Nationale Jeugdzorg Prijzen 2006

Rapport Vakjury

De Vakjury heeft zich in de afgelopen periode voor de tweede keer gebogen over de projecten
en plannen die zijn ingestuurd om mee te dingen naar een van de Nationale Jeugdzorg Prijzen.
Dit jaar waren dat er 43. Wat daarbij opvalt, is de grote diversiteit: de ingediende projecten
verschillen niet alleen in doelgroep, aanpak en omvang, ze zijn ook afkomstig uit
verschillende sectoren: het jeugdwerk, de jeugd-ggz, de zorg voor jeugd met een lichte
verstandelijke handicap en, natuurlijk, de verschillende vormen van jeugdzorg: ambulant,
dagbehandeling, pleegzorg, residentieel.
Deze diverse achtergrond maakt het werk van de jury niet makkelijk. Het is lastig om zulke
uiteenlopende projecten met elkaar te vergelijken. Daarom is het goed dat van tevoren een
aantal criteria voor de beoordeling van de inzendingen is vastgesteld. Deze criteria liggen
vervat in de volgende vragen:
1. Richt het project zich op een belangrijk probleem?
2. Is de aanpak goed onderbouwd?
3. Is het aannemelijk dat deze aanpak tot goede resultaten leidt?
4. Is het project praktisch goed uit te voeren?
5. Is het project origineel en innovatief?

Deze vragen vormen een instrument waarmee de Vakjury de 43 ingezonden projecten heeft
gewogen. Ze geven de gelegenheid om de beoordeling op een systematische wijze aan te
pakken. Ieder lid van de Vakjury heeft deze vijf vragen aan elk project afzonderlijk gesteld en
aan de hand daarvan punten toegekend. Deze punten zijn bij elkaar opgeteld en zo werd direct
zichtbaar welke inzendingen het hoogste scoorden: dat leverde een eerste schifting op. De
Vakjury heeft vervolgens de geselecteerde projecten stuk voor stuk besproken en tegen elkaar
afgewogen, net zolang tot er drie projecten overbleven, de nominaties. Dat betekent niet dat
de andere veertig inzendingen allemaal niet goed zijn. Integendeel: in hun hoeveelheid en in
hun diversiteit getuigen ze van de inventiviteit en de betrokkenheid van de mensen die
dagelijks met jeugd werken. Ze krijgen waardering van de Vakjury, ook al vallen ze dit jaar
niet in de prijzen.

Waarom hebben wij deze drie inzendingen gekozen?
•

Het Jonge vaderproject van Jarabee, Jeugdzorg inTwente

Net als de Cliëntenjury vinden wij dit een origineel project voor een problematische groep
waarvoor doorgaans weinig wordt gedaan. Het is een groep die vaak over het hoofd wordt
gezien: jongens met problemen waarbij het vaderschap als een extra probleem wordt
beschouwd. Dit project gebruikt het vaderschap juist als aangrijpingspunt om tot verandering
te komen. Verder is in dit project de samenwerking met andere hulpverleners, vooral met het
Jonge moedercentrum Donna, goed geregeld.

•

De Oudergroep voor ouders met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis van de
GGzE te Eindhoven

Dit project voorziet duidelijk in een behoefte: op een wachtlijst staan zonder iets te kunnen
doen is heel vervelend. In dit project heeft men van de nood een deugd gemaakt. Het laat zien

hoe met eenvoudige middelen goede resultaten kunnen worden bereikt. De wachtlijsten
nemen af en de ouders hebben uiteindelijk minder zware zorg nodig. Het is ook een
overzichtelijk project dat makkelijk kan worden overgedragen. Positief is verder dat deze
oudergroep een duidelijke stimulans is tot onderlinge steun van ouders.

•

Het Chatproject van de Kindertelefoon te Utrecht

De Kindertelefoon sluit met dit initiatief goed aan bij ontwikkelingen op het gebied van
communicatie. Voor kinderen en jongeren van nu is chatten een van de belangrijkste
manieren om met anderen te communiceren. Dit project is goed voorbereid en degelijk
uitgewerkt: het zit degelijk in elkaar, getuige de training voor vrijwilligers die is ontwikkeld.

Dit zijn de drie projecten die genomineerd zijn voor de Vakprijs 2006.
De Vakjury van de Nationale Jeugdzorg Prijzen 2006 heeft tot winnaar van de Vakprijs
gekozen:

de Oudergroep voor ouders met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis

