
Kort verslag van de activiteiten in 2018: 

Dit is het eerste jaar waarvan we op voorhand gedacht hadden dat we in veilig vaarwater 
zouden zitten. We hadden half december 2017 verwacht een contract te tekenen met het 
H10 inkoopbureau die de jeugdzorg voor Den Haag en de 9 omliggende gemeenten 
inkoopt.

Omdat de laatste audit van het kwaliteitsmanagementsysteem pas op 5 januari 2018 
plaats zou vinden leek dat contract er niet te komen. Gelukkig kwam er een positieve 
doorbraak en is op 9 januari 2018 het contract alsnog getekend. Een ruime week later 
bleek dat niet alleen voor 2018 te gelden, maar ook voor 2019.

Die kennis maakte het mogelijk om eindelijk iets verder vooruit te gaan kijken en de 
organisatie wat verder uit te bouwen.We hebben een Jeugdzorgwerker A en extra 
administratieve ondersteuning aangenomen. Een viertal medewerkers hebben een vaste 
aanstelling gekregen.

Betreffende de Jongeren zijn er nog veel meer zaken veranderd.
Wij krijgen iets minder jongeren via het praktijkonderwijs. Dit is voornamelijk te wijten aan 
het feit dat de E.S.F. subsidie voor deze doelgroep door Europa niet langer aangevuld 
wordt. Daarentegen krijgen we steeds meer jongeren toegewezen via de Rechter, de 
Raad van de Kinderbescherming, De Jeugdbescherming, De jeugdreclassering en De 
huisarts. 

De samenwerking tussen het netwerk, onze Jeugdzorgwerker en de jongeren verloopt 
steeds beter. Naast de uitstroom naar werk lukt het ook steeds beter om te sturen op de 
uitstroom naar onderwijs. Er is een prettige samenwerking met het ROC Mondriaan (de 
Ingang) op gang gekomen, waardoor het uitstromen naar onderwijs goed verloopt. De 
contacten met Praktijkschool De Einder, Het Pleysier Transvaal en de buren van het 
Flexcollege waren er al, maar zijn wel verder verdiept. Er komen soms jongeren via hen bij
ons, maar tegenwoordig ook via ons bij hen. De samenwerking zorgt voor een warme 
overdracht en een veel beter resultaat.
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Gedurende 2018 zijn we, mede door meer personeel, vaker in staat geweest om op pad te
gaan en nader kennis te maken met de collega's van de diverse organisaties waar we 
mee samenwerken. Ook zijn er veel organisaties bij ons geweest. Dat heeft gezorgd voor 
korte lijnen, duidelijke afspraken en een heldere communicatie. Stuk voor stuk 
noodzakelijk als je met diverse partijen bij een jongere betrokken bent.

Aan het einde van het jaar zijn we begonnen met de verbouwing van een tweetal units in 
ons pand, waar begin 2019 De Pleiters zich gaan vestigen. We hadden al een Juridisch 
Spreekuur op dinsdagmiddag, maar hebben dan 5 dagen per week de mogelijkheid om 
voor onze jongeren, hun netwerk en de buurt de drempel naar juridische bijstand te 
verlagen.

Al met al was het weer een roerig jaar. Een jaar waarin zeker een professionaliseringsslag 
is gemaakt. Maar ook een jaar waarin om ons heen de berichten over de bezuinigingen in 
jeugdhulp-land, de administratieve lasten die de huidige manier van werken met zich 
meebrengt en de toename in de vraag naar jeugdhulp zorgelijk is en steeds zorgelijker lijkt
te worden. Een jaar dat we afsluiten in de wetenschap dat de mouwen opgestroopt 
moeten blijven en er weer een jaar gaat volgen waarin veel werk verzet moet worden. Iets 
dat we zien als een uitdaging en waar we veel zin in hebben!

Hanneke Weisfelt
Directeur
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