
•

•

•

•

het ondersteunen van kinderen, 

ouders en professionals bij het voorkomen 

van problemen

het ondersteunen van kinderen, 

ouders en professionals bij het vinden 

van juiste informatie

het ontwikkelen van vaardigheden 

van professionals bij het begeleiden 

van scheidingsproblematiek

het leggen van lokale verbinding 

met initiatieven vanuit gemeenten

Het belang van het kind staat voorop door: 

Het doel van deze programmalijn is om ouders en jeugdigen laagdrempelige ondersteuning te 

bieden bij een scheiding, zodat ouders hun kinderen in deze hectische tijd niet uit het oog verliezen. 

Kind in beeld bij scheiding

Hoe stellen we het belang van kinderen tijdens een scheiding voorop? 

In oktober 2020 organiseerden we een online webinar voor gebieds-

teams over het signaleren van problemen binnen een scheiding die 

een negatief effect hebben op kinderen. Aangemoedigd door de 

positieve reacties organiseren we in 2021 meer webinars op dit 

gebied en faciliteren we trainingen voor professionals.

Webinars en trainingen voor jeugdhulpprofessionals

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen tijdens een scheiding graag 

met een lotgenoot in contact willen komen. Met de campagne ‘over 

leven met gescheiden ouders’ brengen we in 2021 het buddyproject 

van Villa Pinedo in heel Friesland onder de aandacht bij hulpverleners, 

scholen, ouders en kinderen. 

Buddyproject voor jongeren

Voorbeelden uitgelicht:

•

•

het verbeteren van de (gemeentelijke) 

toegang tot de jeugdhulp

het beschikbaar stellen en monitoren 

van een digitaal platform (Friese 

Jeugdzorg Online)

Dit doen we o.a. door:

Hoe kunnen we het voor kind en gezin, het netwerk en de professionals makkelijker 

maken om goed samen te werken?

Hoofddoel van deze programmalijn is het aanpakken van de structurele knelpunten

in de (toegang tot) (hoog)specialistische jeugdhulp.

Leren van casussen

Transformeren vraagt om visie, moed 

en de wil om het niet alleen ánders, maar ook 

béter te doen. De vraagstukken van deze tijd 

vragen om samenwerking tussen de verschillende 

partijen en (persoonlijk) leiderschap op alle niveaus 

om mensen rondom de gezamenlijke doelen

te verzamelen en te enthousiasmeren.

 

Tegelijkertijd is onze oproep om ook realistisch

te zijn in de planning en de verwachtingen.  Het zou

daarbij helpend zijn om een regionale transformatie- 

agenda voor de langere termijn te maken en daar ook 

structurele middelen voor te kunnen reserveren.

Van medicaliseren naar normaliseren, van individueel gerichte hulp naar collectieve hulp

Gedrag komt in vele vormen voor. Het wordt vaker bestempeld als afwijkend, waardoor (specialistische) hulp 

wordt ingezet om het op te lossen. 

Transformatie gericht op normaliseren door:

het kiezen van 

juiste samenwer-

kingspartners

niet 

individualistisch 

maar als 

collectief te 

handelen

de focus te

leggen op het 

gewone leven, de 

aanwezige veer-

kracht en algemene 

voorzieningen

vanuit aanvullende 

voorzieningen of 

eerste- en tweede- 

lijnsvoorzieningen de 

directe omgeving  

te versterken

Samen timmeren 

we verder aan de weg 

voor een gezonde, kansrijke 

en veilige toekomst voor de 

Fryske Bern! 
Schrijf je hier 

in voor onze 

nieuwsbrief!

Van regionale focus op zorg naar focus op kind, context en netwerk

We merken dat er door het steken van energie en middelen in de transformatie van de zorg, er weinig 

of minder aandacht is voor een andere, noodzakelijke, transformatie. Namelijk de verandering die zich 

richt op op kind, context en netwerk.

Transformatie gericht op de directe pedagogische omgeving:

bij kinderen thuis in de buurt op scholen bij het bestaande 

netwerk van het gezin

Durf met lef risico te nemen

Transformeren is geen lineair proces. Het vraagt om 

onderzoek bij en samenwerking met alle betrokkenen. 

Vooral ouders en kinderen.

Vanuit verschillende disciplines werken we samen 

aan het oplossen van verschillende vraagstukken. 

Met lef uitproberen en risico durven nemen, testen 

en evaluaren, aanpassen en opschalen.

De samenwerking verbindt mensen uit 

verschillende sectoren en lagen van 

de samenleving. 

•
•
•
•

inzicht te krijgen in structurele knelpunten

kennis en ervaring samen te brengen

de informatievoorziening te verbeteren

inzicht te krijgen met een krachten- 

en problemenanalyse

We gebruiken kennis uit de praktijk om:

Sociale innovatie

Samen met de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is dit leernetwerk 

opgezet voor professionals in de jeugdzorg. Zij brengen in dit netwerk 

urgentie en knelpunten in kaart, bespreken methodieken, analyses en 

leren zo van elkaars ervaringen. www.awtjf.nl

Leernetwerk Leren van praktijkervaringen

De beweging Nu tot Nul bestaat uit professionals die zich samen 

inzetten voor de volgende doelen: nul uithuisplaatsingen, nul suïcides, 

nul residentiele plaatsingen, nul complexe echtscheidingen en nul 

thuiszitters. Door elkaar met voorbeelden te inspireren, uit te dagen 

en te helpen, leren de professionals hoe ze het voor kinderen 

beter kunnen doen. www.vannutotnul.nl

Van Nu tot Nul

Sterker samenwerken

Deze lijn in de praktijk

We willen voorkomen dat kinderen en gezinnen telkens 

opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Door het ontwikkelen 

van één ondersteuningsplan wordt het gemakkelijker de juiste 

hulp in te zetten en vermindert de regeldruk voor professionals. 

Bekijk: een-regionaal-plan-van-aanpak

Ontwikkeling van één regionaal ondersteuningsplan

Tijdens het uitbreken van de coronacrisis is in razend 

tempo dit online platform kosteloos beschikbaar gesteld voor 

jeugdhulp-professionals in Friesland. Het platform maakt het 

mogelijk om contact met elkaar en behandeling op een veilige 

manier voort te zetten. Inmiddels heeft het platform 1200 gebruikers 

met uiteenlopende achtergronden zoals zorg, onderwijs, gebieds- 

teams en jgz. Dit biedt de unieke kans om te onderzoeken of en 

hoe  het platform bijdraagt aan sterkere samenwerking en het 

effectiever inzetten van hulp. Bekijk: Friese Jeugdzorg Online

Friese Jeugdzorg Online

Deze lijn in de praktijk

•

•

•

 aantoonbaar meer kinderen/jongeren 

die gebruik maken van regulier onderwijs

het op schoolniveau opstarten van 

het gesprek tussen scholen, gemeenten 

en ouders

het opstarten van een leer- en 

ontwikkelingslijn voor professionals die 

vanuit de zorg betrokken zijn bij scholen

Doel van dit actieprogramma: 

Hoe kunnen we de context zo aanpassen en ontwikkelen dat iedere leerling optimaal gebruik kan maken 

van het onderwijsaanbod? Dat is de centrale vraag binnen de programmalijn Onderwijs & Zorg. 

Onderwijs & Zorg

Op 11 verschillende scholen in Friesland faciliteert Foar Fryke Bern, 

aan de hand van een analysemodel, gesprekken over het gebruik van 

jeugdhulp binnen de school. Het doel is om inzicht te krijgen in het 

probleem en om samen na te denken over: doen we dit nu verstan-

dig, of zou het anders kunnen?

Analyses op 11 scholen

In 2020 heeft FFB samen met SDF een verkennend onderzoek 

gedaan naar de taalvaardigheid in Friesland. Stip aan de horizon 

is dat de taalvaardigheid van alle leerlingen omhoog gaat, en dat 

door deze sterkere basis de zorgvraag af zal nemen. In de komende 

periode gaan gemeenten en onderwijs samen in gesprek over hoe ze 

de aanbevelingen uit het onderzoek in de praktijk kunnen brengen.

Bekijk: Taalvaardigheid in Friesland: naar een sterke basis

Taalvaardigheid naar een sterke basis

Voorbeelden uitgelicht:

Transformeren 

vraagt om visie, 

moed en wil 

Volg ons via: Luister onze podcast www.foarfryskebern.nl

Verandering kan alleen gemaakt worden als we dat samen doen. 

Wij faciliteren en motiveren daarom alle betrokken partijen in de 

jeugdhulp om die verandering tot stand te brengen. Centraal in het 

actieprogramma staat niet voor niets de samenwerking tussen 

gemeenten, cliënten, jeugdprofessionals en jeugdhulpaanbieders. 

Onderstaand alvast een beknopt overzicht van de koers en 

voortgang van het actieprogramma. Uitgebreide informatie 

en de volledige voortgangsrapportage zijn te vinden 

op de website van Foar Fryske Bern.

FFB is het actieprogramma dat zich 

inzet voor betere hulp voor kinderen, 

jongeren en gezinnen in Friesland.

Voortgangsrapportage
actieprogramma
Februari 2021

Samenvatting

Download hier de
volledige rapportage

Onze programmalijnen

Alle informatie over pilots en projecten diehieraan bijdragen, vind je op www.foarfryskebern.nl

Er is niet 

één transformatie, 

er zijn er twee

Transformeren

is geen lineair

proces.

Voorwaarden
voor een

duurzame
transformatie

Echte verandering 

vraagt om anders 

denken op 

alle niveaus.

Borging 

Wanneer ons 

actieprogramma stopt,

vraagt een duurzame 

transformatie om een goede 

borging van wat we samen 

hebben bereikt.

https://foarfryskebern.nl/wp-content/uploads/2021/02/FFB_Voortgangsrapportage_2021.pdf
https://foarfryskebern.nl/programmalijnen/
https://awtjf.nl
https://vannutotnul.nl
https://foarfryskebern.nl/programmalijnen/samen-1-plan/een-regionaal-plan-van-aanpak/
https://foarfryskebern.nl/programmalijnen/samen-1-plan/friese-jeugdzorg-online/
https://foarfryskebern.nl/programmalijnen/onderwijs-zorg/taalvaardigheid-in-friesland-naar-een-sterke-basis/
https://foarfryskebern.nl/over-ffb/ffb-de-podcast/
https://foarfryskebern.nl/
https://www.facebook.com/foarfryskebern/
https://www.linkedin.com/company/foarfryskebern



