Werkbezoek aan AMW/CJG Midden-Limburg
Marijke Vos en Lex Staal brachten met een breed samengestelde
delegatie een verhelderend werkbezoek AMW/CJG Midden-Limburg. Van
de partij waren medewerkers van het ministerie van VWS, RVS, LOC en
Movisie, maar ook wethouders en beleidsambtenaren van de zeven
gemeenten waarvoor AMW werkt. Scholen zijn blij met het sociaal werk:
korte lijnen, snel hulp.
Directeur Mieke Pirson van AMW/CJG Midden Limburg
verwelkomde de gasten. ‘Doordat we zowel algemeen
maatschappelijk werk als jeugdhulp bieden, werken we
met korte lijnen en bestrijken we met onze sociaal
werker diverse deelterreinen in het sociale domein,’
vertelde ze.
Helpen zonder protocollen en procedures
’s Ochtends was de delegatie te gast bij vmbo-school
Het Kwadrant. Bij de ontvangst in het restaurant van de
school vertelde een leerling vertelde hoe zij is geholpen
door een sociaal werker die aan de school is verbonden.
Dat maakte direct duidelijk dat veel problemen in een
vroeg stadium kunnen worden opgepakt, zonder
verwijzingen, protocollen en procedures. Wat helpt is
direct op de leerling en de ouders afstappen en met hen
in gesprek gaan.
De schooldirectie vindt het een groot pluspunt om op
die manier samen te werken met het CJG. Vooral omdat
hun schoolpopulatie veel sociaal-maatschappelijke
problemen kent, zoals financiële problemen,
echtscheidingen en opvoedingsproblemen.
Doordat AMW voor meerdere gemeenten in de regio werkt kunnen ze alle kinderen op
deze school terzijde staan. De school vindt het prettig om één aanspreekpunt te hebben
bij de hulp en zorg voor het kind en het gezin.

Aan de Bron
In basisschool Aan de Bron vertelde wethouder SmeetsPalmen van Maasgouw hoe de samenwerking met
AMW/CJG Midden-Limburg tot stand is gekomen en dat
de gemeente veel vertrouwen heeft in de kwaliteit van
de organisatie. Dat neemt niet weg dat de gemeente
veel moeite heeft om de financiële middelen zo goed
mogelijk te besteden en eerlijk te verdelen.

De zeven gemeenten hebben het solidariteitsprincipe na de beginjaren van de
decentralisatie toch losgelaten. Voor de gemeenten zelf was namelijk niet meer duidelijk
waaraan de middelen werden besteed. Men zoekt nu anderen manieren van financiering
daarvoor.
Knelpunt: nieuw verdeelmodel jeugdhulp
Een groot knelpunt is nog het nieuwe verdeelmodel van de jeugdhulp. Dat valt voor
sommige gemeenten in deze regio erg ongunstig uit en dat zorgt voor onrust. Toch is de
samenwerking tussen de gemeenten en AMW CJG onomstreden. De sociaal werkers die
vooral met gezinnen aan de slag gaan maakten duidelijk dat zij echt anders zijn gaan
werken en vooral meer uitgaan van het kind en het gezin. Zij moeten zich zelf de vraag
leren stellen wat zij willen bereiken om daar gemotiveerd mee aan de slag te gaan. Hoe
ze dat doen werd tijdens dit aansprekende werkbezoek duidelijk gemaakt aan de hand
van veel goede voorbeelden en praktijkcasussen die sociaal werkers in workshops met de
aanwezigen uitwerkten.
Een inspirerend en leerzaam werkbezoek waarin duidelijk werd hoe sociaal werk en
gemeenten binnen krappe budgetten zoeken naar oplossingen en mogelijkheden in het
belang van kinderen en jongeren.
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