Pilot Project Roermond
Op 3 januari is Rubicon in Roermond
begonnen met het Pilot Project Roermond.
De gemeente Roermond heeft dit project
gestart om de aanhoudende problemen in de
gemeente aan te pakken.
De problemen worden vaak veroorzaakt door
overlastgevende c.q. criminele jongeren. Het
project valt onder het veiligheidsprogramma
van Roermond. Het heeft een looptijd van 3
jaar. Het project wordt geleid door Prof. Dr.
Juliaan van Acker. Juliaan van Acker is
emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de
Radbouduniversiteit Nijmegen. Daarnaast
heeft hij een pedagogische adviespraktijk in
Antwerpen.
Professor Van Acker geeft leiding aan 4
jeugdhulpverleners, die zijn gedetacheerd bij
de gemeente Roermond. Ze zijn afkomstig van
verschillende instanties (Rubicon, Bemoeizorg
en BJZ). Een jeugdhulpverlener van het Pilot
Project Roermond heeft slechts 5 jongeren
onder zijn hoede. Het resultaat is, dat een
jeugdhulpverlener per week 5 tot 6 uur aan
een casus kan besteden. Het gemiddelde
traject duurt 8 maanden. Dit gemiddelde is
gestoeld op de bevindingen naar aanleiding
van soortgelijke projecten in andere steden,
zoals Rotterdam en Arnhem.
Wij, de jeugdhulpverleners, zijn getraind in
een voor de doelgroep specifieke methodiek.
Deze methodiek staat beschreven in de
handleiding Jeugdzorg en reclassering: Harde
kern jongeren en Marokkaanse relschoppers
(Acker, J van 2010). Iedere week hebben wij

als groep en individueel supervisiegesprekken
onder leiding van de professor.
De basisvisie in deze methodiek is gebaseerd
op een pedagogische relatie. Dit wil zeggen,
dat verantwoordelijkheid voor de jongere,
betrokkenheid en onvoorwaardelijke inzet de
rol van de hulpverlener bepalen. Centraal
staat echter de rol van de volwassenen in de
omgeving van de jongere (ouders,
familieleden, buren, leerkrachten,
sportcoaches, werkgevers etc.). Al deze
volwassenen samen vormen het netwerk van
solidariteit rondom de jongere. Het is dit
netwerk, dat de rol van de hulpverlener
overneemt. Vanuit dit netwerk kunnen ook
andere jongeren ondersteund worden.
De hulpverlener is vooral een bemiddelaar
tussen de jongere en volwassenen.
Volwassenen, die om de jongere geven en
zich voor hem/haar verantwoordelijk voelen
en hem/haar niet laten vallen. De
hulpverlener adviseert en ondersteunt hen in
een passende aanpak om het gedrag van de
jongere in positieve zin te beïnvloeden.
Het vertrekpunt van de behandeling wordt
gevormd door de specifieke noden en
behoeften van de jongere en diens
opvoeders. Het sluit zoveel mogelijk aan bij
hun talenten en positieve eigenschappen.
Alles wordt in het werk gesteld om van de
behandeling een succesvolle ervaring te
maken. Op die manier wordt gewerkt aan het
beëindigen van een cyclus van mislukking en
andere negatieve ervaringen bij de jongere en
diens ouders.
Rubicon is er trots op om op deze wijze met
de jongeren aan het werk te kunnen gaan.

