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Samen sterk voor kwetsbare kinderen
REISBLOG Regionale route 2021, door Merel Steinweg

Ze werken zich beiden een slag in de rondte tijdens deze coronacrisis.
Madieke Wiegersma als regionaal projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis
(GHNT) voor alle gemeenten in Friesland en Lotte Barink als
bestuursadviseur huiselijk geweld en kindermishandeling voor de stad
Arnhem. Beiden maken ze zich zorgen om kinderen die op dit moment
mogelijk onveilig zijn, omdat het thuis te stressvol is en omdat ze niet naar
school of opvang kunnen. Zowel Lotte als Madieke werken nauw samen met
een team dat alles op alles zet om kinderen in kwetsbare posities juist in
deze tijd te bereiken en zorg en ondersteuning te bieden. Beiden zien ze hoe
moeilijk dat is, maar ook hoeveel er, juist in deze tijd, mogelijk blijkt.
Friesland: richtlijnen voor de hele regio
Madieke spreek ik aan het einde van een lange werkdag. Ik vraag wat haar eerste gedachtes waren
toen de beperkende maatregelen werden aangekondigd. “dit gaat heftig worden, voor iedereen, ook
voor mijn gezin. Ik moest gelijk denken aan de kwetsbare gezinnen hier in Friesland, hoe gaan zij het
redden? Maar ik schoot ook direct in een actiestand. Hoe mooi zou het zijn als we de zorg voor deze
gezinnen, waar vaak op verschillende levensgebieden spanningen zijn, in Friesland breed op kunnen
pakken? Als we kinderen in kwetsbare posities toch op kunnen vangen als dat nodig is. Met die
ambitie zijn we direct aan de slag gegaan, we hebben samen met de overkoepelende organisatie s
voor primair en voortgezet onderwijs binnen Friesland richtlijnen voor de hele regio opgesteld. Zodat
niet iedere school, wijk- of gebiedsteam het zelf uit hoeft te zoeken. Onze voornaamste boodschap
is: zoek de samenwerking op, kijk wat nodig is, zet het kind centraal en kijk samen wat je kunt
betekenen.
Tijdelijk regieteam
Om scholen en zorgorganisaties te ondersteunen hebben we een tijdelijk regieteam opgezet. Dit
regieteam kijkt mee met casuïstiek waar scholen en de wijk- en gebiedsteams samen niet uitkomen,
waar er moeilijkheden zijn om passende opvang te regelen. Voor mij betekent dat dat ik, als
onderdeel van dit regieteam, weer meer met individuele casuïstiek bezig ben. Het mooie is dat de
wegen die ik als projectleider ken, nu heel goed kan combineren met mijn eerdere werkervaring als
gebiedsteammedewerker. Het valt me daarin op hoe goed er wordt samengewerkt tussen onderwijs,
zorg en opvang. Bijvoorbeeld rondom kinderen waarvoor ingeschat wordt dat het voor hen beter is
om wel naar school te gaan, omdat het thuis te kwetsbaar is. Ik ben me er van bewust wat dat van
scholen vraagt en ik vind het bewonderenswaardig hoe flexibel scholen hier mee omgaan. Mijn beeld
is dat we elkaar, juist in deze tijden, over sectoren heen goed vinden”.
Noodopvang in Arnhem: dat gaan we doen!
Dat beeld herkent Lotte ook. “Wij zijn eigenlijk direct aan de slag gegaan met het organiseren van
noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities. Daarbij wil ik grote complimenten maken aan de
onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties hier die direct zeiden: ‘dat gaan we doen!’. We
hebben iedereen direct geïnformeerd: de politie, wijkagenten, huisartsen, jeugdgezondheidszorg,
scholen en wijkteams etc. Met de oproep: als je een kind ziet of kent waar je je zorgen over maakt,

trek dan direct aan de bel. We maken noodopvang op school voor deze kinderen mogelijk. Hoe het
de afgelopen weken is gegaan heeft mij ook positief verrast. In deze heftige crisis, waar veel leed is, is
er ook een enorme eensgezindheid en actiegerichtheid in de keten rondom gezinnen.
Als een alleenstaande moeder besmet raakt…
Dat bleek bijvoorbeeld toen wij hoorden van een eenoudergezin waar de moeder besmet was met
corona. Zij moest naar het ziekenhuis en voor haar twee kinderen was er geen veilige opvang in het
netwerk. Dit was natuurlijk een lastig verhaal, want de kinderen waren zelf mogelijk ook besmet.
Vanuit de gemeente hebben wij een appgroep gestart met jeugdbeschermers, wijkteam,
jeugdzorgaanbieders; eigenlijk iedereen die wij kenden en die hier iets in kon betekenen. Iedereen
stond in de actiestand en binnen no-time hadden we een oplossing. Er is inmiddels een aparte
corona-afdeling georganiseerd in een jeugdinstelling waar kinderen met (een verdenking van)
coronabesmetting terechtkunnen. Bijvoorbeeld als familie en netwerk hen niet op kan vangen. En er
is een pool gevormd van ambulant begeleiders die 24/7 bij kinderen in quarantaine kunnen (met
beschermende kleding natuurlijk). Je wilt de kinderen nu het liefst thuis houden, in hun vertrouwde
omgeving, maar soms kan dat niet”
Bouwen op wat was, wat is en wat komt
Ik vraag Lotte hoe ze het volhoudt: “de eerste weken heb ik echt puur op adrenaline gedraaid, dat
vaatje is nu even leeg. Maar gelukkig hebben we in korte tijd al een mooie aanpak neer kunnen
zetten, dat is ook alleen maar mogelijk omdat de laatste jaren hier de zorg en veiligheidsketen echt
versterkt is. Onze regionaal projectleider GHNT Joanne Smits heeft daar veel voor gedaan. Nu geeft
het rust dat ik er op kan vertrouwen dat ik het heel snel hoor als het ergens vastloopt”. Madieke
herkent dat: “het is veel op dit moment, maar deze crisis geeft ook kansen. Kijk wat we met elkaar
kunnen neerzetten! We benutten nu optimaal de kracht van ons netwerk, waar we de laatste jaren
enorm in geïnvesteerd hebben. We bouwen echt voort op iets wat er al was, zo voelt dat”.
Samen sterk voor kwetsbare kinderen gaat over dat wat al gedaan is: investeren in een sterke,
integrale keten. Dat wat nu moet gebeuren: improviseren en handelen. En dat wat mogelijk komt:
het inrichten van zorg in de anderhalvemetersamenleving. Want ook over die toekomst denken Lotte
en Madieke nu na.
Meer informatie over de Regionale route 2021: https://vng.nl/artikelen/regionale-route-2021-

programma-ghnt
Meer informatie over de projectpool ‘van Denken naar Doen’ waaruit dit project een extra
(financiële) impuls heeft gekregen: https://vng.nl/artikelen/projectenpool-van-denken-naar-doenprogramma-ghnt
Lees ook de eerdere blog’s van Merel op de Regionale route 2021:

https://vng.nl/artikelen/regionale-route-2021-programma-ghnt#reisblogs
Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl

