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Herinnering
aan het
verlangen van
de jeugdzorg

‘“Durf te gaan voor humaan!” was de oproep die ik op de slotconferentie Jong in de
Buurt op 30 juni 2016 deed. “De sector zit
in een catastrofaal leerproces: men denkt
dat men leert, maar oude bureaucratische
patronen en reflexen herhalen zich. Neem
de leefwereld als uitgangspunt voor de
jeugdzorg en niet de systemen’” The rest
is history, zou je kunnen zeggen. Tekorten,
overmatige beheersing, controle en bureaucratie hebben veel van de hoop en energie
waarmee de transformatie startte in de
kiem gesmoord.
Kies voor de menselijke maat
De jeugdzorg heeft het zwaar. Veel kwetsbare kinderen
en gezinnen hebben het zwaar en krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. En een hoog percentage
professionals verlaat de sector of overweegt dat. Hoge
administratieve lasten en het gebrek aan professionele autonomie zijn de belangrijkste oorzaken. Ik riep de sector
en de gemeenten op om te durven kiezen voor de menselijke maat, voor Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Om de
ambities van de transitie waar te kunnen maken en om
zo de zich herhalende patronen te kunnen doorbreken.
Daarbij herinnerde ik de Associatie voor Jeugd aan niets
minder dan aan haar eigen expliciete verlangen.
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Het was een oproep die Gerdi kon onderschrijven en
die voortkwam uit het leer- en onderzoeksproces in een
aantal regio’s dat ze zelf mede in gang had gezet. De
Associatie voor Jeugd was, geïnspireerd door het succes
van Buurtzorg in de wijkzorg, op zoek naar het integreren
van dat nieuwe gedachtengoed binnen haar eigen geledingen. Vakmanschap, verbinding en vertrouwen waren
inspirerende principes en er hing op vele plekken een
zekere pioniersgeest in de sector. Hoe anders is het nu,
bijna drie jaar later. De transitie heeft de sector een opdoffer gegeven die niemand ooit heeft beoogd. Die vele
verliezers kent. De kranten staan er vol mee.
Zoektocht naar inspiratie
Precies op dat moment neemt Gerdi Meyknecht afscheid.
Wie neemt de regie op zich voor de zoektocht naar vernieuwing en inspiratie? Die is meer dan ooit nodig. Wie
helpt de sector om inspiratie te vertalen naar concrete
plannen, handelingen en samenwerkingsprojecten? Wie
zoekt de aansluiting bij naar vernieuwing hunkerende bestuurders en bevlogen professionals? Wie zorgt er voor
dat er de komende twintig jaar meer dan keihard gestreden wordt om voor kwetsbare kinderen en gezinnen echt
te doen wat nodig is? Gerdi, nu ze afscheid neemt, dus
niet meer.
Wie de vele rollen die ze speelde ook overneemt, het
gaat erom dat de sector het komende decennium haar
zelfvertrouwen hervindt en stevig van zich laat horen. Mogen anderen binnen de Associatie voor Jeugd de sector
helpen het geloof in zichzelf te hervinden, als eerbetoon
aan haar energie, doortastendheid en daadkracht. Het
geloof in de eigen kracht van jongeren en gezinnen kan
niet zonder het geloof in de eigen kracht van jeugdzorgwerkers en bestuurders, die elke dag hun stinkende best
doen. De menselijke maat staat op het spel. Er is lef en
activisme nodig. Er moet een tandje bij. Gerdi heeft genoeg gedaan. Wie pakken het stokje over?

ALTIJD THUIS.
Daar sta ik dan als elfjarige. Bij een receptie in het
centrum van Alkmaar, ter gelegenheid van het ontstaan
van Meyknecht Advies in 1995. Waarom wordt ze
gefeliciteerd door oud-collega’s? Ze gaat toch weg?
Iedereen is aardig en hartelijk, al begreep ik als kind
nog niet zo waardoor dat kwam.
Het moet spannend zijn geweest voor haar, om voor
zichzelf te beginnen . Ontdekken van opdrachtgevers
en rol als zelfstandige binnen de jeugdzorg, de administratieve rompslomp als eigen ondernemer en natuurlijk het missen van een vast inkomen als alleenstaande
moeder. Ze is vast onzeker geweest in het begin, hoewel ik dat als kind niet zo door had. Wel zag ik de
energie die opdrachten haar gaven en de bloei van
haar bedrijf. Duidelijk was, dat dit ‘experiment’ goed
ging. Een eigen zaak zorgde er ook voor dat mijn moeder en ik meer samen thuis waren. Waar de jaren ervoor vaste werkschema’s knelden met mijn schooltijden,
kwam met een eigen zaak meer flexibiliteit. Uit school
in het ‘Huisje’; ik aan mijn huiswerk (eigenlijk stiekem
gamen) en Gerdi aan het werk. Ongetwijfeld heeft ze
regelmatig nachten doorgehaald en stress ervaren voor
deadlines, maar voor mij was het hemels om als jonge
tiener mijn moeder vaker om me heen thuis te hebben.
De Associatie werd een vaste naam in het repertoire.
Als een rode draad door Meyknecht Advies en met een
schijnbaar oneindige hoeveelheid congressen. Elke
editie een nieuw takje van inspiratie in de ontwikkeling
van kinderzorg in Nederland. Conceptueel, informeel,
disruptief en verbindend. Een beetje mijn beeld van
opgroeiende tieners in de jaren zestig en zeventig.
24 jaar later en de warmte van haar ex-collega’s op
die Alkmaarse middag valt op z’n plek. Het afscheid
toen was het begin van samenbrengen en verbinden
met Meyknecht Advies. Zoals mijn moeder dat kan.
Eigenlijk is ze daarmee altijd thuis geweest.
Kus van een trotse zoon, Jochem

GERDi. 27

