41.000
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(Semi-) Overheidssubsidies > 
de diverse gemeenten, samen  
? 165.000

Projectsubsidies ontvangen van 
diverse fondsen, samen            
? 50.000

Personeelskosten (vaste 
medewerkers en vrijwilligers): 
? 160.000

Personeelskosten t.b.v. diverse 
projecten: ? 29.000

Directe overige kosten voor 
diverse projecten: ? 26.000

Overige kosten algemeen:        
? 15.000



Naast de moeder waren ook de kinderen het 
niet eens met hun uithuisplaatsing, moeilijk 
hanteerbaar gedrag en weglopen bij de 
pleeggezinnen volgde. Omdat moeder de 
schuld volledig bij jeugdzorg legde werd haar 
verweten geen probleembesef te hebben en 
een gesloten plaatsing werd overwogen. 

Met deze moeder is veel tijd besteed aan het 
verkennen van het probleem: de moeder had 
immers zelf om hulp gevraagd en zelfs nog om 
extra hulp. ?Het zijn ook geen makkelijke 
kinderen en ik ben maar alleen?, aldus de 
moeder. Mede vanwege moeders bereidheid 
tot het accepteren van hulp wees de 
dossieranalyse uit dat moeder wel degelijk 
probleembesef had maar dat haar eigen 
verleden in de weg stond om de hulp goed te 
laten beklijven. 

Met moeder werd besproken hoe zij zonder 
toe te geven aan de visie van jeugdzorg toch 
zou kunnen werken aan gedragsverandering. 
Moeder werd gekoppeld aan een één-op-één 
lotgenotencontact waarmee ze dagelijks kon 
bellen om frustraties even van zich af te 
praten. Samen met de cliëntondersteuner 
meldde moeder zich aan voor een 
agressie-regulatie training en zocht ze een 
psycholoog voor het verwerken van nare 
ervaringen in haar jeugd. 

?In 2016 kwamen mijn kinderen definitief weer thuis wonen.  
Ik had twee moeilijk opvoedbare kinderen waarvoor ik 
ambulante pedagogische ondersteuning kreeg. Ik had ook nog 
om andere hulp gevraagd maar voor die kon beginnen, waren 
mijn kinderen al uit huis geplaatst. De Noodkreet heeft mij 
geholpen om rustiger te worden en helderder na te denken.?

?Het gesprek met de jeugdzorgwerker werd 
samen met mij goed voorbereid. Zo zouden we 
haar gaan vertellen wat ik allemaal 
ondernomen had om aan te tonen dat ik alles 
zou doen om mijn kinderen weer thuis te 
krijgen.? De Noodkreet bespreekt met ouders 
voor wat in gesprekken verteld kan worden, 
op welke manier dit het beste verteld kan 
worden en in welke volgorde. Ook bereiden 
we voor welke vragen of opmerkingen er 
mogelijk daaropvolgend kunnen komen en hoe 
de ouder daar het beste mee kan omgaan. 

ERVARINGSVERHAAL
'BEWAAR JE RUST, DENK HELDER EN BEREID JE VOOR'

De kinderen wonen nu beide weer thuis, er zijn 
nog diverse hulpverleners bij het gezin van 
moeder betrokken maar een 
ondertoezichtstelling vond de 
jeugdbescherming niet meer nodig tot grote 
vreugde van moeder.

?De gezinsvoogd was blij verrast 
met mij en mijn acties, ook de 
gesprekken gingen door deze 
voorbereidingen stukken beter, ik 
kon zelfs mijn rust bewaren als de 
jeugdzorg minder snel ging als ik 
wilde.?



?Laatst ben ik zelfs met de 
kinderen en de pleegouders een 
dagje naar de Efteling geweest!?

 ...zegt een cliënt met een psychiatrische 
stoornis. Deze ouder had bij aanmelding bij de 
Noodkreet al een voogdijmaatregel (ontheven 
uit de ouderlijke macht) en dossieranalyse 
maakte duidelijk dat er sprake was van, naast 
de persoonlijke problematiek, pedagogische 
onmacht. 

De Noodkreet zag dat de maatregel goed 
onderzocht en onderbouwd was en dat er 
geen aanknopingspunten lagen om dat ter 
discussie te stellen.

Wel viel op dat er slechts één keer per twee 
maanden een begeleid omgangsmoment was, 
terwijl uit omgangsverslagen niet op te maken 
was dat de omgang slecht verliep of dat de 
kinderen er hinder van ondervonden. 

De samenwerking met de hulpverlening was 
vijandig waarbij de cliënt wantrouwend en 
negatief was over pleegouders en 
hulpverleners: kinderen waren onverzorgd, 
zaten niet op de juiste sportclub, droegen 
tweedehands kleding, etc.

Samen met de ouder is gewerkt aan zingeving, 
omgangsmomenten werden voorbereid en 
zelfs een enkele keer bijgewoond waarbij er 
pedagogisch voorbereid werd om geen 
opmerkingen te maken naar de kinderen over 
onderwerpen waar de cliënt moeite mee had.

Na een paar gesprekken met de voogd werd 
opgemerkt dat er meer stabiliteit in de 
maatregel kwam. 

?Het is niet zo dat ik geen samenwerking wilde met jeugdzorg 
en pleegzorg, maar de manier waarop ze met mij omgingen 
was zo vijandig dat ik me ook zo ging gedragen,?

De ouder was het nog steeds niet eens met de 
maatregel maar liet dat niet meer merken aan 
de kinderen en hulpverleners. 

Vanuit deze stabiliteit adviseerde de 
Noodkreet om het contact met de pleegouders 
te proberen te herstellen. 

Een goede samenwerking met pleegouders en 
vertrouwen in het pleeggezin maakt dat frictie 
wegvalt en er meer mogelijkheden zijn om als 
ontheven ouder een grotere rol in het leven 
van de kinderen te spelen.

ERVARINGSVERHAAL
'SOMS GAAT HET OOK NIET,MAAR DAT BETEKENT NIET DAT ER NIETS KAN'

De omgang kan nu wat vrijer ingevuld worden 
en vindt zelfs bij de pleegouders zonder 
begeleiding van pleegzorgwerker plaats. 

?In het begin was dat heel 
onwennig, maar uiteindelijk 
kreeg ik wel begrip voor de 
situatie. Deze pleegouders 
hebben mijn kinderen immers 
niet bij me weggehaald maar ik 
zie nu dat ze wel goed voor ze 
zorgen.?
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