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Hoofdstuk 1. Inleiding

In 2013 is gestart met project ‘Aanpak LVB-GGZ problematiek bij migrantenjeugd’. De aanleiding
vormde het verschijnen van het rapport van de Gezondheidsraad ‘Psychische gezondheid en
zorggebruik van migrantenjeugd ‘ (2012). Vervolgens is het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (MinSZW) een landelijk project gestart. Aanleiding voor het onderzoek vormde het
vermoeden dat migrantenkinderen vaker psychische problemen hebben dan autochtone kinderen en
bovendien lang niet altijd de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Het ministerie heeft verschillende
gemeenten, waaronder Rotterdam, uitgenodigd te participeren in het landelijke project. De projecten
worden gebundeld tot één aanvraag en voor financiering wordt een aanvraag ingediend bij het
Europees Integratie Fonds (EIF). Er is sprake van co-financiering: Europa draagt 50% bij aan de
projecten. De opzet is dat Rijk en gemeenten de krachten bundelen om te komen tot enkele pilots die
bijdragen aan een duurzame verbetering van de lokale GGZ-LVB infrastructuur, zodanig dat
problemen bij migrantenkinderen voortaan regulier en op tijd worden gesignaleerd en de toeleiding
van zowel LVB als GGZ problematiek naar (licht preventieve) hulp verbeterd wordt en een goed
aansluitend hulpaanbod wordt opgezet. In het project wordt samengewerkt met Nijmegen, Gouda en
Ede.
Rotterdam
Rotterdam, een stad waar veel migranten wonen, herkent zich in de problematiek en participeert in het
project. Uit onderzoek en ondervraging van professionals in Rotterdam weten we dat er verschillen
zijn tussen wijken wat betreft psychische problemen bij kinderen en het gebruik van jeugdhulp.
Diversiteit speelt hierin een rol. Er is een lager bereik van kinderen uit etnische minderheden in de
jeugdhulpketen. Ouders zouden eerder hulp moeten vragen voor hun kinderen (met LVB/GGZ
problematiek). Dit gebeurt te laat door onwetendheid, schaamte, eerst hulp zoeken in eigen netwerk,
niet weten waar je met je vraag terecht kunt, denken dat het wel overgaat, het verkeerd labelen van
de klachten, het niet herkennen van de signalen, bang zijn dat je kind wordt afgenomen enzovoorts.
Kinderen die wel hulp krijgen, ontvangen niet altijd de juiste hulp. Soms worden ze weer
doorverwezen als een instelling niet de juiste hulp kan bieden. Als het kind professionele hulp krijgt of
behandeld wordt, is het voor instellingen maar beperkt mogelijk de ouders te begeleiden in de
opvoeding van hun kind of het zoeken naar oplossingen voor van andere problemen van het gezin.
Hulpverleners zouden ook meer rekening moeten houden met de culturele achtergrond van hun
cliënten waardoor er een betere aansluiting is in het contact en migranten zich begrepen voelen en
niet afhaken. Vaak hebben deze jongeren, als ze ouder zijn, al een lange hulpverleningsgeschiedenis
achter de rug en komen dan terecht in de zware vormen van zorg.
De samenwerking tussen 1e en 2e lijn is nu niet optimaal (huisartsen, POH, psychologen, 2e lijns JGGZ, J-LVB, jeugdzorg, vrijwillige ondersteuning ). Denk hierbij aan verwijzingen en uitwisseling van
kennis.
Doelstelling
1. De bekendheid van J-GGZ en J-LVB problematiek onder verschillende migrantengroepen en
professionals vergroten, en de bejegening van migranten door hulpverleners verbeteren zodat:
a. sneller en eerder gesignaleerd wordt
b. vroegtijdig integrale en passende hulp geboden wordt door de juiste professionals
2. de samenwerkingsstructuren op niveau van 2 Rotterdamse wijken rond J-GGZ en J-LVB opzetten
en versterken.
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Het project bestaat uit meerdere deeltrajecten.
Traject 1: kennis onder migranten van J- LVB en J-GGZ problematiek vergroten
Traject 2: kennis van professionals van J- LVB en J-GGZ problematiek vergroten
Traject 3: bejegening van migranten door professionals verbeteren
Traject 4: gezinnen ondersteunen waarvan de kinderen LVB/GGZ problematiek hebben
Traject 5: samenwerking professionals rondom J- LVB en J-GGZ problematiek op wijkniveau
verbeteren
Doelgroep
De doelgroepen waar we ons op richten zijn migrantengroepen met de focus op ‘derdelanders’, een
vereiste vanuit het Europees Integratie Fonds (EIF). Derdelanders zijn migranten die legaal in
Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben, maar geen Nederlands paspoort of onderdaan
zijn van een land van de Europese Unie. In de praktijk zijn dit vaak de Marokkaanse en Turkse
groepen.
Verder richten we ons nadrukkelijk op intermediairs van migrantenorganisaties, en professionals
werkzaam in onderwijs, zorg en welzijn en politie (onderwijs, politie, justitie, jongerenwerk, wijkteam).
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Hoofdstuk 2. kennis onder migranten van J- LVB en J-GGZ problematiek vergroten
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de voorlichtingen aan ouders met een migrantenachtergrond.
Voorlichters gezondheid zijn al enkele jaren werkzaam in Rotterdam. Zij geven
gezondheidsvoorlichting over verschillende gezondheidsonderwerpen. Zij zijn gevraagd de
oudervoorlichtingen te ontwikkelen, organiseren en uit te voeren.
De bedoeling van de voorlichting is zoveel mogelijk ‘derdelanders’ te bereiken.
In december 2013 en januari 2014 zijn 7 voorlichters getraind door i-psy, RIAGG en MEE in de
problematiek van LVB en GGZ. Er is een handboek trainingen ontwikkeld. Daarnaast zijn de
voorlichters een dagdeel mee gaan lopen met RIAGG, i-psy en MEE om kennis te maken, een beter
beeld te krijgen van de organisaties en hun aanbod en vertrouwen te krijgen in de mensen die er
werken.
De Voorlichters Gezondheid hebben de training en het handboek ontvangen en op basis hiervan
hebben zij in de periode januari-februari 2014 hun voorlichtingsmethodiek voor ouders ontwikkeld. Ze
hebben een handboek met werkvormen en materialen gemaakt, waaronder een spel/quiz over
autisme, een over gedragsstoornissen en een spelover LVB-problematiek. De voorlichting bestaat uit
4 verschillende bijeenkomsten, waarin achtereenvolgens gedragsstoornissen, autisme en LVB aan de
orde komen, dan wel ingegaan wordt op de vraag welke en hoe hulp in te roepen voor je kind en uit
een terugkombijeenkomst. Tevens is een voor- en nameting ontwikkeld, die door de deelnemende
ouders wordt ingevuld tijdens de bijeenkomst. Hiermee wordt (naast deelnemerskenmerken) inzicht in
de voorlichtingsmethodiek en effect van de bijeenkomsten in termen van kennistoename en
gedragsverandering gemeten.
De bijeenkomsten worden zeer laagdrempelig aangeboden, in de ouderkamers van scholen,
kinderopvang, in wijkcentra, speeltuinen, vrouwencentra, en in een ‘huiskamersetting’. Hierbij is oveel
geprobeerd de derdelanders te bereiken door de natuurlijke vindplekken op te zoeken en de wijken
waar de derdellanders wonen. In de periode maart 2014 t/m juni 2015 zijn 80 bijeenkomsten
georganiseerd op 25 verschillende locaties. De voorlichtingen worden op basis van de transactive
memory theory aan groepen van ongeveer 10 ouders gegeven: gedeelde ervaringen zorgen ervoor
dat groepen mensen de informatie opslaan, coderen en kunnen ophalen (Liang, Moreland & Argote,
1995). De etnische afkomst van de bereikte ouders staat onderstaand gespecificeerd:

Bereik ouders EIF/nauw verwante doelgroep
etniciteit

6/3-13/5

19/5-26/6

4/11-11/11

11-26/11

1/1-9/6

(zelfidentificatie)
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2014

2014

2014

2015

Marokkaans

70

96

158

175

203

Turks

72

111

129

137

168

Surinaams

11

15

22

29

29

Kaapverdiaans

4

4

6

12

16

Somalisch

4

6

7

7

7

Chinees

1

2

2

2

2

Soedanees

1

1

1

1

1

4

Syrisch

1

2

2

2

2

Antilliaans

17

21

26

26

26

Ghanees

2

2

2

2

2

Pakistaans

5

5

5

5

5

Indiaas

2

2

2

2

2

Egyptisch

1

1

1

1

1

2

2

3

3

Russisch

2

2

Senegalees

2

2

Koerdisch

1

1

Ethiopisch

1

1

Afghaans

2

2

Dominicaanse Rep.

Nigeriaans

1

In Rotterdam behoort, zo is gebleken uit de Persoonsregistratie van de gemeente, ongeveer 6% van
de inwoners (ca 36.000 van de 600.000 inwoners) tot de EIF-doelgroep. Hiervan zijn veruit de
grootste groepen Turkse inwoners met 29 % en Marokkaanse inwoners met 14 %. Dit zijn tevens de
groepen die in de voorlichtingsbijeenkomsten zijn bereikt. Daarnaast blijkt uit navraag dat veel ouders
met een Nederlands paspoort pas recent zijn genaturaliseerd. Alle bereikte ouders waren moeders,
waarschijnlijk omdat de voorlichting ook door vrouwen werd gegeven, vanwege laagdrempelige
karakter.
Twee masterstudenten Pedagogische Wetenschappen van de EUR hebben de evaluatiegegevens
van de voor- en nameting naar de effectiviteit van de preventieve voorlichtingen aan de ouders
geanalyseerd. In de voor- en nameting werden 11 feitelijke kennisvragen over de tijdens de
voorlichting gesteld. De meeste ouders waren laagopgeleid en tussen de 30 en 39 jaar oud. Vooraf
gaf 60% van de moeders aan niet bekend te zijn met GGZ problematiek en 75% van de moeders gaf
aan niet bekend te zijn met licht verstandelijke beperkingen. De vragenlijst is betrouwbaar gebleken.
Uit de resultaten blijkt dat de onderzochte ouders (n=185 voor GGZ-deel, n=176 voor LVB-deel) na de
voorlichting een hogere totaalscore voor kennis hebben dan voor de voorlichting: de voorlichting blijkt
significant effectief. In de analyse is gecontroleerd voor bevolkingsgroep, leeftijd en opleiding,
waardoor kan met grote zekerheid gezegd worden dat de kennistoename te wijten is aan de
voorlichting en niet aan de socio-demografische kenmerken van de ouders.
Als werkzame (succes)factoren van de door de Voorlichters Gezondheid ontwikkelde en ingezette
methodiek bleek uit kwalitatief onderzoek (interviews met ouders en de voorlichters): een open en
nieuwsgierige houding van de voorlichters en het bieden van een luisterend oor. De voorlichter dient
zich te verplaatsen in de belevingswereld van deze migrantenouders. Dit betekent dat een voorlichter
meedenkend moet zijn. Het aanpassen aan het niveau van de ouder is een andere factor. Vaak zijn
ouders laaggeletterd en hebben moeite met de Nederlandse taal. Een voorlichting dient dus
begrijpelijk gemaakt te worden voor migrantenouders. Verder vult een voorlichter niet in, maar vult een
ouder aan. De ouders hebben behoefte aan een luisterend oor en die wordt ook tijdens de

5

voorlichtingen geboden. Door de gebruikte methodiek/het gebruik van de spelvorm lukt het om niet
alles in te vullen voor de ouders, maar de ouders vullen zelf aan. Als met een PPT gewerkt zou zijn, is
er geen interactie en zouden ouders niet terugkomen voor de volgende 3 bijeenkomsten. In deze vorm
komt iedereen aan het woord en vindt wederzijds informatieoverdracht en interactie plaats.
De voorlichters geven aan dat de migranten een moeilijk bereikbare groep zijn, maar dat zij door hun
migrantenachtergrond en de opgebouwde netwerken hen toch wisten te bereiken. Het aantal ouders
dat bereikt is, is hoog in vergelijking met eerdere initiatieven om de migranten te bereiken. Een
belangrijk deel van de voorlichtingen werden gegeven op school, meteen nadat de ouders hun
kinderen naar school hadden gebracht, rond 9 uur in de ochtend, zodat zij meteen in de ouderkamer
mee konden doen met de voorlichting. Op deze manier werd de voorlichting laagdrempelig gehouden
voor de ouders. De ouders spoorden elkaar onderling tevens aan om mee te doen met een
voorlichting, nadat zij een voorlichting hadden bijgewoond. De voorlichtingen waren aangepast aan de
migrantenouders en op een speelse, interactieve wijze overgebracht. Er werd veelvuldig gebruik
gemaakt van visuele aspecten. Dit wekte interesse op bij de ouders, zodat de ouders herhaaldelijk
terug bleven komen om de overige voorlichtingen bij te wonen. Een voorlichter gaf aan dat de ouders
het na afloop zeer positief ontvangen hebben. Tijdens de voorlichtingen wordt uitgebreid de weg naar
de hulpverlening besproken. Zodat de ouders op de hoogte zijn van de taken van organisaties en
waar zij terecht kunnen met hun vragen en problemen.
Als effecten kwamen in de interviews naar voren: taboe rond GGZ-/LVB-problematiek is bereikt en
verbroken, ouders die de voorlichting hebben bijgewoond, zullen alerter zijn, ouders gaan niet alleen
beter herkennen, maar ze gaan ook beter de weg weten te vinden naar de juiste hulp en ouders gaan
eerder de juiste hulp zoeken. Het schaamtegevoel is weg gegaan en ze durven nu meer.
De beide thesisonderzoeken naar de effectiviteit van de preventieve voorlichtingen over GGZ- en over
LVB-problematiek zijn beschikbaar.
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Hoofdstuk 3. Kennis over LVB en GGZ problematiek en cultuursensitief werken onder
professionals vergroten.
Er is ervoor gekozen de trajecten ‘kennis over LVB en GGZ problematiek en cultuursensitief werken
onder professionals vergroten’ samen te voegen omdat herkenning van problematiek, deze
bespreekbaar maken en daarbij aan te sluiten op de leefwereld van de persoon, niet los staan van
elkaar.
Beschrijving van het proces
RIAGG Rijnmond, i-psy, Pharos en MEE ontwikkelden een module om de kennis en vaardigheden
van professionals in de wijkteams, maar ook andere professionals van het wijknetwerk, zoals
jongerenwerkers, medewerkers van het onderwijs, maatschappelijk werk, te verbeteren.
Tevens is contact geweest met Trivium Lindenhof vanwege hun deskundigheid op dit gebied en
Flexus Jeugdplein. Deze laatste omdat zij het trainingsaanbod voor alle Rotterdamse jeugd wijkteams
opstellen. Door afspraken die de gemeentelijke projectleider heeft gemaakt is de train-de-trainer
opgenomen in het trainingsaanbod/plan voor training van alle jeugd wijkteams in Rotterdam (valt
onder Activiteit 4: Verankering). Tenslotte is contact geweest met de Hogeschool Rotterdam en met
de EUR/Pedagogische Wetenschappen om te kijken in hoeverre er over en weer geleerd kan worden
van elkaar in dit traject. Docenten van de HRO en EUR hebben meegedaan aan de train-de-trainer
om enerzijds hun kennis en feedback in te brengen, anderzijds om de vertaalslag te maken naar het
onderwijsaanbod op de HRO en EUR, zodat de studenten die dit volgen reeds opgeleid worden in
cultuursensitief werken en vroegsignalering van LVB- en GGZ-problematiek bij kwetsbare
migrantenjeugd/derdelanders.
In april 2014 is de eerste tweedaagse train-de-trainer gegeven in Rotterdam door verschillende aan 11
trainers van 6 jeugdzorg/GGZ-instellingen uit Rotterdam (Stek, Horizon, Trivium Lindenhof, Flexus
Jeugdplein, i-psy, Context) en 1 trainer/docent van de Hogeschool Rotterdam. Deze train-de-trainer is
mondeling en schriftelijk geëvalueerd met de deelnemers en op basis hiervan verbeterd.
In mei 2014 is de train-de-trainer nogmaals gegeven in Utrecht. Hieraan namen 3 trainers van de
gemeenten Rotterdam (Lucertis, Flexus Jeugdplein en Erasmus Universteit), Gouda en Ede deel.
Alle gebruikte materialen van de train-de-trainer zijn samengevoegd tot een toolkit voor de
deelnemers.
De getrainde trainers, afkomstig uit de jeugdzorg, hebben vervolgens aan de hand van de toolkit een
vertaalslag gemaakt van het geleerde naar hun eigen trainingsaanbod/doelgroep/gemeente.
Vanaf april/mei 2014 is tevens een begin gemaakt met het inventariseren van de aanvragen voor de
training bij de wijkteams/wijknetwerken. Dit heeft geresulteerd in mei/juni in 4 aanvragen voor
trainingen van Stichting Welzijn Noord (12 jongerenwerkers), Stedelijk Jongerenwerk Zuid (15
jongerenwerkers) en Noord (15 jongerenwerkers) en Stadsontwikkeling (13 jeugdhandhavers). Deze 4
aanvragers hebben allemaal een intakeformulier ingevuld en 4 organisaties hebben hun leerbehoeften
en knelpunten waar ze tegen aan lopen in het werken met derdelanders, en breder, migrantenjeugd
en ouders, mondeling toegelicht tijdens de terugkomdag voor trainers.
Deze terugkomdag voor de Rotterdamse trainers is op 1 juli 2014 georganiseerd. Hieraan hebben 10
trainers, 2 voorlichters gezondheid en 7 aanvragers van trainingen deelgenomen. De voorlichters
gezondheid waren aanwezig om hun ervaringen te delen met de vertaling van de train-de-trainer naar
de voorlichtingsmethodiek, die zij zelf hebben ontwikkeld op basis van deze train-de-trainer.
Vanaf juli 2014 werden de eerste trainingen aan de professionals uit de wijkteams en wijknetwerken
ingepland, en hebben de trainers in groepjes deze trainingen voorbereid en gegeven.
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Over vroegsignalering LVB/cultuursensitief werken zijn in totaal 8 trainingen gegeven (door MEE),
onder andere bij 2 wijkteams. Daarnaast zijn er zijn in 2014 en 2015 8 trainingen gegeven over
vroegsignalering GGZ-problematiek/cultuursensitief werken aan jongerenwerk, team basisschool,
jongerencoaches, opbouwwwerk van de organisaties: Stedelijk team Jongerenwerk Noord, Stedelijk
team Jongerenwerk Zuid, Futuro, Stichting Welzijn Noord, Vierambachtschool, Miero Jongerenwerk,
Bureau Frontlijn, Pit010, Dock, Thuis op straat en Stadsontwikkeling. Per groep/team zijn er ca 10
deelnemers, totaal zijn er 16 trainingen gegeven en zijn er ongeveer 178 professionals uit de
wijkteams/netwerken getraind.
De waardering van de training door professionals wijknetwerken/wijkteams
Twee masterstudenten Pedagogische Wetenschappen van de EUR hebben via een online enquête
de evaluatiegegevens van 6 trainingen waar 50 deelnemers aan deel hebben genomen. Uit
onderstaande tabel blijkt dat de trainingen gemiddeld als ‘goed’ (rapportcijfer gemiddeld 7,944)
werden beoordeeld.
n

Gemiddelde

Standaarddeviatie

Wat vindt u van de praktische organisatie?

50

7.78

1.06

Wat vindt u van de inhoud?

50

7.78

1.27

Wat vindt u van de opbouw en werkvormen?

50

7.64

1.06

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de materialen?

50

7.70

1.04

Wat vindt u van de presentatie door de trainers?

50

7.94

.96

Wat vindt u van de kennis van de trainers?

50

8.28

.90

Wat vindt u van belangstelling vasthouden door de trainers?

50

8.00

1.03

Wat vindt u van de gelegenheid tot het stellen van vragen?

50

8.46

.99

Vragen naar voldoening beantwoord/ uitgelegd?

50

8.38

.90

Heeft u voldoende handvatten gekregen om het geleerde in de
praktijk te gebruiken?

50

7.48

1.30

Heeft u behoefte aan een vervolg op deze bijeenkomst? Ja

50

52%

Op basis van de reflectieverslagen (als onderdeel van het onderzoek van de afdeling Onderzoek van
de gemeente Rotterdam) van de deelnemers van een instelling voor Jeugd- en Opvoedhulp aan de
training over cultuursensitief werken werden als leerpunten genoemd:
-

bewust worden van eigen vooroordelen;

-

anders kijken naar situaties in je werk;

-

minder snel een oordeel vormen;

-

meer verdiepen in de achtergronden diverse culturen is van belang;

-

meer inzicht verkregen in achtergronden en problematiek van derdelanders/migranten.
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Uit de reflectieverslagen blijkt dat deze deelnemers in hun contact met cliënten hun aanpak
aanpassen, namelijk:
-

zich meer verdiepen in de achtergrond van de cliënt;

-

een open houding ten opzichte van cliënt met andere cultuur;

-

vaker controleren of wij elkaar begrijpen;

-

goed luisteren, zonder vooroordelen tegemoet treden;

-

het cultuurverschil onderwerp van gesprek maken;

-

niet alleen oog voor de culturele achtergrond van de cliënt, maar ook voor het individu.

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de train-de-trainer in 2013/2014 is begonnen met een vertaling
van de train-de-trainer in een e-learning aanbod. Lucertis heeft de opdracht gekregen dit te
ontwikkelen. Lucertis doet dit samen met Learning Connected, volgens het Live Online Learning
principe.
De online training bestaat uit zes modules; een introductiemodule, twee modules over cultuursensitief
werken, een module over het signaleren van LVB en een module over GGZ problematiek. De
afsluitende module is gericht op de integratie van wat geleerd is en casuïstiekopdracht en evaluatie.
De training is gebaseerd op de eerder ontwikkelde fysieke train-de-trainer. Er is een digitaal platform
beschikbaar gemaakt, waar trainers en deelnemers elkaar live kunnen ontmoeten. Het is mogelijk om
met elkaar te praten, chatten, filmpjes te kijken, powerpoint presentaties te laten zien etc. Vanaf maart
2015 zijn 4 trainers (die tevens de fysieke train-de-trainer hadden gevolgd/gegeven) van Flexus
Jeugdplein, i-psy en Hogeschool Rotterdam getraind om les te geven in de virtuele klas aan de
wijkteam of wijknetwerk professionals. In juni 2015 is het eerste team casusbegeleiders van Bureau
Frontlijn getraind. Zij volgden de alle modules. De evaluatie vindt plaats in september 2015.
In januari 2015 is tevens gestart met een onderzoek naar het verschil in effect van de fysieke versus
online training inzake de toegenomen kennis over vroegsignalering van LVB en GGZ problematiek en
het cultuursensitief werken bij de wijkteam of wijknetwerk professionals.
Door het samenvallen van de uitvoering van de EIF-activiteite met de vorming van de wijkteams in
Rotterdam in 2014 kon pas later gestart worden met het geven van de trainingen. Daardoor is het
streefcijfer van 200 professionals niet geheel behaald binnen de projectperiode. Echter, doordat het
trainingsaanbod is opgenomen in het trainingsaanbod van alle wijkteams in Rotterdam, wordt deze
training ook na afloop van het project nog gegeven en is op deze wijze duurzaam verankerd in het
trainingsaanbod van de Rotterdamse wijkteams. Daarnaast investeert de gemeente Rotterdam in
continuering van het e-learning aanbod en uitbreiding naar meer wijkteams in Rotterdam in 2015 en
2016.
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Hoofdstuk 4. Gezinnen ondersteunen waarvan de kinderen LVB/GGZ problematiek hebben
In dit hoofdstuk wordt de gezinsondersteuning beschreven. De ondersteuning is later van start gegaan
vanwege de transitie van de jeugdzorg, jeugdhulp en J-LVB en de gevolgen daarvan voor de
medewerkers.
Vanaf begin 2014 zijn verschillende gesprekken gevoerd over deze aanpak met de instellingen met
kennis op J-GGZ en J-LVB problematiek, waaronder Trivium Lindenhof en MEE, en de
kwartiermakers/managers van de wijkteams.
De gezinsondersteuning is vanaf april 2014 gerealiseerd door Bureau Frontlijn. Zowel op verzoek van
de wijkteams als op verzoek van scholen wordt de ondersteuning aan de gezinnen geboden, waarbij
sprake is van LVB-/GGZ-problematiek, veelal in combinatie met sociale en opvoedproblematiek. In de
periode april t/m juni 2014 is ondersteuning geboden aan 10 gezinnen door Bureau Frontlijn, in de
periode juli 2014 t/m juni 2015 aan nog eens 10 gezinnen. Van 1 januari t/m juni 2015 is aan 13
gezinnen ondersteuning geboden door MEE.
De volledige methodiekaanpak is een combinatie van verschillende activiteiten en bestaat uit: 1.
Professionals scholen in vroegsignalering van LVB- en GGZ-problematiek en cultuursensitief werken
en 2. coachen on the job: andere wijkteamleden ondersteunen in het begeleiden van deze gezinnen.
Door de vorming van de wijkteams zijn de activiteiten vertraagd, waardoor de inzet van de J-LVB
deskundigheid binnen het wijkteam vanuit MEE pas per 1 januari 2015 van start is gegaan. De
ondersteuning in de thuissituatie is geboden door twee organisaties: Bureau Frontlijn en MEE. In
totaal zijn 33 gezinnen begeleid, waarbij sprake is van LVB/GGZ-problematiek. Eén derde bestond uit
de EIF-doelgroep, tweederde uit een nauw verwante migrantengroep.
Gezinsondersteuning door Bureau Frontlijn
Bureau Frontlijn is een organisatie die voor de EIF- en nauw verwante migranten-doelgroep de
methodiek heeft ontwikkeld. Er is gewerkt met professionals en 3e jaars HBO studenten van o.a.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in de wijk Delfshaven, waar –samen met de wijk Feijenoordhet grootste aantal derdelanders wonen (28.056 van de 142.222 = 19,7% van het totale aantal
derdelanders in Rotterdam). De professionals zijn zeer vaardig in het begeleiden en coachen van
studenten en hebben expertise opgebouwd om op maatschappelijk en pedagogisch gebied studenten
te begeleiden die op hun beurt cliënten coachen, begeleiden en vaardigheden aanleren.
De meerwaarde van de studenten in het coachen van de gezinnen is groot gebleken. Zij zijn nog
onbevangen en worden niet geremd door sectorale en organisatorische principes. Hiermee wordt
bedoeld dat de studenten open staan voor andere principes, aangezien ze nog weinig werkervaring
hebben. Tevens leggen ze op basis van gelijkwaardigheid gemakkelijk contact met de cliënten. En tot
slot hadden de studenten verschillende culturele achtergronden die kennis hebben van de eigen taal
van de EIF/nauw verwante migranten doelgroep. De eindverantwoordelijkheid lag bij de projectleider,
die regelmatig meeging op huisbezoek en de studenten coacht in de begeleiding van de gezinnen. Bij
crisis of doorverwijzing onderneemt de projectleider de acties. De studenten worden daarnaast
ondersteund door een casusbegeleider. De principes die gehanteerd werden in deze methodiek om
mensen zelfstandig en vaardig te maken (empowerment), zijn: samen doen in plaats van iets voor
iemand doen, voordoen, samendoen en nadoen, stressfactoren wegnemen zodat bekende
vaardigheden weer bereikbaar worden en/of nieuwe vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Door
de basis van het gezin op orde te brengen en een goede en gelijkwaardige relatie met het gezin op te
bouwen, hebben de studenten het gezin bij wie het vermoeden was dat er LVB en/of GGZ
problematiek speelt bij het kind(eren), gemotiveerd voor en begeleid naar MEE of een GGZ-instelling
voor aanvullende diagnostiek en behandeling. Verschillende stappen in de methodiekontwikkeling
waren:
•

Informeren van en voorbereiden schoolpersoneel
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•

Analyse van welke instanties in de wijk zitten en contact leggen om samen te werken in de
vroegsignalering

•

Afnemen van brede intake van hulpvragen op alle leefgebieden als instrument voor
vroegsignalering

•

Opbouwen laadrempelig contact, vertrouwensrelatie en intensief contact met de gezinnen

•

Contact onderhouden met betrokken instanties bij het gezin, bespreken signalen en
afstemmen hulpverlening met gebruik van SISA, het systeem waarin elke organisatie
registreert dat ze in het gezin aanwezig zijn. Bij melding match werd contact opgenomen met
de betrokken instantie

•

Na starten van de wijkteams contact met deze teams over vroegsignalering en doorverwijzing
naar specialisten en eventueel in overleg met de GGZ-/LVB-specialisten van de wijkteams
doorverwijzing./laagdrempelig

De aanpak is gestart met gezinnen van de Vierambachtschool en de direct betrokken partijen, zoals
wijkteams, GGZ-instellingen en MEE. Door structureel casusoverleg in te plannen, konden gezinnen
worden besproken waar sprake zou kunnen zijn van LVB en/of GGZ problematiek (screening van de
casus). Tevens kon er iemand vanuit een zorginstantie/wijkteam meegaan op huisbezoek om
eventuele problematiek te signaleren. Vanuit MEE en Riagg waren er vaste contactpersonen en is op
casusniveau, bij signalering van enige problemen op intelligentie of psychisch gebied, contact met
elkaar opgenomen. Bureau Fontlijn zorgde voor bekendheid van deze nieuwe werkwijze door
doelgroepen vast te stellen die regelmatig geïnformeerd werden, zoals leerkrachten,
schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiders, medewerkers ouderbetrokkenheid en directie van de
Vierambachtschool, zodat zij ook gemotiveerd zouden zijn en blijven om gezinnen aan te melden bij
BF. Tevens hebben zij een dagdeel meegelopen bij MEE en Riagg en visa versa, om een beeld te
krijgen hoe het bij de samenwerkingspartner verloopt.
De studenten zijn getraind in het signaleren van LVB- en GGZ-problematiek, er is 2x een
themabijeenkomst voor schoolteam verzorgd in april 2015 verzorgd en ook is beoordeeld op welke
wijze de frontlijnaanpak het beste geborgd kon worden. De methodiek heeft geresulteerd in:
•

een rapportage met evaluatie van de beschreven werkwijze

•

tevredenheid bij klant en zorgaanbieder is gemeten

•

duurzame samenwerking op wijkniveau tussen Bureau Frontlijn, professionals en wijkteams,
huisartsen en specialisten enz. is ontwikkeld en de frontlijnaanpak is geborgd binnen dit
netwerk

•

training van het team van de Vierambacht

Gezinsondersteuning door MEE
Het doel was migrantengezinnen met LVB kinderen tijdig te signaleren en de juiste hulp te bieden
vanuit het wijkteam door de expertise van MEE in te zetten bij ondersteuning van migrantengezinnen
in de wijkteams, zodat de andere professionals die werkzaam zijn in de wijkteams vroegtijdig
signaleren en de juiste hulp bieden.
MEE heeft dit gerealiseerd door:
•

Gerichte dienstverlening te bieden aan EIF/nauw verwante migrantengezinnen waar sprake is
van LVB bij kind of ouders
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•

het borgen van kennis door ‘learning on the job’ te organiseren

Vernieuwend aan de methodiek was met name de combinatie van
1. geven van de EIF training 'vroegsignalering LVB problematiek' aan het wijkteam
2. learning on the job, waardoor het in de training geleerde theorie beter beklijft in de praktijk
De consulent van MEE was samen met een andere professional uit het wijkteam betrokken bij de
ondersteuning van het gezin, waarbij de MEE consulent:
•

mee kon gaan op huisbezoek, bijvoorbeeld als er een vermoeden was van LVB of een
andere niet zichtbare beperking;

•

met de professional een vraagverduidelijking kon doen;

•

methodieken over kon dragen aan collega’s, bijvoorbeeld sociale netwerkstrategieën;

•

geconsulteerd kon worden over het bieden van de juiste dienstverlening, de sociale kaart;

•

bij inzet van eigen netwerk advies kon geven wat draaglast en draagkracht is van een ouder
met LVB

•

casuïstiek besprak met collega’s.

Deze vormen van learning on the job konden naar inzicht van de consulent ingezet worden bij de
verschillende dienstverleningstrajecten. In de periode januari t/m juni 2015 hebben 3 MEE
consulenten learning on the job geboden aan professionals van 3 wijkteams: Beverwaard, Spangen
en Feijenoord. In deze 3 wijken woont ruim 25% van het totale aantal derdelanders in Rotterdam.
Binnen elk wijkteam is tevens binnen een methodiek/ casuïstiek bespreking 2 keer aandacht besteed
aan casuïstiek betreffende de doelgroep, waarbij de consulent een initiërende en inhoudelijk
ondersteunende rol had.
Als typerende elementen die zorgden voor de succes van deze aanpak, gelden: het verbinden met het
gezin, het gezin letterlijk en figuurlijk ophalen, aansluiten bij het gezin.
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Hoofdstuk 5. De samenwerking van professionals rondom J- LVB en J-GGZ problematiek op
wijkniveau verbeteren
De transitie van de jeugdzorg, jeugd LVB en jeugdhulp heeft in het hele land, en dus ook in
Rotterdam, een grote verandering in de teweeg gebracht. Rotterdam heeft gekozen voor 42 wijkteams
die per 1 januari 2015 van start zijn gegaan. Oorspronkelijk zouden wijkteams jeugd naast wijkteams
volwassenen starten en zou toegewerkt worden naar een integratie in 2017. Het college van de
gemeente Rotterdam heeft na de verkiezingen in 2014 opdracht gegeven integrale wijkteams in te
richten.
De samenwerking op wijkniveau binnen het wijkteam maar ook tussen wijkteam en wijknetwerk is
binnen de transitie opgepakt en is voorlopig nog niet afgerond.
De voorbereidingen voor dit project zijn gestart begin 2013. Toen was nog niet duidelijk op welke wijze
de transitie in Rotterdam vorm gegeven zou worden.
De transitie is centraal opgepakt door de gemeente Rotterdam. Het had geen zin om apart nog een
pilot in een aantal wijken te starten. Besloten is vanuit dit project dit onderdeel niet uit te werken. Er zal
dus ook niet over dit onderdeel in deze rapportage gerapporteerd worden.

13

Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen
De afgelopen 20 maanden is hard gewerkt met verschillende partijen om de doelstellingen en
resultaten van het project te behalen.
De doelstelling luidde:
1. De bekendheid van J-GGZ en J-LVB problematiek onder verschillende migrantengroepen en
professionals vergroten, en de bejegening van migranten door hulpverleners verbeteren zodat:
a. sneller en eerder gesignaleerd wordt
b. vroegtijdig integrale en passende hulp geboden wordt door de juiste professionals
2. de samenwerkingsstructuren op niveau van 2 Rotterdamse wijken rond J-GGZ en J-LVB opzetten
en versterken.
Door de transitie is het niet gelukt om op alle onderdelen van het project de resultaten te behalen.
De voorlichting aan ouders
Wat zeker ruimschoots de verwachtingen heeft overtroffen, zijn de voorlichtingen aan ouders. Hierin
hebben de Voorlichters Gezondheid een belangrijke rol vervuld. Zij sluiten aan bij de leefwereld van
ouders, hebben een goed netwerk en een goede sociale kaart. Bovendien zijn zij in staat kennis op te
nemen en dit te vertalen naar methodieken die aansluiten bij wat ouders kennen en kunnen. Ze weten
ouders te enthousiasmeren en vast te houden. Ze geven de voorlichtingen in het Nederlands en
verwachten dat ouders zich ook in de Nederlandse taal verstaanbaar kunnen maken. Ouders vinden
de voorlichting vooral leuk en leerzaam, hun kennisniveau neemt toe, en ze weten welke paden ze
moeten bewandelen om zorg voor hun kinderen te regelen.
Training aan trainers
De training van de trainers is goed verlopen. Trainers hebben de training goed gewaardeerd. De
vertaalslag maken naar een training van professionals werd als lastig ervaren. Een standaard training
is makkelijker te geven. Een training op maat maken vraagt andere competenties van een trainer. Dat
is wel goed gegaan maar daar is veel tijd in gaan zitten. Aan de training ging een intake vooraf en een
vragenlijst die professionals van te voren moesten invullen waarin zij hun leerbehoeften kenbaar
maakten. Soms was 1 dagdeel training genoeg, maar het is ook een paar maal voorgekomen dat
meerdere dagdelen getraind is op 1 onderwerp.
De LVB training was redelijk standaard. Het bleek juist dat deze training moeilijk op maat te maken
was, terwijl daar wel vraag naar was bij jongerenorganisaties.
Het grootste knelpunt lag misschien wel bij de trainers die de GGZ trainingen hebben gegeven. En
dan met name in hun formatie. Er zijn in Rotterdam 13 trainers getraind van verschillende
jeugdhulporganisaties, LVB organisatie en de Hogeschool Rotterdam. Enkele trainers bleken na de
training geen tijd meer te hebben voor het geven van de training. Zij kregen bijvoorbeeld andere
taken. In de loop van 2014 en in 2015 zijn er meer trainers gestopt met het geven van de trainingen.
De trainers die wel trainingen gaven, doen dat naast hun reguliere en vaak uitvoerende
werkzaamheden. Soms zijn ze ook werkzaam binnen het wijkteam. Het geven van trainingen is dan
moeilijk in te plannen.
Belangrijkste conclusie is dat de trainingen op maat geslaagd zijn, maar dat het niet past binnen de
reguliere uren van de trainers. In 2016 worden de afspraken omtrent trainingen meegenomen in de
inkoop van de jeugdhulp voor 2017 en volgende.
De training van professionals
Er zijn 16 trainingen zijn gegeven aan 178 professionals. Het merendeel aan professionals van het
wijknetwerk, terwijl we ons in eerste instantie hadden gericht op professionals van het wijkteam.
Dit had de volgende oorzaken.
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Allereerst de transitie van de jeugdhulp. Professionals zijn in 2014 in een overgangssituatie terecht
gekomen en moesten tot eind 2014 hun reguliere werkzaamheden binnen hun eigen organisatie
uitvoeren. Daarnaast waren zij al, deels, werkzaam in de wijkteams. Zij waren druk en hadden geen
tijd om trainingen te volgen.
Verder was het lastig de juiste persoon te vinden voor de trainingen voor de wijkteam medewerkers.
We hebben gesproken met de wijkteamleiders en leidinggevenden van de eigen organisatie. Zij
verwezen naar elkaar voor het afspreken van een training.
Daarentegen is wel het wijknetwerk bereikt. In Rotterdam wordt van het wijknetwerk (jongerenwerk,
jeugdwerk, maatschappelijk werk, schoolteam) verwacht dat zij 85% van alle problematiek zelf
afvangen. Een klein deel van de volwassenen met kinderen kan verwezen worden naar het wijkteam.
Het wijknetwerk is dus heel belangrijk. En er was zeker een behoefte aan training op deze
onderwerpen.
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Hoofdstuk 7. Borging van de aanpak
Voorafgaand aan de startdatum van het project (1-7-2013) is een landelijke stuurgroep geïnstalleerd,
bestaande uit de landelijke projectleider, de projectleiders van de deelnemende steden en de
beleidsadviseur van het ministerie van SZW.
De stuurgroep heeft de aanvraag bij het EIF voorbereid. Vanaf 1 juli 2013 is de stuurgroep begonnen
met de voorbereidingen van het project binnen de gemeente: de installatie van projectgroepen op de
deelactiviteiten met vertegenwoordiging van alle uitvoeringspartners, werving van geschikte leden
hiervoor, werving en aanstelling van de (deel)projectleiders en inrichting van de financieeladministratieve administratie per organisatie en inhoudelijke uitwerking van de plannen.
Daarnaast zijn in Rotterdam verschillende projectgroepen van start gegaan op de verschillende
activiteiten, waar alle projectpartners aan deelnamen: Stichting Voorlichters Gezondheid, Parnassia
Groep (voorheen Riagg Rijnmond), MEE Rotterdam, i-psy, Lucertis, Stichting Pharos, Rotterdamse
Kenniscentrum Diversiteit, en gemeente Rotterdam (verschillende diensten).
Zodra de subsidie was toegekend (31-10-2013) door het EIF zijn de projectgroepen formeel
geïnstalleerd (voorbereidende werkzaamheden hiervoor waren reeds verricht) en zijn de
projectgroepen en lokale projectleiders aan de slag gegaan met de voorbereiding van de uitvoering
van de en het betrekken van alle relevante interne partners (uitvoeringspartners) en externe partners
hierbij (zoals scholen, wijkteams, wijknetwerken, het CJG, jeugdhulp- en jeugdzorgorganisaties,
welzijns- en jongerenwerk).
Ook is zowel door de stuurgroepen als door de projectgroepen het project en de activiteiten tijdens de
uitvoeringsperiode onder de aandacht gebracht bij relevante samenwerkingspartners en de
sociale/jeugd wijkteams om draagvlak te creëren voor uitvoering en borging, middels gesprekken,
inbreng in vergaderingen en presentaties.
De borging van het project vormde dan ook een continu aandachtspunt in de
stuurgroepvergaderingen en andere overleggen binnen de gemeente en met samenwerkingspartners.
Waar mogelijk zijn reeds tijdens de looptijd van het project methodieken en werkwijzen/functies
geborgd binnen de uitvoeringsorganisaties (zoals de learning on the job methodiek binnen MEE en de
frontlijnaanpak in vroegsignalering LVB/GGZ binnen Bureau Frontlijn) en in de beleidscyclus (plan-docheck-act) van de gemeente (afdeling jeugd, maar ook directie veiligheid, de stadsregio RR en
stadsontwikkeling). Hiertoe heeft de projectleider vanuit de gemeente periodiek afstemming gevoerd
met de collega’s op de relevante beleidsterreinen (waaronder transitie jeugdzorg, transitie WMO, en
invoering van passend onderwijs).
Borging voorlichting aan ouders
De Voorlichters kunnen met hun opgedane kennis op dit onderwerp en de ontwikkelde methodiek op
vraag voorlichtingen verzorgen over LVB en GGZ problematiek.. Door verbreding van hun kennis op
andere thema’s en hun ervaring zijn zij voor de gemeente een belangrijke partner geworden in het
bereiken van ouders in achterstandssituaties. Vaak zijn dat migranten. Zij participeren in het
programma ‘Met taal versta je elkaar’, waarin zij gevraagd zijn een rol te vervullen in het onderdeel
‘taal, gezondheid en zorg’.
Verder wordt gekeken hoe de preventieve voorlichtingen van de Voorlichters Gezondheid geborgd
kunnen worden binnen de middelen die aan het CJG ter beschikking zijn gesteld voor het tolken en
voorlichten in eigen taal en cultuur. Dit betekent dat er een doorontwikkeling nodig is van
groepsvoorlichtingen naar individuele ondersteuning van ouders.
Borging van de trainingen aan professionals
De borging van de trainingen wordt via 2 sporen aangepakt.
De training in vroegsignalering van GGZ- en LVB-problematiek en cultuursensitief werken bij
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migrantenjeugd/uit derdelanden en hun ouders wordt in het zogeheten leerhuis opgenomen. In het
leerhuis worden scholingen en trainingen van alle instellingen in Rotterdam ogenomen die nodig zijn
om de professionalisering van de wijkteams te borgen.
De fysieke training van MEE (LVB en cultuursensitief werken) wordt hierin opgenomen. Mee gaat in
2016 door met het geven van de fysieke trainingen aan wijkteam medewerkers en professionals in het
wijknetwerk. Over de opname van de fysieke training van GGZ en cultuursensitief werken wordt nog
overlegd omdat er ook al andere trainingen zijn op GGZ gebied.
Rotterdam investeert in de verdere ontwikkeling van de e-learning/on-line school, de uitvoering van
online trainingen en een evaluatieonderzoek naar de trainingen (en verschil in effectiviteit tussen
fysiek en online trainen) in 2015 en 2016.
Een derde spoor is de trainingen op te nemen in de inkoopafspraken voor 2017. In 2016 worden de
afspraken omtrent trainingen meegenomen in de inkoop van de jeugdhulp voor 2017 en volgende.
Borging van de ondersteuning van de gezinnen
Vernieuwend aan de methodiek van MEE was de combinatie van het geven van de EIF training
'vroegsignalering LVB problematiek' aan het wijkteam (theorie) met daaraan gekoppeld ‘learning on
the job’, waardoor het in de training geleerde theorie beter beklijft in de praktijk. Op gemeentelijk
niveau worden afspraken gemaakt deze werkwijze te implementeren in de reguliere werkwijze van de
wijkteams.
De frontlijnaanpak en de verbinding van Bureau Frontlijn met de wijkteam wordt door de hele stad
opgepakt. Er wordt over en weer naar elkaar verwezen en het wijkteam kijkt (soms) mee met Bureau
Fronlijn. De frontlijnaanpak wordt ook toegepast binnen de wijkteams. De wijkteams werken (nog) niet
met studenten. Wellicht dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren.
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