
Mariënne Verhoef Bestuurder Spirit

‘In jeugdzorgmoet je
appsniet nodeloos
ingewikkeldmaken’
Met ‘design thinking’, VRenandere tech-ingrediëntenwildeAmsterdamse
zorgorganisatie Spiritde jeugdhulpflinkopschudden. Eengesprekmet
bestuurderMariënneVerhoef. ‘Dekinderenvannuzijndeklantenenwerknemers
vanmorgen.Bedrijvenhebbenerdusbelangbijdathetgoedmet zegaat.’

Door JulieWevers

De jeugdhulp staat voor eengrote opga-
ve. Steedsmeerkinderenen jongeren
hebbenbegeleidingnodig, terwijl de
overheidhier steedsminder geld voor
uittrekt. Vooral 2015was voor veel in-
stellingeneenzwaar jaar. In éénkeer
verschoof toende verantwoordelijkheid
voorbijna alle vormenvan jeugdhulp
naardegemeenten.Met veel adminis-
tratieve rompslomp tot gevolg,want
elke gemeentekent zijn eigen regels
voor verantwoording enaanbesteding.
Bovendiengingdeze zogeheten ‘decen-
tralisatie’ gepaardmet zwarebezuini-
gingen.Degemiddelde vergoeding voor
jeugdhulp ligt opditmoment al ruim
10% lagerdan in2014.

DeAmsterdamse jeugdhulporganisa-
tie Spirit, dieduizendmedewerkersheeft
die jaarlijks zo’n vierduizend jongeren
ondersteunen, zagdezeproblemenal in
een vroeg stadiumaankomenennam
zes jaar geleden rigoureuzemaatregelen.
Als er steedsmeer vraag isnaarhulp en
hetbudget alleenmaar slinkt, zo rede-
neerdedeorganisatie, is ermaar één
antwoordmogelijk: slimmerwerken.
‘Innovatie’werddenieuwemantra: de
hiërarchische structuur enbijbehorende
dikkemanagementlaagmaaktenplaats
voor ‘zelfsturende’ teams, dieworden
uitgedaagdomnieuwewerkmethoden
uit teproberen.

In2016deedSpirit veel stof opwaaien
methet innovatieplatformGarage2020,
dathippeproductenuit de tech-wereld

wil inzettenomhetdagelijks leven van
kinderenen jongerenmet socialepro-
blemen te verbeteren, indehoopdat zij
diehele jeugdhulpdaardoor veelminder
nodig zullenhebben. Secretaris-gene-
raal ErikGerritsen vanhetministerie
vanVWS (Volksgezondheid,Welzijn en
Sport) gaf onlangs in een tweet aanhet
‘echt indrukwekkend’ te vindenhoe
Garage2020een landelijkebeweging
aanhetworden is. Inmiddelsheeft het
innovatieplatformal vijf ‘filialen’ door
heelNederland.

‘Dienieuwemanier vanwerkenwas
óóknodig, omdatwijmerktendatde
bestaande jeugdhulp vaakniet goed
aansluit bij debelevingswereld vande
doelgroep.Daardoor is diehulpook lang
niet altijd effectief’, zegtMariënneVer-
hoef, sinds2006bestuurder vanSpirit en
onlangs genomineerd voordehr-top100.
Inhaar ogenkanSpirit niet andersdan
zichzelf ingrijpend vernieuwen. ‘Anders
missenwij definitief de aansluitingbij
dekinderenen jongeren voorwiewij
werken, enwordenwij deV&Dvande
jeugdzorg.Danben jeopeengegeven
momentóókoverbodig,maaropeen
anderemanier.’

Waaromwil Spirit de jeugdhulp zo
radicaal veranderen?
‘Omdathet aantal kinderendat gebruik-
maakt van jeugdhulp toeneemt: het
gaatnual oméénopde tienkinderen
inNederland.Endat terwijl het gelddat
demaatschappij hiervoorbeschikbaar
stelt alleenmaar afneemt.De vergoeding
voordebegeleiding vangezinnenbij-
voorbeeld ligt nugemiddeld10%à15%
lagerdan voordedecentralisatienaarde
gemeenten in2015. Eenbehandelstop
hebbenwij nogniet,maarwijwerken
welmetmanenmacht omwachtlijsten
tegen te gaan.’

Hoedoe je zoiets: radicaal veranderen?
‘Vernieuwen lukthetbestebuiten je
eigenorganisatie, andersblijf je toch je
eigenwerkelijkheid verbeteren.Daarom
richttenwij in 2016het innovatieplat-

formGarage2020op.Hierinwerkenwij
niet alleen samenmet andere jeugd-
hulporganisaties,maar ookmetmen-
senuit anderedisciplines. Zo lerenwij
bijvoorbeeld van “design thinkers”beter
aan te sluitenbij debelevingswereld van
kinderenen jongeren.

Inmiddels zijn er vijf garagesdie aar-
dig zijn verspreidoverhethele land: in
Amsterdam,Rotterdam,Leeuwarden,
LeidenenEnschede.Met acht garages
hopenweuiteindelijk eenechte landelij-
kenetwerkfunctie tebereiken. Zeker als
het gaat om“e-health”moet je goedkun-
nen samenwerkenenelkaar in eenklein
land zoalsNederlandniet gaanbecon-
curreren.Omdit voor elkaar te krijgen
hebbenwewelmeerfinanciële armslag
nodig.Hopelijkwordt ons recente ver-
zoekaanVWSomeenmiljoeneninveste-
ring gehonoreerd.’

Waar ishet geld voorGarage2020 totnu
toe vandaangekomen?
‘Inhet eerste jaar ontvingenweeen
startsubsidie van€160.000 vanhet
ministerie vanVWS.Vandegemeente
Amsterdamontvangenwe tot enmet
2020 jaarlijks ongeveer €200.000. Zelf
heeft Spirit in 2016€300.000geïnves-
teerd, en in2017nogeens€200.000.’

HoekanGarage2020de jeugdhulpdaad-
werkelijk veranderen?
‘Heel belangrijk is dathet idee vande
garagesdoor andere jeugdhulporganisa-
tieswordt gewaardeerd.Hetbewijs hier-
voor is dathalfNederlander inmiddels
bij is betrokken: Jarabee inHengelo, En-
ver inRotterdam,Cardea,Kwadraaden
Inzowijs inLeidenen JeugdhulpFries-
land inLeeuwarden. Zij proberenalle-
maal innovatiesuit en voedendegarages
tegelijkmet vragen vanuit depraktijk. Zo
dringende ideeën vanhet innovatieplat-
form langzaamdoor tot de jeugdhulp.

Lokalepolitieke steun is sindsdede-
centralisatie doordeoverheidookcruci-
aal.Daarom is aanelkegarage inmiddels
eenwethouder verbonden. InRotterdam
bijvoorbeeldwasdat tot voor kortHugo
de Jonge, nudeminister vanVWS.’

Omwat voor innovatie gaathet concreet?
‘Een voorbeeld isYuno, eenbiofeed-
back-instrumentdat reageert op
iemands stressniveau. Eigenlijkwasdit
bedoeld voorkinderenenpubers,maar
het leekde jongerendiewij omadvies
vroegen vooral nuttig voorhulpverleners.

Opditmoment gebruikt eenaantal
medewerkersbijDeKoppeling, onze
instelling voor gesloten jeugdzorg, dit in-
strumentbijwijze vanpilot. Vorigeweek
hoorde ik vaneenhulpverleenster aldaar
dathethaar echthelpt omescalatie te
voorkomen.Ophaar afdelingwaren

‘Het aantal kin-
deren dat gebruik-
maakt van
jeugdhulp neemt
toe, terwijl het
budget na 2015
zo’n 15% daalde’
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Mariënne Verhoef: ‘Zonder
innovatiemissenwij de
aansluiting bij de jongeren
voor wie wewerken en
wordenwij de V&D van de
jeugdzorg.’
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eenpaar jongensmet elkaar aanhet
klooien, net ophetmomentdat zij een
grotepan soepbereidde. Toennógeen
opgewonden jongere zichbij de groep
voegde, gingdeYuno inhaarbhdis-
creet af enwist zij: numoet ik eerst zélf
tot rust komen.AlsYunovoldoende is
doorontwikkeld, gaanwehet instru-
mentookopandereplekken inonze
organisatie gebruiken.

Eenander voorbeeld is deVR-trai-
ningStreetTemptations,waarmee
jongerendie in een instelling voor
gesloten jeugdzorg verblijvenworden
voorbereidophun terugkeernaar
huis.Ondanks alleswat zebinnende
jeugdhulphebbengeleerd, is hetheel
moeilijk voorhende verleidingenen
degroepsdruk inhunoudeomgeving
teweerstaan: het is tochdeplekwaar
zeophet slechtepad raakten.

Het ideekekenweaf vandeLand-
macht,waarmeeSpirit samenwerkt.
Diebereiden soldatenmetVR-trainin-
gen vooropmissiesnaarhetbuiten-
land, bijvoorbeeldnaarAfghanistan.
Samenmethetbedrijf PurplePill
hebbenwe inmiddels eenVR-scène
ontwikkeldwaarin een jongere ertoe
wordt verleid iemand inelkaar te slaan.
Er zullennog veelmeer scènesmoeten
komen,plus eenbijbehorend interven-
tie-programma.Probleem is echter dat
alleenal die ene scène€25.000kost:
hiermee lopenwij echt tegeneengrens
aan.’

Hoe lossen jullie dat op?
‘SamenmethetVR-bedrijf onderzoe-
kenweopditmomentof erwellicht
meerpartijen zijn geïnteresseerd in
dezeVR-toepassing, bijvoorbeeldhet
ministerie van Justitie enVeiligheid en
ookhet onderwijs. Alleendan ishetde
moeitewaardomdoor te gaanmetde
ontwikkeling.’

Julliewillenookhetbedrijfsleven
betrekkenbijGarage2020.Waarom?
‘Wij vindenhet ieders zorgdathet
goedgaatmet kinderenen jongeren
inNederland—dat isniet alleende
verantwoording van zorginstellingen
engemeenten.Bovendien zijnde
kinderen vannudeklantenenwerk-
nemers vanmorgen: bedrijvenhebben
hierdusook ineconomischopzicht
belangbij. Als gevolg vande vergrijzing
zal de vraagnaar geschikt personeel de
komende jarenalleenmaar groterwor-
den.Het zoudus zonde zijn als eengro-
te groepmensendanstraks vanwege
problemenaandekant staat.’

Metwelkebedrijvenwerk je samen?
‘VanTransaviaproberenwij te leren
hoewij onzewachtlijstenkunnenweg-
werken.Net als zijmoetenwijmensen
zo snelmogelijk opde juisteplek zien
tekrijgen. Transaviadoetdat per vlieg-
tuig,wij inde jeugdhulp—inclusief
bagage.Wezijnhiernogmaarnetmee
gestart.

Eenander voorbeeld is datwij nauw
samenwerkenmet vastgoedontwikke-
laar Faktonophet gebied vanpreven-
tie.Omte voorkomendat een jongere
inde jeugdhulp terechtkomt, is een
veiligewoonplek essentieel. Veel jon-
geren leidenechter óf eenzwervendbe-
staan, of ze voelen zich thuisniet veilig.
Ook verblijven veel jongerenonnodig
lang in jeugdzorginstellingen, omdat
er voorhengeenbetaalbarewoningen
zijn.DaaromwerkenwijmetFakton
aanhetproject LiveWorkLearnPlay,
een soort campus inAmsterdamwaar
kwetsbare jongerenkunnenwonen,
werken, sportenen leren.Dat gebeurt

indedirectenabijheid vaneenzorg-
instelling, voorhet geval dat.Het vast-
goed is inhandenvanSpirit, enFakton
leert onshoewedat opeenduurzame
manier kunnenexploiteren.’

Hoekrijg jehet personeelmee inde
nieuweaanpak?
‘Dewerknemers vanSpiritwaarderen
hetheel ergdatdeorganisatie inno-
veert, datmerk ik tijdensdegesprek-
kendie ikmet ze voer.Maardatwil
niet zeggendat iedereen zichmeteen
geroepen voelt omallenieuwedingen
direct uit te proberen. Ik leg zedat ook
niet op, Spirit is een “platte” organisa-
tie.Welprobeer ik ze te verleidendoor
dingenaan tebieden.Dat gaatheel or-
ganisch. Zo is éénafdelingonlangsbe-
gonnenmetYuno, terwijl een tweede
zich inmiddels al heeft aangemeld. Je
kunt jeniet allemaal tegelijk opeen in-
novatie stortenendat is ookhelemaal
niet debedoeling.

Spirit heeft duizendwerknemers en
doorde recentebestuurlijke fusiemet
het academisch centrumvoorkinder-
en jeugdpsychiatrieDeBascule, zijn
daarnogeens zeshonderdmensenbij
gekomen.Datbetekentdatwij altijd
genoegplekkenhebbenomnieuwe
dingenuit teproberen, onder verschil-
lendeomstandigheden.’

Wathebben jullie totnu toegeleerd
vande innovatie?
‘Inhetbeginwerktenwij te veel vanuit
enthousiasme.Dat isniet verkeerd,
maar je kunt erniet opdoorbouwen.
Wijwetennudat iemandbehalve een
leuk ideeóókde vaardighedenmoet
hebbenomdat innovatieve idee verder
te ontwikkelenen te implementeren—
endat allemaal innauwoverlegmetde
jongerenendegezinnen voorwiewij
het doen.’

Zijn er ook innovaties geweest die
mislukten?
‘Ja, de zogehetenHappyHall-app
waarmeewestress ingezinnenwilden
voorkomen.Als iedereen ronddezelfde
tijd thuiskomtnaeen langedagwerk
of school, vindener vaakbotsingen
tussengezinsledenplaats, zeker als
hethuis klein is.Het ideewasdat ieder
gezinslidbij thuiskomst even viade
app lietwetenhoehij zich voelt.

Hetbouwenvandeze appwas echter
veel te kostbaar ennodeloos ingewik-
keld, daar zijnwemeegestopt.Maarde
behoefte aaneengezinsemotiemeter
bleef bestaan.Daaromhebbenwenu
eensimpelwhiteboardgemaaktwaar-
op jemet smileys kunt aangevenof je
superblij, vrolijk, tevredenof verdrietig
bent. Vooral kleinekinderenenpubers
diemoeitehebbenmethetuiten van
emoties vindendit heel erg leuk, zo
wetenwe vangezinnendiehetproduct
hebbengetest.Het is eengoede les
geweest: somsmaak jedingenonnodig
complex en vergeet jewaarhet eigen-
lijk omdraait.’

DesloganvanGarage2020 luidt: ‘Wij
maken jeugdhulpoverbodig’. Isdat
letterlijkbedoeld?
‘Deelswel,wantalleswatwij kunnen
bedenkenomzware vormenvanzorg
—zoalsdegesloten jeugdzorg—over-
bodig temaken ispurewinst.Daarover
is echt iedereenbij Spirit endeBascule
het eens.Maarer zullennatuurlijk al-
tijdkinderenblijvendie jeugdhulpno-
dighebben,bijvoorbeeldomdat zeeen
psychiatrischeaandoeninghebben.’

JulieWevers is freelancejournalist.

‘Met Transavia
proberen we onze
wachtlijsten weg
te werken. Net als
zij moeten wij
mensen snel op de
juiste plek krijgen’
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