
De doelgroep weet het beter!
Rond de verschillende VONK-bijeenkomsten heeft
participatiedeskundige Mirjam Wijnja met jongeren
en met ouders gepraat. Dit leverde twee
feitenbladen op: Welke adviezen geven
ervaringsdeskundige ouders aan hulpverleners die
werken in gezinnen? En welke adviezen geven
jongeren?

Het regionale leernetwerk VONK startte in maart 2019 met de eerste VONK-
werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’ gevolgd door diverse
werksessies, de film ‘De schaduwkanten van ouderschap en een grote conferentie. De
laatste (pré-Corona) bijeenkomst over ‘Systemisch in gesprek gaan met ouders over
zorgen en opvoedvragen' was in februari 2020. Je vraagt je misschien af: hoe zit het
eigenlijk met VONK; gaat er nog wat gebeuren? Deze nieuwsbrief geeft je informatie
hierover.

Leernetwerk VONK Veilig opgroeien:
waar staan we en wat gaan we doen?

VONK gaat door!!
VONK blijft ook in de toekomst actief
als leernetwerk Veilig opgroeien. Dit
was de conclusie van de
samenwerkingspartners na de
evaluatie (zie onder). VONK heeft zich
in het afgelopen 1,5 jaar van
‘experiment’ ontwikkeld tot een
levendig en dynamisch leernetwerk
waarbij meer dan 300 professionals in
de jeugdhulpverlening betrokken zijn,
vooral in de provincie Groningen,
maar ook in de provincie Drenthe.
Hoe dat is gebeurd vind je terug op
ons eerste feitenblad. VONK wordt
geborgd in het lectoraat ‘Integrale
aanpak kindermishandeling’
(Hanzehogeschool) en de Kennis- en
Leerwerkplaats C4Youth (UMCG,
Atelier Veilig en thuis opgroeien).

Evaluatie: wat is de conclusie?
VONK werd geëvalueerd direct na de
werkbijeenkomsten en met een korte
enquête en aanvullende interviews in
het voorjaar van 2020. De doelen van
de werksessies blijken over het
algemeen helder, maar het
overbrengen van de ‘grotere’,
overkoepelende doelstelling van VONK
kan beter. De gebruikte werkvormen,
veelal interactief, zijn heel geschikt. De
meeste deelnemers zien graag dat de
activiteiten van het leernetwerk
worden voortgezet. Zij hebben hun
netwerk uitgebreid met professionals
uit andere organisaties en weten
elkaar beter te vinden. De
‘leerzaamheid’ van VONK kan vergroot
worden door het concreet vertalen
van opgedane kennis naar beter
handelen in de praktijk. Hierdoor
wordt de uiteindelijke waarde voor de
professionals én de doelgroep van
ouders, jongeren en kinderen groter.

VONK in een notendop: Samen werken samen
leren
Het grote doel van VONK is het verbinden en
samenbrengen van (nieuwe) kennis en expertise
rond Veilig opgroeien. Subdoelen zijn: ontschotten,
ketensamenwerking optimaliseren en
hulpverlening aantoonbaar verbeteren. We doen
dit door elkaar te ontmoeten, te leren kennen, te
leren begrijpen. Door jongeren en ouders te
betrekken komen we tot (nieuwe) inzichten en
betere hulpverlening. We zijn geïnteresseerd in en
nieuwsgierig naar elkaars methoden en werkwijzen.
Door ons kwetsbaar op te stellen, uit onze
comfortzone te komen en open te staan voor
feedback zoeken we de verbinding en komen we
tot ‘best practices’. De specifieke thema’s waaraan
we werken en de werkvormen die we hiervoor
gebruiken vind je terug op ons feitenblad.
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https://c4youth.nl/actueel/de-doelgroep-weet-het-beter-2/
https://c4youth.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Feitenblad-VONK_doelen-werkvormen-en-themas.pdf
https://c4youth.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Feitenblad-VONK_doelen-werkvormen-en-themas.pdf


WHAT’s UP?!

VONK-podcasts
Er zijn vanuit VONK podcasts geproduceerd
rondom de film ‘Schaduwkanten van ouderschap’,
in het bijzonder over onveilig opgroeien. De
podcasts zijn bedoeld voor (aankomende)
professionals in het jeugddomein. De eerste twee
afleveringen staan online en zijn te vinden via
https://VONKPodcasts.podbean.com.

Podcast 1 ‘De Melding’ en vertrekt vanuit de
ervaring van een moeder die te maken kreeg met
Veilig Thuis toen haar man in een psychose raakte.
De toenmalige wethouder Jeugd van de gemeente
Groningen, een adviseur van het NJI en een
medewerker van Veilig Thuis reageren op het
verhaal van de moeder.
Podcast 2 ‘No Need to Hide’ vertelt het verhaal van
een jonge vrouw van 23 jaar die seksueel misbruikt
werd door haar opa. Toen zij aangifte deed
ontdekte zij dat ze nauwelijks werd bijgestaan in
dat hele proces. Daarom richtte zij een stichting op,
‘No need to hide’, die buddies opleidt om mensen
te ondersteunen die aangifte doen van seksueel
misbruik.
Podcast 3 (in montage) is een gesprek met een
professional die vanuit de ouderschapstheorie van
Alice van der Pas met ouders werkt. We horen haar
verhaal, haar eigen worstelingen en haar
perspectief op goede hulpverlening aan ouders.
Wat betekent het als ouders zeggen dat zij willen
dat er echt naar hen geluisterd wordt? Wat moet je
daarvoor als hulpverlener in huis hebben?
Podcast 4 (opname fase) is specifiek bedoeld is
voor onderwijsdoelen; theorie en gespreksvoering
wisselen elkaar af. Professionals die in de gewone
samenleving ouders ontmoeten krijgen handvatten
om de schaduwkanten van ouderschap te
bespreken.

Last but not least: er komt een nieuwe film! Deze
is een vervolg op ‘De schaduwkanten van
ouderschap’ en zoomt in op wat we kunnen leren
van ervaringsdeskundige ouders en jongeren. Ook
richten we ons op omstanders: wat kan jij doen? De
film wordt voor het eerst vertoond in de week
tegen de Kindermishandeling. Volg de website van
C4Youth voor actueel nieuws hierover.

Contact?
Suzanne Kuik, Lectoraat Integrale Aanpak
Kindermishandeling (Hanzehogeschool):
s.n.kuik@pl.hanze.nl, 06-27148819.
Lucienne van Eijk, algemeen coördinator Kennis- en
Leerwerkplaats C4Youth (UMCG):
L.M.van.eijk@umcg.nl, 0648141063.
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https://vonkpodcasts.podbean.com/

