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Werken aan mentale vooruitgang





“Te veel kinderen in zorg”

• De combinatie met in wereldtop verkeren met gelukkige jeugd

• Is dat de juiste vraag? Welke vraag hebben we eigenlijk voor onze 
jeugd?
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• Volgt rechten van het kind

• Gaat voor grote doelen, want dan bereik je meer

• met kennis van goed geschoolde professionals

• die werken volgens EBP (best bewezen werkzame activiteiten)*
• en die uitstralen hun vak te beheersen

• zodat probleemeigenaars hún vragen hun probleem aan te 
pakken

• Samen met anderen

• Tijd

Beweging van O 
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• Doe wat bekend is wat het best werkt volgens literatuur of 
volgens de beste deskundigen

• Van versterken samenleving tot inrichten zorgsysteem en van 
manier van gesprek voeren tot ingewikkelde behandeling

• Weet:  voor niet alles is een oplossing

    voor niet alles is een oplossing zonder hobbels

• Houd je resultaten bij en leer daarvan voor de toekomst

*Wat zijn “best bewezen werkzame activiteiten”, 
wat is Evidence based werken?



Een raar idee, 0? Wie willen dat nog meer?

• Zero suïcide

• Chemische industrie

• Vliegtuigindustrie

• Levvel, Herlaarhof, Accare, Elker, Parlan, Schakenbosch, 
Steenwijkerland 

• Rijkswaterstaat



dodelijke ongelukken 🡪🡪 
uithuisplaatsingen

Onderzoek na elke 
calamiteit?

Jaar                aantal Jaar               aantal

Dodelijke ongevallen ja 1975                 2500 2018                  680

Uithuisplaatsingen 
kinderen

nee 1998                   26000 2018                     46000



0-doelen in het jeugddomein, 
voorbeelden:

• 0 kinderen die niet gewoon prettig thuis opgroeien
• 0 verwaarloosde schoolverlaters
• 0 suicides
• 0 kinderen zonder degelijke verklarende analyse in gesloten zorg
• 0 vrijstellingen van onderwijs
• 0 kinderen gesloten
• 0 overbodige bureaucratie
• 0 kinderen van school, of 0 van school met gevolgschade
• 0 kinderen die niet mentaal veerkrachtig zijn
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Een instrument



Schoolcarrière geschaad
Trauma en andere problemen ouders onderliggend, geen aandacht
Relaties eigen omgeving verloren
Pesten, mishandeling, misbruik
Zelfbeeld beschadigd
Geen verklarende analyse
Wel geluisterd, niet gehoord. De bevindingen van ouders en de inzichten van hulpverleners
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• 1e schoolverwijdering
• Trauma ouders en jongeren

• ACES vragenlijst jongeren23 jongeren, 16 met 4 of meer ACES 
• Meest voorkomend

• Gevoel er niet toe te doen, dat niemand van je houdt; in gezin niet naar elkaar 
omgekeken  (16/23)

• Ouders gescheiden (13/23)
• Iemand in gezin mentaal ziek of zelfmoordpoging gedaan (12/23)

• ACES vragenlijst ouders 28 ouders, 8 met 4 of meer ACEs
• Meest voorkomend

• Regelmatig uitgescholden, beledigd, venederd, of bang mishandeld te worden (11/28)
• Gevoel er niet toe te doen, dat niemand van je houdt; in gezin niet naar elkaar 

omgekeken (10/28)
• Geregeld in gezin geduwd, geknepen, geslagen, mishandeld met fysieke gevolgen (9/28)

LEREN VAN TERUGKIJKEN
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Doen wij iets met autisme herkennen?
Trauma herkennen?
Vaardigheid in spreken over trauma
Vaardigheid in spreken over mishandelen? Steenwijkerland en Noord Veluwe

En andersom?

(Naar) voor ontwikkelen



0 kinderen niet 
weerbaar



Discussie, vragen


