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Dan heeft ze een puddingdag, zoals ze dat
hier noemen. ,,Ik was een beetje boos laatst,
dus het is nu nogal een rommel op mijn
kamer.”

Dat kan gebeuren. Ook agressie komt voor
bij jongeren met zulke zware problemen.
,,Laatst heeft een jongen met een bed een
raam ingeslagen”, vertellen de meiden.

Meestal begeleidt de leiding je bij zo’n
woedeaanval naar je kamer, om rustig te
worden. Soms moet iemand in ‘de iso’, wat
de leiding hier de afzonderingsruimte
noemt.

,,Gebeurt bijna nooit”, zeggen de meiden.
En als het gebeurt kan 10 minuten soms al
genoeg zijn, vullen hun begeleiders aan.

>>

GEVANGENISLUIKJES

Therapeuten Verbeek en Mulder zijn blij dat
de JeugdzorgPlus van Elker is verhuisd en dat
de aanpak is veranderd. Er is meer rust in die
kleinere groepen, de sfeer is huiselijker.

Ze zijn er nog niet. De deuren van de slaap-
kamers hebben ook hier bijvoorbeeld nog
van die gevangenisluikjes, dat gaat binnen-
kort veranderen. En het streven is om die
afzonderingsruimte, de iso, aan het einde
van het jaar helemaal te sluiten.

Daarvoor is nog extra training nodig van
het personeel – het doet ook iets met hun
veiligheid en aanpak als die optie er niet
meer is – en er wordt gekeken naar een alter-
natief voor jongeren die zelf behoefte heb-
ben aan een prikkelarme ruimte.

,,Dit vraagt ook lef van onze medewer-
kers”, zegt directeur behandeling Elly Voor-
intholt. ,,Vergeet niet dat het jongeren zijn
die op de open groepen soms niet te hante-
ren zijn. Jongeren met zware problematiek
die weleens een televisie van de muur trek-
ken bijvoorbeeld, omdat ze hun emoties nog
niet op een andere manier kunnen uiten.”

Bovendien heeft het personeel van Elker
een grote reorganisatie achter de kiezen. De

afbouw van de gesloten jeugdzorg was niet
alleen een inhoudelijke keuze, maar zeker
ook een financiële. Door de decentralisaties
en bezuinigingen op de jeugdzorg kon Elker
de gesloten versie ook simpelweg niet over-
eind houden. ,,Ik ben heel trots dat die reor-
ganisatie bij de JeugdzorgPlus ook heeft
geleid tot een verbetering”, zegt bestuurder
Ina Huesken.

Aan de andere kant: er zijn veel minder
plekken beschikbaar, terwijl het aantal jonge-
ren met complexe problematiek niet zomaar
zal zijn afgenomen. ,,Zeker niet”, zegt Hues-
ken. ,,We kijken sinds een aantal jaar wel veel
kritischer naar of er niet toch nog alternatie-
ven zijn.” Zo zijn bijvoorbeeld de open groe-
pen van Elker aangepast zodat jongeren
langer kunnen blijven voor meer stabiliteit,
vertelt Huesken.

Uiteindelijk is het streven om meer hulp
te bieden in de eigen omgeving van de jeugd.

,,Eigenlijk is het raar dat we nog steeds jonge-
ren met problemen in groepen bij elkaar
zetten”, zegt Voorintholt. ,,We brengen liever
de hulp naar het kind.”

Mooie doelen, maar de realiteit in de
jeugdzorg is er wel een van schaarste: een
tekort aan geld, middelen en personeel.
Vorige maand staakte het jeugdzorgperso-
neel nog vanwege werkdruk, bezuinigingen,
wachtlijsten. Het water staat veel instellin-
gen en medewerkers aan de lippen.

OOK GOEIE PLEKKEN

Het gaat in de jeugdzorg vaak al veel eerder
mis dan op de gesloten afdelingen. De hele
keten moet op de schop om te voorkomen
dat geslotenheid voor sommige jongeren
nog het enige redmiddel is.

Voor de betrokkenen is het soms alsof de
gesloten jeugdzorg nu alles over zich heen
krijgt wat er mis is in het hele systeem. Het
voelt tegenstrijdig, zegt Mulder. ,,Soms is het
ook goed om de deur dicht te houden. Het is
jammer dat de maatschappij dat niet ziet.”

Het is belangrijk dat deze kwetsbare groep
gezien en gehoord wordt, vindt Verbeek.
,,Maar het is kwalijk om nu de medewerkers
die dagelijks voor deze jongeren in de weer
zijn zo aan te vallen.”

Ook de jongeren zelf kennen de discussie
over de gesloten jeugdzorg. Charissa: ,,Ze
zeggen: het is allemaal slecht. Dat is niet zo.
Je hebt ook goeie plekken.”

Britt: ,,Het is voor iedereen anders.”
Natuurlijk is niet iedereen op hun groep

even positief over de JeugdzorgPlus, maar zij
tweeën zijn uiteindelijk blij dat ze hier zijn
beland. Het gaat beter met ze dan een paar
maanden geleden.

,,Als ik hier weg moet ga ik echt huilen”,
zegt Charissa lachend.

Is ook dat toch nog gelukt.

De namen Britt en Charissa zijn om redenen

van privacy gefingeerd.

Het is raar dat
we jongeren met
problemen in
groepen bij
elkaar zetten

““

Jeugdhulp
biedt ‘boven-
regionaal’ plek
In een ideale situatie krijgen

kinderen en jongeren hulp

dicht bij huis, dat geldt ook

voor de kinderen in de

JeugdzorgPlus. Maar vlakbij

is niet altijd slim of veilig.

Om een scala aan redenen

kan het voor een jongere

beter zijn om niet te dicht

bij zijn of haar netwerk te

verblijven. Groningen biedt

daarom in samenwerking

ook ‘bovenregionaal’ plek,

zoals Jeugdhulp Friesland

dat bijvoorbeeld ook doet

voor Groningse jongeren.

Het beeldscherm geeft een discrete impressie van een huiskamer van een van de groepen van JeugdzorgPlus.


