TOPAZE

Jeroen Slootmans,
directeur van jeugdzorgorganisatie Topaze

“Ik zoek continu de balans
tussen dingen roepen en
anderen ook de vrijheid
geven om te innoveren”
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“Wie pakt de handschoen
met ons op? Wie wil er mee
het verschil maken en de
stroom verleggen?”
“De jeugdzorg is in beweging en de transitie kán een
transformatie betekenen. Daarom wil ik dingen ontdekken, nieuwe oplossingen vinden en ontwikkeling
genereren door niet alleen te denken, maar ook te
doen. Soms doet dat pijn en soms is dat geweldig. We
leggen de lat hoog en zijn soms een ‘pain in the ass’,
maar ik roep andere zorgorganisaties op om de uitdaging met ons aan te gaan.”
Het zijn de woorden van Jeroen Slootmans, directeur van jeugdzorgorganisatie
Topaze in Schijndel. “Ik ben altijd zoekend
geweest. Had geen pasklaar idee bij mijn
carrière. Wel wist ik dat ik iets zinvols
wilde doen. Na mijn VWO-diploma bleef
ik ‘hangen’ bij het HBO. De universiteit,
waar ik psychologie studeerde, vond ik
te theoretisch. Daarom koos ik voor SPH.
Ik keek mijn ogen uit: ‘Wat voor wereld
is dit?’ Mensen hielpen elkaar, maar ik
miste een kritische houding. Waarom
doe je wat je doet?
Daarnaast zat ik zelf in een tweestrijd:
mijn ouders hadden al jarenlang een
motorrijschool waar ik les gaf. Ik leidde
politieagenten op, gaf rijvaardigheidstraining en deed ook aan racesport. Toch
besloot ik om uit de motorwereld te
stappen en mijn eigen pad te zoeken. Ik
rolde van de ene in de andere baan en
kwam uiteindelijk in de ambulante hulp-

verlening terecht. Daar was ik op mijn
plek! Aanbellen en iemands leefwereld in
stappen. Het verhaal áchter het papieren
dossier zien, horen en beleven. Maar
uiteindelijk miste ik toch de vrijheid om
nieuwe paden te bewandelen.”

Voorbereiden op een tsunami
Toen kwam Paul van der Sman in beeld.
Een orthopedagoog en net als Jeroen
een echte avonturier. Er was direct een
match. In 2003 richt hij Topaze op en
Jeroen sloot bij hem aan. Ze wilden hulp
bieden aan kinderen, jongeren en hun
ouders die vastliepen in de opvoeding.
“We waren met vier medewerkers en deden wat op ons pad kwam. We verkregen
een licentie van de provincie en om die
te behouden, werden we gedwongen tot
groei. In korte tijd groeiden we uit tot een
organisatie van vijftig man. En toen was
het geld bij de provincie op.

We hadden een enorm innovatief vermogen, maar konden en mochten toen niet
veel meer. Daar was de transitie.
Ik was voorbereid op een ‘tsunami’.
Topaze flirtte met grote bedrijven, maar
we wisten dat we dan opgeslokt zouden
worden en onze eigen identiteit snel
kwijt zouden zijn. Paul gaf aan dat hij
klaar was voor een nieuw avontuur
buiten Topaze. Ik geloofde dat er meer in
onze jeugdzorgorganisatie zat en wilde
bijdragen aan de inrichting van een
nieuw jeugdzorgstelsel. Ons bedrijf was
klein én groot genoeg om te bewegen.
Mijn nieuwsgierigheid won het van mijn
onzekerheid. Ik schatte de kans op succes
in op 51%. Dat gaf de doorslag: ik werd
directeur/eigenaar van Topaze en ging
een groot avontuur aan.”

Balans tussen roepen en vrijheid
“Als directeur van Topaze heb ik innovatie
hoog in het vaandel staan. Wanneer je
wilt innoveren, moeten je plannen de
ruimte hebben om te kunnen landen.
Ik heb vaak genoeg gezien hoe grote en
goede ideeën stranden wanneer er geen
draagvlak is. Medewerkers van Topaze
moeten hier graag zijn en een bijdrage
willen leveren. Ze moeten open staan
voor nieuwe ideeën en werkwijzen. Soms
hebben medewerkers een klein ondersteunend zetje nodig en soms is dit niet
de juiste werkplek voor hen. Als bedrijf
en als directeur is het continu een balans
zoeken tussen dingen roepen en anderen
ook de vrijheid geven om te innoveren,
om hun bijdrage te kunnen leveren.
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Ik probeer een kader te bieden waarbinnen zij vrij kunnen bewegen. Ons organogram ziet er dan ook anders uit.
We hebben drie uitvoerende teams:
Ambulant (bijvoorbeeld bij een (v)
echtscheiding), Kort Verblijf (bijvoorbeeld
voor jongeren met een gedragsstoornis)
en Langdurig Verblijf (gezinshuizen). In
de overlap tussen deze gebieden zitten
innovatiemogelijkheden. Waar kun je
kennis van Kort Verblijf toepassen op
Ambulante Hulpverlening en andersom?
Dáár ontstaan mooie, nieuwe manieren
van hulpverlening. Een goed voorbeeld
daarvan is Kansband.

De kans om het wél goed te doen
Met Kansband dringen we het aantal
jongeren dat eindigt in een gesloten
inrichting terug. Dat doen we door het
gesprek aan te gaan met sleutelfiguren.
Wie speelt of speelde een belangrijke en
positieve rol in het leven van de jongere?
Dat kan een moeder zijn, een vriend,
maar bijvoorbeeld ook een voetbalcoach.
Samen bespreken we het dilemma en de
kansen. Onze hulpverlener faciliteert het
gesprek en zoekt op gerichte wijze naar
informatie. Ook stelt de hulpverlener de
jongere en zijn of haar netwerk in staat
om eigen keuzes te maken, zoals het zoeken van sleutelfiguren en het opstellen
van een plan.
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Vervolgens krijgt de jongere een elektronisch polshorloge met een GPS-tracker.
De sleutelfiguren monitoren de plaatsen
waar de jongere komt en bewaken de
afspraken. Gaat het goed? Dan zorgen
de sleutelfiguren voor steun. Verschijnt
de jongere niet op school, terwijl dat wel
de afspraak is? Dan reageren ze daarop
volgens het plan dat zij met de jongere
gemaakt hebben. Met Kansband krijgen
jongeren de kans om het wél goed te
doen. Je hoeft niet meer te bewijzen
waar je was, hebt geen discussies meer
en stimuleert positief gedag met positieve mensen. Mensen die de hoop bij jou
nog niet opgegeven hebben. Je geeft de
jongere een stukje regie terug. De resultaten zijn verbluffend.

Taakverantwoordelijk
Dankzij onze innovatieve projecten als
Kansband en Project Ervarend Leren
(PEL), waarbij jongeren 180 dagen wonen
en werken op een agrarisch bedrijf in
Noord-Brabant, vragen wij van onze
medewerkers een heel andere rol. Zij zijn
professioneel faciliterend. Dat is in mijn
ogen dé kantelingsopdracht in de transitie. Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Ik noem onze manier van werken niet
zelfsturend, maar taakverantwoordelijk.
Je moet verantwoordelijk kunnen of mogen zijn als team en als hulpverlener. Zelf
oplossend denken binnen het kader.

De stroom verleggen
Topaze is een BV en daarmee toch een
vreemde eend in de bijt in zorgland. Ook
onze innovatieve houding wekt hier en
daar angstgevoelens op. De gevestigde
orde is vaak bezig met overleven, terwijl
wij ons vooral focussen op het aanpassen, innoveren en optimaliseren van het
jeugdzorgcircuit. Daarmee zijn we soms
een ‘pain in the ass’. Maar wij willen
dat de transitie uiteindelijk leidt tot een
transformatie. Wie pakt die handschoen
met ons op? Wie wil er mee het verschil
maken en de stroom verleggen? We slaan
graag de handen ineen!”.

Topaze dankt haar naam aan de steen
Topaas, een zonnige (half)edelsteen
die ontwikkeling en zelfverwezenlijking
stimuleert. De letters TOPAZE staan daarnaast voor Tijdelijke Opvang bij Probleemsituaties en Advisering bij Zelfontplooiing.
Kinderen, jongeren, ouders of gezinnen
komen bij Topaze terecht als ze problemen
ervaren rondom gedrag, opgroeien, opvoeden, echtscheiding, schoolverzuim en andere
complexe opvoed- en opgroeisituaties via
verwijzing door de gemeente, de (huis)arts,
een gecertificeerde instelling of via particuliere inkoop.

