Charter definitie: Een charter, oorkonde, handvest of manifest is een tekst die is opgesteld om op gebalde wijze een aantal principes over een bepaald
onderwerp te codificeren en als een referentietekst te presenteren, waarop wetten en handelingen kunnen worden gestoeld en algemene gedragslijnen
kunnen worden afgestemd of aan getoetst.

Samen werken met als gemeenschappelijk doel: het veilig, geliefd en omringd opgroeien van kinderen en jongeren

❖

❖

❖ Onze basishouding is oplossings-, kracht- en netwerkgericht.

We werken empowerend en vertrekken van de competenties, sterktes en hulpbronnen van het cliëntsysteem. Er wordt samen met de kinderen,
jongeren en ouders gezocht naar wat werkt. Het bemoedigen van mensen vanuit een sterkteperspectief maakt dat ze kunnen aangesproken worden op
het inzetten van hun kwaliteiten om hun leven te verbeteren. Doorconstante de nadruk te leggen op de krachten neemt de motivatie van cliënten toe
en worden ze meer actor om hun eigen leven richting te geven. Door in verbinding te gaan en een goede werkrelatie op te bouwen met cliënten en hun
netwerk (en ruimer de gemeenschap) zetten we hen niet enkel in hun kracht, maar doen we ook appel op hun eigen verantwoordelijkheid.

❖

❖ Consulenten en hulpverleners uit jeugdhulporganisaties zijn partners.

o

We hanteren een gemeenschappelijke taal en visie voor de trajecten van kinderen en jongeren waar sprake is van verontrusting en
maatschappelijke noodzaak en we werken samen het aspect ‘veiligheid’ uit. Vanaf de start van het traject moet het voor beide duidelijk zijn
wat de zorgen zijn en wat het veiligheidsdoel is dat we daar tegenover zetten en wanneer het dus veilig genoeg is voor ons. Op die manier
hebben we een gezamenlijke taal ontwikkelt die we ook hanteren wanneer we spreken met het kind of de jongere en hun context over de
situatie. Het is belangrijk dat deze taal voldoende duidelijk en concreet is voor iedereen die betrokken is bij het traject.

o

Er is respect voor elkaars expertise, draagkracht en mandaat. Het is een gezamenlijk traject waarbij de verschillende expertises worden
ingezet, verantwoordelijkheden benoemd en afgestemd worden en er een duidelijke rolverdeling is. De consulent bepaalt de WAT (minimale
bodemeisen en daarbij horende gevaarsboodschappen en veiligheidsdoelen) aan de hand van de verzamelde informatie en gesprekken met
de betrokkenen. In het formuleren van de zorgen en het gevaar voor de toekomst wordt naast de expertise van cliënten en hun netwerk, ook
de expertise van de jeugdhulpverleners mee in rekening genomen Vervolgens gaan de jeugdhulpverleners samen met het gezin en hun
netwerk op zoek naar de HOE. Deze afspraken en rolverdeling worden ook duidelijk aan de cliënten en hun netwerk uitgelegd en dit alles ten
voordele van het veilig en omringd kunnen opgroeien van de minderjarige. Vanuit het maatschappelijke mandaat wordt door de consulent de
verwachtingen bepaald over wat we veranderd willen zien opdat zij hun betrokkenheid zullen opzeggen, uiteraard in afstemming met alle
betrokkenen. Voor iedereen is duidelijk WAT er moet veranderen, het HOE, de weg daar naartoe wordt door het netwerk en de
jeugdhulpverlener uitgewerkt. We werken samen, elk vanuit zijn expertise, we geloven daarin en hebben er respect voor. Er is een verschil in
mandaat tussen consument en hulpverlener, in die zin dat de besluitvorming maatschappelijke noodzaak een overheidsopdracht blijft, maar
er is wel een gedeelde verantwoordelijkheid bij de voorbereiding en uitvoering van het hulpverleningstraject. Dit is niet alleen duidelijk en
afgestemd tussen consulent en jeugdhulpverlener, maar ook voor de minderjarige en zijn of haar netwerk.

o

❖ Het is een traject op maat.
Het doel is om maatwerk te kunnen bieden op basis van de noden van het kind en hun context en niet afhankelijk te moeten zijn van het aanbod dat
voorhanden is. Onze insteek is om zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig betrokken te zijn. Iedereen weet vanaf dag 1 waarom onze diensten
betrokken zijn en wat het doel is waar we naartoe werken. Kinderen, jongeren en hun netwerk moeten mee betekenis kunnen geven aan hun
traject en bepalen mee welke richting we uitgaan op basis van hun mogelijkheden en noden.

