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Woordenlijst
4e milieu
In ‘jeugdhulpland’ is een driemilieuvoorziening een gangbare
term. Hiermee wordt bedoeld dat er integrale afstemming en
behandeling is ten aanzien van verblijf, school/werk en
vrijetijd. De Glind kent ook nog het 4e milieu, namelijk het
dorp en haar inwoners.
Betrokkenen
Alle betrokken partijen in De Glind. Hiermee worden de
inwoners (Belangenvereniging De Glind), gezinshuisouders,
professionele (jeugdhulp)aanbieders, Rudolphstichting,
scholen en gemeente bedoeld.
Geïntegreerd leefklimaat
Omgeving waarin alle facetten van het ‘gewone’ leven
aanwezig zijn, zoals wonen, school en andere voorzieningen.

Gezinshuis
Een kleinschalige vorm van hulp voor uithuisgeplaatste
jeugdigen. De gezinshuisouders vormen de vaste basis voor
de jeugdigen en bieden professionele begeleiding.
(Jeugdhulp)aanbieder
Zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.
Organisaties
Alle betrokkenen, exclusief de inwoners
ZOO-partners
Rudolphstichting, J.H. Donnerschool, Gezinshuis.com,
Stichting Jeugddorp De Glind, Pluryn en de gemeente
Barneveld

Inleiding
In de Gelderse Vallei is De Glind historisch gezien het negende dorp
van de gemeente Barneveld. De Glind, het dorp waar de natuur groeit
en de jeugd bloeit. Wat De Glind speciaal en uniek maakt, is dat De
Glind staat voor duurzaamheid op alle terreinen, zoals energie,
wonen, onderwijs en jeugdhulp. Voorop staat dat alle betrokkenen van
De Glind elkaar de ruimte willen geven, wat tevens de titel is van het
dorpsplan zoals opgesteld door de inwoners van De Glind.
In De Glind wonen zo’n 100 – 120 jeugdigen die bij hun ouders uit
huis zijn geplaatst en binnen De Glind in huis zijn geplaatst. De Glind
staat in het land al meer dan 100 jaar bekend als de plek waar
jeugdigen opgevangen worden in gezinnen. Later is hier de naam
‘Jeugddorp De Glind’ aan gegeven.
Het gehele milieu van De Glind maakt dat het dorp het klimaat heeft
voor een veilige omgeving voor jeugdigen die dat nodig hebben
wegens hun veiligheid c.q. complexiteit van de hulpvraag. Dit noemen
we ook wel het geïntegreerde leefklimaat.

Deze visie gaat, zoals de inwoners van De Glind zeggen,
‘over de jeugdigen die bij ons wonen’. Maar hij gaat ook verder dan dat.
De visie ziet niet alleen toe op de jeugdigen die in De Glind wonen en de
betrokkenen, maar ook op de jeugdigen die niet hun bed hebben staan
in De Glind.
Deze visie geldt, samen met het dorpsplan, als kapstok voor de
gezamenlijke ontwikkelagenda. In deze ontwikkelagenda staan de acties
en activiteiten die, al dan niet in gezamenlijkheid, in De Glind worden
opgepakt c.q. uitgewerkt. Hiermee geven we uitvoering aan hetgeen
ook genoemd staat in het dorpsplan: ‘minder eilandjes van werkgroepen,
meer overkoepeling, meer van ons allemaal’.

Thema’s
De uitwerking van deze visie vindt plaats
op basis van drie strategische thema’s:
1. De Glind als uniek dorp
Focus op positie en benadering De Glind

2. Sociale duurzaamheid
Focus op inhoud en zorgverlening binnen De Glind

3. Bron van kennis & expertise
Focus op aanwezige kennis & expertise en
profilering De Glind

De Glind als uniek dorp
Meer dan 100 jaar geleden werd door ds. R.J.W. Rudolph gestart
met het opvangen van jeugdigen die niet in het ouderlijk milieu
konden opgroeien. De inwoners van De Glind waren destijds direct
verbonden aan de jeugdhulp in De Glind. Hierdoor heeft De Glind
ook wel de naam ‘Jeugddorp De Glind’ gekregen.
Het dorp is een kleine dorpsgemeenschap waar jeugdigen een
speciale plaats innemen. In De Glind kunnen zij werken aan hun
toekomst door hun talenten te ontwikkelen. Dit door er (tijdelijk) te
wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de
gemeenschap.
Anno 2020 werkt een aanzienlijk deel van de inwoners niet meer
in de jeugdhulp. In 1985 is De Glind een ‘gewoon’ dorp geworden
binnen de gemeente Barneveld. Later is gekozen om de term
‘Jeugddorp’ te gebruiken. Enkele jaren geleden is dit vanuit inwoners
ook gekozen als ‘branding’ voor het dorp en is de term ‘Jeugddorp’
ook onder het naambordje van De Glind gekomen. Op dit moment
wordt de term ‘Jeugddorp’ als minder passend ervaren voor het dorp
en de inwoners. In het veld van de jeugdhulp wordt er nog wel aan
gerefereerd.

De Glind is een klein dorp wat groot kan zijn. Ook is het een
ongewoon dorp met een warm hart. Dit specifiek voor de jeugdigen
die het dorp, als 4e milieu, nodig hebben. Het dorp biedt een
veilige leefomgeving, met de nabijheid voor wie dat nodig heeft en
de ruimte en afstand voor wie dat kan.

Wat erg belangrijk is voor het goed functioneren als uniek dorp,
is dat er evenwicht moet zijn tussen de draagkracht van het dorp
als gemeenschap en de hoeveelheid zorg die geboden kan worden.
Hiervoor is een open en transparante communicatie van essentieel
belang.

Sociale duurzaamheid
In De Glind worden jeugdigen in huis geplaatst die dit vanwege de
veiligheid en complexiteit van hun hulpvraag nodig hebben.
Deze jeugdigen wonen bijna allemaal tijdelijk in De Glind.
Niet allemaal, omdat in De Glind ook veel jeugdigen zijn die elders
wonen maar hier naar school gaan. In de periode dat jeugdigen in
De Glind verblijven, hebben zij baat bij een veilige omgeving en
een geïntegreerd leefklimaat, waarbij de inzet van betrokkenen
altijd onvoorwaardelijk is. Normaliseren, herstel en versterken van
het ‘gewone’ leven zijn hierbij belangrijke pijlers. Wat alle
betrokkenen in De Glind bindt, is het warme hart voor deze
jeugdigen.
Om deze sociale duurzaamheid met elkaar te kunnen blijven
borgen, is het van belang om de vitaliteit van een ieder op peil te
houden, goed met elkaar in verbinding te staan en gezamenlijk het
unieke dorp De Glind te behouden en versterken.

Bron van kennis & expertise
De Glind is een ‘gewoon’ uniek dorp en heeft daarbij een schat aan
kennis, expertise en ervaringen én is De Glind een bakermat van
vernieuwende initiatieven voor de jeugdhulp. In De Glind werken
diverse organisaties met elkaar samen. Zij gaan uit van kwaliteit,
veiligheid en betrokkenheid. Zij zijn elkaars betrouwbare partner.
Gezamenlijk kunnen zij beschouwd worden als dé bron van
expertise rondom jeugdhulp, (speciaal) onderwijs en de verbinding
hiertussen. Dat is immers De Glind: een geïntegreerde
leefomgeving op alle facetten!
Alle betrokkenen in De Glind staan open om plannen en pilots te
bespreken en/of op te starten. Voorwaarde hiervoor is dat deze
plannen/pilots goed worden doordacht en met alle betrokkenen
worden besproken.
Qua werkgebied is het kansrijk om de aanwezige kennis en
expertise ook te ‘olievlekken’ buiten De Glind. In de regio en in
het land. Dit olievlekken heeft een plaats op de ontwikkelagenda.

Ontwikkelagenda
Waar mensen en organisaties met elkaar samenwerken is
communiceren, informeren en betrekken een groot goed.
In De Glind werken alle betrokkenen met elkaar samen, ten
behoeve van de jeugdigen die daar hun (tijdelijke) woonplaats
hebben. Om overzicht te hebben van de ontwikkelingen in De
Glind, wordt een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld. Dit is
een dynamisch document.
Deze gezamenlijke ontwikkelagenda draagt bij aan minder eilandjes
van werkgroepen, meer overkoepeling en meer van ons allemaal.
De ontwikkelagenda wordt door allen gedragen, waarbij de
uitvoering door enkele partijen kan plaatsvinden.
Voordat een onderwerp wordt geagendeerd op de
ontwikkelagenda, wordt deze met betrokkenen besproken.
Gezamenlijk – en dus voorafgaand aan de start – wordt bepaald op
het punt in gezamenlijkheid moet worden uitgevoerd, of dat de
inwoners of de ZOO-partners deze zelfstandig kunnen uitwerken
en het informeren van de ander volstaat.

De uitwerking onder ‘Elkaar de ruimte geven’ vindt plaats op initiatief van de inwoners, waarbij de ZOO-partners wel
geïnformeerd worden, maar geen deelname hebben.
De uitwerking onder ‘De Glind: ongewoon gewoon’ vindt plaats op initiatief van de ZOO-partners, zonder deelname van
de inwoners.
Een groot aantal uitwerkingen zal in gezamenlijkheid plaatsvinden, waarbij zowel inwoners als ZOO-partners participeren
in de uitwerking.

Met dank aan

En alle gesproken gezinshuisouders!

