Nationale Jeugdzorgprijzen 2014
Rapport cliëntenjury
De cliëntjury heeft dezelfde procedure gevolgd als de vakjury. Eerst is een voorselectie van 25 projecten
(van de 81 inzendingen) gemaakt. Die zijn door de juryleden allen beoordeeld en bediscussieerd waarbij
de volgende vragen leidend waren:
 Draagt het project bij aan de transformatie van de zorg voor jeugd? Op welke manier?
 Is het project vernieuwend en overdraagbaar?
 Vraagt het project van professionals en organisaties een omslag van cultuur of werkwijze?
 Wordt er samengewerkt, worden schotten beslecht?
 Draagt het project (in potentie) bij aan duurzame verbetering in de sector?
Juryleden waren:
- Arga Paternotte, Oudervereniging Balans
- Desiree Van Doremalen, Ouder Koepel Transitie Jeugdzorg Ouders (TJO)/ adviseur jeugdzorg
ouders online
- Willeke van den Hoek, lid van de Raad van Advies van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind
- Arnold Kassing, vice voorzitter jongerenbestuur Jeugdwelzijnsberaad
- Felix Kievit, bestuurslid Nederlandse Jeugdraad/ NJR
De Cliëntenjury is tot de volgende nominaties gekomen1:
1. Blogboek. Ingediend door Stichting Inklus
Blogboek is in 2009 ontstaan vanuit de ervaringen van een ouder met de organisatie van hulpverlening
voor haar zoon. Het komt veel voor dat je als ouder van een hulpintensief kind dagelijks te maken hebt
met wel een handvol mensen die betrokken zijn bij je kind (denk aan meerdere professionals op school,
oppas, therapeuten, oma, enz.). Jij als ouder bent steeds verantwoordelijk voor de overdracht, dus het
kost je erg veel tijd om alle informatie steeds bij de goede mensen te krijgen. Blogboek kan door een
ouder geopend worden om al dit soort informatie dagelijks te delen met betrokkenen Het is een online
hulpmiddel om zorg te organiseren. Een Blogboek wordt geopend door een ouder en deze houdt ook de
regie op de zorg. De ouder geeft toestemming aan de professionals om informatie uit te wisselen en af te
stemmen. Blogboek wordt continu doorontwikkeld, samen met allerlei mensen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van een kind.
Opmerkingen cliëntenjury:
Mooi dat het zich richt op het creëren van eigen regie van ouders en hun kind. Vanuit ouderperspectief
opgestart. Wel een belangrijke vraag hierbij is hoe het zit het met de privacy van het kind, wie bepaalt
wat er in komt als het kind ouder wordt?
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In feite heeft de cliëntjury 6 projecten genomineerd, waarvan 2 ook door de vakjury zijn genomineerd: Het
Blogboek en 99 gram. Die 2 projecten zijn uiteindelijk genomineerd voor de gezamenlijke prijs van vak- en
cliëntjury. Om redenen van een verrassingseffect is besloten beide projecten niet in de vooraankondiging van de
nominaties bij beide juryuitslagen te noemen.

2. Een Sprong Vooruit. Ingediend door GGZ Oost Brabant
Een Sprong Vooruit is een onderzoek gericht op adolescente meiden van 11 tot 15 jaar oud met verhoogde
klachten van depressie en angst van wie (een van) de ouders te maken hebben met psychische
problematiek. Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen bij jongeren, en
dan vooral bij meisjes. Jongeren die hiermee te maken hebben, lopen een verhoogd risico om later
chronische vormen te ontwikkelen. Het project ‘Een Sprong Vooruit’ is nog in de onderzoeksfase. Het
screent middelbare scholieren om zo de jongeren met verhoogde klachten van depressie en angst eruit te
filteren. Hierbij wordt ook gelet op de psychopathologie van de ouders. De jongeren krijgen hulp of
worden doorverwezen naar hulp op maat. Bij bewezen effectiviteit kan de methode geïmplementeerd
worden in het vast aanbod van de school.
Opmerkingen cliëntenjury:
Er wordt onderzocht of er een hulpbehoefte is, dit mist veelal bij de andere initiatieven. Er mist vaak
het onderdeel van het bereiken van personen die zelf niet direct een hulpbehoefte uitspreken.
Aandachtspunt is wel het risico op stigmatisering. Daarvoor moet gewaakt worden.
3. Stay on Track. Ingediend door Jeugdhulp Friesland
Het moment waarop zorgverleners of belangrijke mensen uit je omgeving beschikbaar zijn om jou als
jongere te helpen, komt vaak pas enige tijd nádat je problemen had, waardoor iets kleins kan uitgroeien
tot een groot probleem. Jongeren die in aanraking komen met Zorg voor Jeugd Friesland krijgen gratis
de beschikking over/toegang tot de app en website: Stay on Track. De app bestaat in de basis uit een
verkeerslicht: Groen: het gaat goed met mij - Oranje: het gaat niet zo goed met mij - Rood: het gaat
helemaal niet goed met mij. Op basis van het signaal worden belangrijke personen uit het netwerk
ingeschakeld om op korte termijn contact met de jongere op te nemen en hulp te bieden.
Opmerkingen cliëntenjury:
Een laagdrempelige en hedendaagse manier van contact onderhouden met jongeren die met jeugdhulp
in aanraking komen. Vraag is of jongeren wel gebruik maken van sociale media op deze manier. Zorg
wil je niet altijd verbinden aan je gewone leven.
4. Meeleefgezin. Ingediend door Stichting Meeleefgezin
Het is vaak niet gemakkelijk of bevorderlijk voor je ontwikkeling om op te groeien in een gezin
waarbinnen de ouders psychiatrische klachten hebben.
Stichting Meeleefgezin zorgt voor de opvang van jonge kinderen (0 tot en met 4 jaar) van ouders met
psychiatrische problemen door stabiele ‘meeleef’gezinnen. Een meeleefgezin vangt het betreffende kind
minstens een dagdeel in de week op en ook minstens een weekend in de maand.
Hierdoor wordt een gezonde mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen bevorderd.
Meeleefgezinnen bieden hun steun aan op vrijwillige basis en uit maatschappelijke betrokkenheid. Het
project is bedoeld voor baby’s en jonge kinderen om latere problemen te voorkomen.
Opmerkingen cliëntenjury:
Goed onderbouwd, mooie verbinding tussen vrijwillige hulp en professionele ondersteuning.
5. Kamers met kansen. Ingediend door Combiwel
Op jezelf wonen: leuk maar ook moeilijk. Kamers met Kansen is een wonen-leren-werken traject voor
mbo-leerlingen van 18 tot 26 jaar met risico op schooluitval op weg naar een startkwalificatie. Zij krijgen
een steuntje in de rug in de vorm van een kamer en coaching. In totaal wonen 116 jongeren 'zelfstandig'
bij Kamers met Kansen. Naast het behalen van een startkwalificatie leren jongeren meer eigen
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en woonomgeving.

Opmerkingen cliëntenjury:
Preventief en trainen van eigen talenten. Hoewel het al langer bestaat en ook vorig jaar al
genomineerd is blijft het een goede en positieve insteek.

Winnaar cliëntenprijs Nederlandse
Jeugdzorgprijzen 2014:
Een sprong vooruit van GGZ Oost Brabant.
Winnaar Cliëntenjury omdat:
De hulpbehoefte wordt onderzocht bij een doelgroep die mogelijk niet snel zelf een hulpbehoefte
uitspreekt. Het is daarmee als een van de weinige initiatieven zeer preventief ingesteld.

NB Winnaar gezamenlijke prijs Blogboek omdat:
Dit project was door beide Jury’s genoemd als een erg goed initiatief dat aansluit op de transformatie
gedachte. Regie komt meer bij de ouder te liggen waardoor zelfredzaamheid wordt versterkt en de zorg
anders wordt ingericht.
Als tweede project voor de gezamenlijke prijs is door de vak- en cliëntenjury genomineerd het project 99
gram, ingediend door Accare.

