Soms loop je als hulpverlener vast
in een case, dan weet je even niet
meer hoe nu verder. Soms ook
kan een totaal andere methode of
samenwerking voor een doorbraak
zorgen. In elke editie van JONG
vertelt een hulpverlener over de
doorbraak in zijn of haar case.

DE CASE
NAAM: Sam*
LEEFTIJD: 18
GEVAL: Op zijn 14e maakte Sam
een straatoverval mee. Sindsdien
heeft hij last van angsten en
durfde hij niet meer naar school
te gaan. Sam zakte af van havo
naar vmbo. Steeds ging het mis
en skipte hij school. Toen hij
uiteindelijk ook vastliep op het
volwassenenonderwijs, schakelde
Sams moeder Team Thuiszitters in.
•

Om privacyredenen is gekozen voor een
pseudoniem.

DE
HULPVERLENER
NAAM: Adriaan Verkade
LEEFTIJD: 55
FUNCTIE: manager
en docent bij
Team Thuiszitters
(samenwerkingsverband
Altra, De Opvoedpoli en
Care Express)
CV: Werkte als docent Duits en
Frans in het regulier en speciaal
onderwijs en was drie jaar
schooldirecteur van Altra College
Bleichrodt (vso-school Cluster 4 op
havo/vwo-niveau).

GH
DE DOORBRAAK

DE DOORBRAAK
Tekst: Anne Elzinga. Illustratie: Lobke van Aar

Succesvolle aanpak
thuiszitters

Sam (18) zat de laatste vier jaar vaker thuis dan op school,
net als ruim 100 andere leerlingen in de regio Amsterdam.
Sinds september 2016 probeert Team Thuiszitters kinderen
als Sam weer op de rit te krijgen. Met goede resultaten.
“Onze outreachende en integrale werkwijze slaat aan.”
“Sams schoolverzuim kwam
niet voort uit onwil, maar uit
onmacht. Eerdere hulpverlening
had onvoldoende effect. Wij
hebben Sam weer aan de gang
gekregen; onze outreachende en
integrale werkwijze sloeg aan. Als
team kunnen wij thuisonderwijs
als middel inzetten en daarnaast
ambulante en eventueel ggz-begeleiding aan huis aanbieden. Je sluit
aan bij de interesses en sterke
kanten van het kind, waardoor
het succeservaringen kan
opdoen. En dat biedt
ruimte om ook op andere gebieden aan de slag
te gaan. Gezinnen met
thuiszitters zijn vaak
ontregeld. Daarom betrekken we het gezin altijd
bij onze hulpverlening. Dat je op
meerdere gebieden tegelijkertijd
aan dezelfde doelen werkt, blijkt
een goede methodiek. Sam had
aanvankelijk niet zo’n zin in wéér
een hulpverlener, maar wilde wel
dolgraag verder leren. Uiteindelijk
realiseerde hij zich dat hij toch

ook met zijn angsten aan de slag
moest om zijn droom te kunnen
realiseren: werken bij de politie.

“Sam had aanvankelijk

niet zo’n zin in wéér een
hulpverlener

„

Sam heeft zijn staatsexamen
vmbo-t gehaald en gaat sinds dit
schooljaar naar het Altra College
Bleichrodt om zijn havodiploma te halen. Van niks naar een
duidelijk toekomstbeeld: daar ben
ik trots op.”
Naschrift redactie: Team Thuiszitters is genomineerd voor Project Speciaal, een initiatief van
LECSO, dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering
in het speciaal onderwijs stimuleert (projectspeciaal.nl).

GROEI

Team Thuiszitters heeft in de eerste
negen maanden van haar bestaan al
45 cliënten ingeschreven. Omdat de
aanvragen blijven binnenkomen, wordt
nu voor de derde keer uitgebreid. Meer
weten over Team Thuiszitters?
Bel of mail Elske de Kanter
(06-30796587, e.de.kanter@altra.nl).
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