Uitspraken van jongeren over de ‘Uithuisplaatsing’
Spiegelgesprek, 18 oktober 2016
Op dinsdag 18 oktober heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers een Spiegelgesprek met
jongeren georganiseerd rondom het thema ‘uithuisplaatsingen (uhp)’. Hoe ervaren jongeren
een uithuisplaatsing? Hoe is het gegaan en wat ging goed en wat kunnen wij verbeteren? We
gaan de uitkomsten van dit spiegelgesprek samenvoegen met het gesprek over
uithuisplaatsing met ouders, wat voor de zomer heeft plaatsgevonden. De feedback wordt in
combinatie met de richtlijn Uithuisplaatsingen binnen de organisatie vertaald in verbeteracties.
Ook vragen we feedback van de toehoorders en jongeren over het Spiegelgesprek zelf.
Het was een indrukwekkend gesprek met 35 toehoorders; waaronder gemeenten, lokale jeugdteams,
leden van onze Cliëntenraad en professionals van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. In de
binnenkring zaten 5 jongeren in de leeftijd van 15-19 jaar. Hieronder alvast enkele uitspraken van
deze jongeren.

De UHP zelf

Het is belangrijk dat iemand waarmee je vertrouwt bent mee gaat als je uit huis wordt geplaatst.

De uithuisplaatsing gaf mij rust, even tijd voor mijzelf.

Ik had rust nodig, wilde geen contact met mijn moeder en werd daarin gehoord en niet gepushed/
gedwongen.

Vertrouwen

Ik had pas vertrouwen in mijn gezinsvoogd toen zij opschreef dat ik niet meer naar huis terug
hoefde.

Alles wat ik zei, zou tegen mij gebruikt worden, zo voelde ik dat.

Wanneer ik aangeef dat ik me zorgen maakte en welke vragen ik had, dan ging mijn gezinsvoogd
uitzoeken hoe dat zat. Dat gaf mij vertrouwen in haar.

Ze luisterde echt en deed ook echt wat met wat ik zei.

Samen met je voogd ergens over nadenken is fijn./ Meedenken met mij, dat is belangrijk.

Ik krijg eerlijk antwoord op mijn vragen, dat is belangrijk.

Als er steeds wisselingen zijn in wie je begeleid en je steeds opnieuw je verhaal moet vertellen,
dan voel je je net een bandje die een ander zijn verhaal vertelt.

Tijdens de uithuisplaatsing vertrouwde ik eerst helemaal niemand.

Het is goed als een vertrouwenspersoon van de jongere altijd mee gaat naar afspraken.

Waaraan hebben jongeren behoefte bij een uhp

Een veiligheidsplan, voor de rust.

Afleiding en rust.

Gevoel dat je welkom bent op de nieuwe plek.

Een maatje, iemand die hoop kan geven en steun.

Maatje

Ik heb een maatje gemist, want anderen snappen je niet echt. Die doen of overdreven aardig of
snappen je niet. Ik wil een maatje voor een andere jongere zijn, omdat ik zelf een maatje heb
gemist.

Een leeftijdsgenoot die hetzelfde heeft meegemaakt, kan je hoop en moed geven. Dat het ook
allemaal weer goed kan komen.

Je voelt je alleen, je ziet alleen andere kinderen met problemen dus iemand die kan laten zien dat
het ook weer goed kan komen kan je dan steun geven.

Gezinsplan/ rapporteren
 Schrijf ook op wat goed is gegaan in alle rapporten.
 Als je je plan leest, kan dat heel hard binnenkomen. Vertel dit ook aan jongeren zodat ze
voorbereid zijn.
 Iemand die je vertrouwd kan eerst je plan lezen en je voorbereiden en uitleggen waarom alles er
zo staat.

Tips voor andere jongeren
 Geef alles aan waar je mee zit en stel alle vragen die je hebt.
 Het komt weer goed.
 Laat je niet verleiden en beïnvloeden op een groep.
 Zie de uithuisplaatsing als een nieuw begin.

Tips voor JGB-ers
 Begin heel rustig en leg uit wat je doet en vertel ook wat over jezelf.
 Wees eerlijk in wat de jongere kan verwachten. Je bent als jongere de regie kwijt en kan daardoor
de hoop verliezen.
 Een uithuisplaatsing is eng, want je weet totaal niet wat je kunt verwachten.
 Laat zien hoe de nieuwe plek eruitziet. Ik had geen idee wat ik kon verwachten en achteraf was
het best goed daar en zou ik niet zijn weggelopen als ik wist hoe het zou zijn op de nieuwe plek.
 Geef uitleg over de verschillende mogelijkheden/ plekken. Laat bijvoorbeeld foto’s zien. Er is te
weinig informatie over wat er allemaal kan gebeuren.
 Jeugdzorg geeft ons het gevoel dat alles onze schuld is, dat wij lastige pubers zijn. Kijk ook naar
de ouders en wat die niet goed doen.
 Zorg dat de jongere je kan vertrouwen.
 Wees een stok achter de deur en zit achter de jongere aan.
 Vertel niet achter onze rug om door wat wij in vertrouwen vertellen. Als je dit toch gaat doen, wees
daar dan open en eerlijk over.

