‘Zoek de grens op’
Organisaties in de jeugdhulp, het onderwijs en de kinderopvang
experimenteren al een tijdje met samenwerkingsvormen. Hoewel dat
veel moois oplevert, gaat het niet vanzelf. Enkele tips van bestuurders
over hoe de obstakels te overwinnen. ‘Durf buiten de paden te lopen.’
Annette Wiesman
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nen. ‘Mooi als het voortaan normaal is
als ze bij het consultatiebureau zeggen:
naar welke opvang kan dit kind gaan?’
Tip van de bestuurder: voer een pilot
uit – toch dé vorm waarin je deze samenwerking kunt uitproberen. En verwacht geen onmiddellijk effect, waarschuwt ze. ‘Het gaat hier tenslotte om
een dienst, en die moet je doorlopend
afstemmen. Zorg voor goede en regelmatige evaluaties, maak compacte en
haalbare doelen, en blijf veranderen.’

Lobby
Om de gemeente – verantwoordelijk
voor de jeugdzorgbudgetten – te overtuigen van de voordelen, zullen die
aannemelijk gemaakt moeten worden.
Momenteel onderzoekt een adviesbureau de businesscase van DAK kinderme in IKC’s: sommige kinderopvang-

der geval wel een kind geholpen; dan

centra voor integraal werken met

collega’s voelen zich niet gemachtigd

krijg ik maar een standje.’

jeugd: wat kost het, en wat bespaart
het? In Den Haag zijn er potentieel 600

om informatie over kinderen door te
geven aan de leerkrachten. ‘Daarover

Voet tussen de deur

kinderen die met ondersteuning op de

kun je afspreken met ouders dat je bij-

Bij DAK kindercentra verbaasde men

opvang terecht zouden kunnen. ‘Bij een

voorbeeld bij de overdracht naar

zich er afgelopen jaar nog over dat ge-

positieve uitkomst kunnen we mis-

school inzage geeft. Laten we met el-

reserveerde plekken voor jeugdhulp-

schien aanspraak maken op een struc-

kaar discus-siëren over wat wel en

kinderen niet altijd gevuld waren. Wat

turele subsidie’, zegt Strengers. Ook

niet kan. De privacywet biedt meer

bleek? Bij Jeugdformaat waren ze druk

Nasrullah zorgt ervoor de voordelen in

ruimte dan veel mensen denken. Af en

bezig met de veranderingen die de

beeld te brengen. ‘Als het rendement

toe moet je een beetje buiten de paden

transitie jeugdzorg met zich mee-

voordeliger uitvalt, toon je winst. Door

lopen. Je kunt ook denken: ik heb in ie-

bracht, en de mensen van het wijk-

deze integrale oplossingen neemt het

team kenden de regeling met de kin-

aantal zorgverleners per kind af.’

deropvangorganisatie niet. ‘Het zit hem

Congres
Inclusie
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