Utrecht, 20 december 2006
Terugblik op 2006
Beste collega’s, vrienden en familie,
In deze vijfde nieuwsbrief van Ginkgo Zorgprojecten - 1 januari 2007 is het eerste lustrum! een persoonlijk verslag van mijn werkzaamheden in 2006. In 2007 zal ik met veel werkplezier mijn
lopende werkzaamheden voortzetten en hoop ik nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.
Iedereen in mijn omgeving wens ik hetzelfde toe!
Jong e mantelzorgers
Aan het begin en aan het einde van het jaar een hoogtepunt: de conferentie Max Laadvermogen op
7 februari en de Invitational Conference van het project en onderzoek Jongeren met een langdurig
ziek familielid op 12 december.
De conferentie Max Laadvermogen was voor mij een
geweldige belevenis. Op de dag zelf voelde ik de energie
van de 180 professionals, beleidsmakers en politici, terwijl
ze met elkaar in discussie gingen, ervaringen uitwisselden
en de markt afstruinden. Bijzonder was de aanwezigheid
van staatssecretaris C. Ross. Zij nam de publicatie Jong
en (on)bezorgd (Kleverlaan en Tielen 2006) in ontvangst.
Haar persoonlijke verhaal verraste eenieder. Indrukwekkend
waren de korte videoportretten van twee jongeren en een
ouder, waarin ze vertelden over hun eigen ervaringen.
De levendige Open Space-methode, onder leiding van
Nan ten Thije, leverde veel stof op waarmee de deelnemers
‘opgeladen’ naar huis gingen. Het manifest dat tot slot werd
gemaakt, is een duidelijk statement, en wordt door mij
gebruikt om de nodige acties onder de aandacht te brengen van met name beleidsbeslissers en politici.
Nog eens terugkijken? Zie de website: www.max.ginkgozorgprojecten.nl.
Voor het meerjarige project Jongeren met een langdurig ziek familielid van de GGD Rotterdam e.o.,
waar ik al die jaren als adviseur en later als coördinator bij betrokken ben geweest, organiseerde ik
op 12 december een slotconferentie. Er vond een kritische beschouwing plaats van de ontwikkelde
preventieve aanpak en van de resultaten uit het onderzoek naar de omvang en aard van de
problematiek. De dertig deelnemers - beleidsmakers, professionals van GGD, steunpunten mantelzorg
en anderen - werden uitgedaagd plannen te smeden voor een landelijke invoering van een werkbare
methode om jongeren met een langdurig ziek familielid op te sporen en zo nodig adequate steun en
hulp te bieden. Het verslag van deze bijeenkomst staat begin januari op mijn website.
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Rond de zomer vond de afronding plaats van het project
Mijn zorg! Over kinderen die zorgen van Mezzo, CG-Raad
en Steunpunt Mantelzorg Almere. Dit project, waar ik de
uitvoerende coördinatie van verzorgde, heeft naar mijn
mening goede producten opgeleverd: de leskoffer Zorro
(Tielen 2005) voor de bovenbouw van het basisonderwijs,
het boekje voor ouders Jong en (on)bezorgd (Kleverlaan en
Tielen 2006), het kinderboek Pony aan zee (Ella Weisbrod
2005) en enkele infobladen en folders.
Door de kloof tussen onderwijs en welzijn/zorg, bleek het heel
lastig te zijn om er voor te zorgen dat deze publicaties ook de
weg vinden naar de basisscholen, de ouders en de kinderen
zelf. GGD’en, MEE-organisaties en steunpunten mantelzorg
kunnen naar mijn stellige overtuiging die brug slaan. Daar
werken we op dit moment nog met vereende krachten aan.
Kinderen en partners van CVA-getroffenen
In opdracht van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde (De Hoogstraat, Utrecht) en De Nederlandse
CVA-Vereniging “Samen Verder” werkte ik samen met Jolanda Keesom aan een publicatie over kinderen
en partners van mensen die een beroerte hebben gehad. Het boekje Het sinaasappelstadium voorbij
biedt vier prachtige portretten, reacties van (ervarings)deskundigen hier op en tips voor ondersteuning.
Voor mij heeft dit boekje een extra betekenis gekregen, omdat tijdens dit schrijfproces mijn eigen
moeder een CVA kreeg en vijf weken later daar aan overleed.
Passend onderwijs
In februari ging ik de uitdaging aan om een groep vertegenwoordigers van patiënten- en ouderverenigingen
en ouderorganisaties in het onderwijs te ondersteunen in het zogenoemde uitwerkingstraject Passend
Onderwijs (www.passendonderwijs.nl). Passend Onderwijs is een concept van het ministerie van Onderwijs
voor een nieuwe zorgstructuur voor kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die extra
zorg nodig hebben omdat ze chronisch ziek zijn, gehandicapt of ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen
hebben. Mijn rol bestond er uit om praktijkervaringen te inventariseren en om de opvattingen van de groep
oudervertegenwoordigers op heldere en gestructureerde wijze in de discussie met het onderwijsveld en het
ministerie in te brengen. Voor mij was dit een bijzondere ervaring: het bewegen tussen al die verschillende
belangen, visies en tactische manoeuvres.
Werkdruk in de jeugdzorg
Door een opdracht voor FCB dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken, kreeg ik de kans om me te
verdiepen in de wereld van de Bureaus Jeugdzorg. Ik ontwikkelde het projectplan Greep op werkdruk:
de verdere ontwikkeling en implementatie van een methode voor beheersing van de werkdruk op de
werkvloer. Al doende kreeg ik zicht op de onstuimige ontwikkelingen die zich momenteel afspelen
binnen de jeugdzorg en de enorme opgave waar dit werkveld voor staat. In de komende tijd ga ik
met de uitvoering van dit plan actief aan de gang.
Vijf jaar werken als zelfstandige
Regelmatig vragen mensen aan mij hoe het is om te werken als zelfstandige. Ik heb er nog steeds geen
spijt van om een vaste baan te verruilen voor het ‘alleen werken’. Geen enkele opdracht voer ik namelijk
alleen uit. Ik ontmoet in elke opdracht mensen waarmee ik me verbonden voel, omdat ze achter de
opdracht staan en met mij dit tot een goed einde willen brengen. Ik heb ook een groep goede collega’s
en vrienden, die op een vergelijkbare manier werken als ik. In een-op-een contacten en als groep zijn
we in staat elkaar te helpen en te inspireren. Voorlopig teken ik bij voor het volgende lustrum.
Iedereen met wie ik afgelopen jaar heb samengewerkt: bedankt! Veel inspiratie gewenst in 2007!
Lucia Tielen
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