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Voorwoord

Een vreemde paradox kenmerkt Nederland anno 2007: terwijl veel volwassenen
uit alle macht proberen om vooral fit, gezond, rimpelloos en relaxed te blijven,
zien we veel jongeren – die dat allemaal al zijn – nonchalant omgaan met hun
lichaam en geest. Ze roken als ketters, zuipen als tempeliers, doen aan extreme,
gevaarlijke sporten, beschadigen zichzelf opzettelijk door te krassen of te snijden, of verhongeren zichzelf langzaam maar zeker. Je zou als er als volwassene
van in paniek kunnen raken.
Hoewel volwassenen daarvan al sinds de Griekse oudheid van in paniek raken,
weten ze tegelijkertijd dat de meeste jongeren de weg naar volwassenheid uiteindelijk goed zullen kunnen vinden. Zeker zodra werk en gezin in het vizier zijn,
verdwijnt bij de meesten het risicogedrag. Kennelijk verliezen we in de paniek
nogal eens het voortschrijdende inzicht dat zorgen over de staat van de jeugd er
nu eenmaal bij lijken te horen. Overigens blijft alertheid over de aard en ernst
van problematiek in het individuele geval altijd gepast.
Paniek over de jeugd zou pas echt op zijn plaats zijn als we niet meer zouden
weten hoe jongeren met problemen te helpen zijn. Maar dat weten we eigenlijk
steeds beter: van steeds meer therapieën, andere interventies en voorzieningen is
de effectiviteit aangetoond en weten we dat jongeren er goed mee geholpen
kunnen worden. Een uitdaging daarbij is echter nog wel om de juiste jongere
bij de juiste hulp te krijgen.
En daarin kan de school een centrale rol vervullen. De school is één van de belangrijkste pijlers van onze beschaving: er worden vaardigheden geleerd, er
wordt kennis gebracht, er worden vriendschappen gesmeed en normen en waarden geventileerd. De school heeft een veel grotere betekenis dan enkel die van
een plek waar onderwijs wordt gegeven. Al is de taak van het geven van onderwijs enorm en staat deze onder druk, ook door de steeds veranderende sameneving.
Gelukkig wordt deze brede rol van scholen steeds meer erkend en hebben allerhande zorgfuncties zich op scholen ontwikkeld, zoals intern begeleiders, leerlingbegeleiders, mentoren, vertrouwenspersonen, zorgadviesteams, brede overleggen, schoolmaatschappelijk werk, counselors, schoolpsychologen. Onder al
deze verschillende benamingen vullen ze de onderwijskundige taak van de
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school aan met een zorgtaak: signaleren, opvang, doorverwijzen en soms behandelen van schoolgaande jongeren die zorg nodig hebben.
Nelleke Nicolai en Marion Ferber zijn bij uitstek vrouwen die op het veld tussen
onderwijs en zorg iets te melden hebben. Zij samen staan garant voor vele lezenswaardige publicaties die geschreven werden vanuit de praktijk. Juist de
combinatie van de twee praktijken is veelbelovend: Nelleke werkt als praktiserend psychiater en Marion als praktiserend intermediair tussen school en hulpverlening. Zij samen zien wekelijks tientallen jongeren die zorg verdienen. De
praktische relevantie van dit boek is door deze combinatie gewaarborgd.
Het boek beschrijft een route door de eerder genoemde zorgtaken en biedt
praktische handvatten voor het uitvoeren ervan: hoe ga je het gesprek met de
jongere aan? Hoe schat je de ernst in? Wat is de rol van de ouders en hoe betrek
je die er bij? Met wie moet je samenwerking zoeken? Allemaal vragen die vanuit
de trainingen die Nelleke en Marion de afgelopen jaren gegeven hebben het
meest naar voren kwamen en waar in de dagelijkse praktijk dus ook het meest
mee geworsteld wordt.
Ik denk dat iedereen in het onderwijs/zorgveld hiermee geholpen wordt. Maar
daar blijft het niet bij; het boek geeft ook richtlijnen voor de organisatie van de
zorg op en rondom school. En dat maakt het nog completer, want de inzet vanuit alle betrokkenen wordt op maatschappelijk niveau pas langdurig effectief als
de zorg structureel en efficiënt verbonden is aan de plek waar de jeugd zich
(naast het gezin) het meest ontwikkeld: de school.
Op deze manier hebben Nelleke Nicolai en Marion Ferber een mooie bijdrage
geleverd aan het bestrijden van de paniek over de hedendaagse jeugd. Niet alleen door u als betrokkene meer vaardigheden te geven om ernst en aard in te
schatten en effectief te handelen, maar ook door mee te helpen de samenleving
zo in te richten dat goede zorg voor de jeugd vanzelfsprekend wordt.
Ik wens u, met behulp van dit boek, veel inspiratie in uw werk toe.
Erik Jan de Wilde
Kenniscentrum Nederlands Jeugdinstituut

