Symposium ‘gesloten jeugdzorg: op zoek naar
het alternatief’
Vrijdag 28 januari 2022
Over het symposium
In november 2021 ging de documentaire JASON in première tijdens het IDFA 2021. De
film maakt duidelijk dat de periode in de gesloten jeugdzorg voor Jason zeer traumatisch
is geweest. In 2020 zaten er 1.814 kinderen in de gesloten jeugdzorg. Wij vinden de
situatie voor deze kinderen onacceptabel.
Daarom is Het Vergeten Kind de campagne ‘Stop gesloten jeugdzorg’ gestart. Tijdens het
symposium willen we met alle deelnemers nadenken over betere alternatieven. Wat
moet er veranderen om te zorgen dat er aan de honderden kinderen die in deze situatie
terecht komen, betere en meer passende hulp wordt geboden? Die vraag staat centraal
tijdens dit symposium!
Het programma in het kort
09.30-10.00: Rondetafelgesprek
10.00-11.00: Ervaar het met ervaringsdeskundigen
11.00-11.15: Pauze
11.15-12.00: Inspiratiesessies
12.00-12.30: Pauze
12.30-12.45: Introductie middagprogramma
12.45-13.45: Workshops
13.45-14.00: Terugblik en muzikale afsluiting
Op de volgende pagina’s staan de plenaire onderdelen, inspiratiesessies en workshops
verder uitgewerkt. Op basis van deze tekstjes kan je op de dag zelf kiezen naar welke
inspiratiesessie en naar welke workshop jouw voorkeur uitgaat.

9.30 - 10.00 Rondetafelgesprek
De plenaire start van het symposium! Dagvoorzitter Jamai Loman opent het symposium
met een rondetafelgesprek vanuit de studio. Aan tafel zitten ervaringsdeskundigen
Sanne en Mohini en Margot Ende (directeur van Het Vergeten Kind).

10.00 - 11.00 Ervaar het met ervaringsdeskundigen
De ervaringsdeskundigen van stichting ExpEx (Experienced Experts) nemen het publiek
mee in hoe voor hen gesloten jeugdzorg was. Met verschillende werkvormen brengen ze
dit gevoel aan jou over en laten ze zien welke achterstanden zij zelf opliepen door hun
verblijf in gesloten jeugdzorg. Ze beantwoorden vragen en zetten je aan het denken.

11.00 - 11.15 Pauze
11.15 -12.00 Inspiratiesessies
Volg één van onderstaande inspiratiesessies:
Inspiratiesessie 1: Kalme hersenen, warm hart.
In deze inspiratiesessie vertellen hulpverleners Kevin Scholte, Koos van Duin en
directeur Frederique Coelman van de Koppeling (JeugdzorgPlus-locatie) over de weg
die zij hebben afgelegd. Deze weg heeft geleid naar het ‘nieuwe werken’ en het
overbodig maken van de gesloten afdeling van de Koppeling. Drie jaar geleden stopte
de Koppeling met separeren. In 2019 verhuisden twee groepen naar een woning in de
stad. Over een half jaar zijn álle jongeren weg uit het oude jeugdgevangenis gebouw.
Hoe kregen zij dit voor elkaar en welke problemen kwamen daarbij kijken?
Inspiratiesessie 2: De keerzijde van gedwongen jeugdzorg
Als de deur op slot gaat om jongeren te beschermen, doet dat ook schade. Tieners zijn
geprogrammeerd om hun vrijheid te exploreren, hun identiteit te ontwikkelen en zich te
verbinden met hun vrienden. Dat is nodig om volwassen te worden, met stress om te
leren gaan, verantwoordelijkheid te kunnen nemen en gezond en gelukkig te zijn.
Vrijheidsbeperking bemoeilijkt dit proces en kan gepaard gaan met psychische pijn.
Redenen genoeg om te zoeken naar alternatieven. Wat is daarvoor nodig? Deze
inspiratiesessie wordt gegeven door Mark Mieras, wetenschapsjournalist,
gespecialiseerd in hersenonderzoek en bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’, ‘Liefde’ en
‘Heftige hersens!’ over het tienerbrein.
Inspiratiesessie 3 : High intensive care, high safety & intensive education-aanpak
Fier, Sterk Huis en Levvel willen tot een beschermend en positief alternatief komen en
daarmee doorplaatsingen van kwetsbare meisjes naar de gesloten jeugdzorg
voorkomen. Tijdens deze inspiratiesessie vertellen Bess Doornbos (onderzoeker en
projectleider Fier) en Anne-Marije Hanekamp (hoofdbehandelaar en projectleider bij
Levvel) over hun project.

12.00 - 12.30 Pauze
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12.30 - 12.45 Introductie middagprogramma en intermezzo
Vanuit de studio komen Jamai Loman en Margot Ende even bij u terug. Stoppen met
gesloten jeugdzorg kan niet zonder goed alternatief. Over dat alternatief heeft Het
Vergeten Kind een manifest opgesteld. Dit manifest is het startpunt voor een goed
gesprek en daarnaast geeft het input voor de workshops hierna.
Om deze vol inspiratie te kunnen starten, luisteren we ook naar de gedichten van Tara (16
jaar). Zij verbleef 3 maanden in de JeugdzorgPlus én is bovenal een talentvol schrijver en
tekenaar.

12.45 -13.45 Workshops
Volg één van de onderstaande workshops:
Workshop 1: Ethische dilemma’s
Professionals in de jeugdzorg krijgen regelmatig met dilemma’s te maken. In deze
interactieve workshop gaan Jan Pieter Meijer (spoedeisende zorg bij Jeugdbescherming
Gelderland) en Maartje Berger (Defence for Children) in gesprek met jullie over ethische
dilemma’s en de achterliggende waarden waar jeugdzorgprofessionals mee werken.
Verschilt de grens van (on)veiligheid per professional? Wie kan inschatten wat nodig is?
En wat doe je als hulp niet beschikbaar is? Hoe kom je tot een beslissing en welke
belangen spelen daarbij mee?
Workshop 2: Op tijd de juiste therapie
Een adequate verklarende analyse is noodzakelijk om een kind en het gezin de hulp te
bieden die nodig is. Hiermee kan in plaats van een symptoomgerichte behandeling
gekeken worden naar onderliggende factoren en verbanden. Door deze te behandelen,
kan er daadwerkelijk verschil gemaakt worden. Tijdens deze sessie gaan
ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass en Femy Wanders (Klinisch Psycholoog en
Psychotherapeut bij Accare) in gesprek over punt 4 uit het manifest van Het Vergeten
Kind ‘therapie mogelijk maken voor elk kind dat dat nodig heeft, zonder wachtlijst’.
Workshop 3: De best passende woonomgeving
Samen met Hind Darid (adviseur binnen het sociale domein) en een
ervaringsdeskundige gaan we in deze workshop met elkaar nadenken over een
passend alternatief voor de gesloten jeugdzorg. Voor kinderen die écht niet bij hun
ouders of in een pleeggezin kunnen wonen, zijn er in een hoog tempo veel meer
gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen nodig. Maar wat is nu eigenlijk een
kleinschalige woonvoorziening? Hoe richt je deze op zo’n manier in dat kinderen zich er
thuis voelen en voldoende en hoogwaardige begeleiding krijgen?
Workshop 4: Professional vanuit je hart
Als we de gesloten jeugdzorg willen sluiten en betere alternatieven willen vormgeven,
betekent dit ook verandering voor de professional. Andere vormen van hulp vragen iets
anders van JOU als professional. Sterker nog: dát is wat het verschil maakt. Jij bent het
instrument van alle kennis en vaardigheden die je mee hebt gekregen. Dit geldt in alle
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posities binnen zorg en onderwijs, onafhankelijk van welke rol of functie je hebt. Voor
verandering hebben we iedereen nodig. Welke visie heb jij op hulpverlening? Want je
visie stuurt je handelen. Ben jij je bewust van wie je bent en waar je voor staat? Lukt het
jou in alle drukte en hectiek om bij jezelf te blijven en te werken op een manier waar je
zelf in gelooft? Wat voor professional wil je zijn? En hoe geef je dat vorm in de praktijk?
In deze workshop gaan we, onder leiding van Mascha Struijk (trainer in het sociale
domein - Unacum), daarover in gesprek.
Workshop 5: De rol van gemeenten
Om kinderen stabiliteit te bieden, is een situatie nodig waarin er woonplekken over zijn in
plaats van te kort. Dat vraagt van gemeenten om jeugdzorgaanbieders niet te betalen
per beslapen bed en te investeren in ruim voldoende woonplekken. Werk jij bij de
gemeente en vind je het interessant om samen met andere beleidsmedewerkers en
wethouders na te denken over hoe je dit kunt realiseren? Sluit je dan aan bij deze sessie.
In deze interactieve workshop gaat Femke van Abeelen (innovatiespecialist bij provincie
Noord-Brabant) hier graag met jullie over in gesprek.

13.45-14.00 Terugblik en muzikale afsluiting
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