Aan de leden van de gemeenteraad

Alkmaar, 12 november 2018
Betreft: Ernstige zorgen over de jongeren in de gesloten jeugdzorg in uw gemeente.

Geachte raadsleden,

Langs deze weg willen wij, de ouders van jongeren in Transferium, de cliëntenraden van
Parlan, Lijn5, Triversum, GGZ-NHN, de Brijder en de Jeugd- & gezinsbeschermers onze
grote en ernstige zorgen uiten over de voorlopige gunning van de aanbesteding
Jeugdzorgplus 2019-2021 in uw gemeenten. U bent van plan deze aan Horizon te gunnen
die niet werkt in onze regio maar in Zuid Holland.
Wij als ouders en cliëntenraden hechten groot belang aan continuïteit en stabiliteit in de
behandeling omdat wij uit ervaring weten hoe belangrijk het veiligheidsgevoel en het
vertrouwen van onze jongeren in de behandelaar is. En zoals het motto bij Transferium is
‘Wij laten je niet los, wat er ook gebeurt, wat je ook zegt, wat je ook doet’.
Naast ons als ouders en cliëntenraden hebben de medewerkers van Transferium en van alle
samenwerkende professionals die onze jongeren helpen, grote onrust omdat hun baan niet
zeker is. Ook in het onderwijs in Transferium geldt dat. Mensen gaan kijken naar een andere
baan. Logisch maar dat gaat zo ten koste van onze jongeren. Zij krijgen in dat geval
wisselende gezichten en dat is voor hun stabiliteit afschuwelijk.
Hieronder hebben wij reacties van ouders en voogden voor u op papier gezet.

Kunt u zich voorstellen hoe heftig het is om te vrezen voor het leven van je kind, als deze
zich actief van het leven wil beroven, hoe je je vasthoudt aan iedere strohalm? En als er dan
iets is dat werkt, waardoor het beter gaat, je wereld instort als je hoort dat deze zorg straks
weg genomen wordt. En het alternatief, kleine meer open settings, geen vertrouwen geeft,
omdat je weet dat jouw kind het daarbinnen niet redt, aangezien dat al lang geprobeerd is?
Kinderen moeten geen onderwerp van aanbesteding zijn.
Als je weet dat jouw kind het niet redt in een open setting dan ben je de wanhoop nabij als je
hoort dat dat het alternatief voor Transferium wordt.
De beslissing is genomen op basis van een papieren toekomstvisie maar die in het heden,
voor de huidige doelgroep, verwoestende gevolgen heeft. Jongeren worden de dupe van de
aanbesteding.

Wij weten uit ervaring dat problemen vaak niet alleen komen. Het sterke van Transferium is
dat er veel samenwerking is met andere organisaties, zoals de school De Spinaker, GGZ,
Brijder, Lijn5, Triversum etc, en dat deze zorg binnen Transferium aanwezig is en direct
wordt ingezet.
Na anderhalf jaar tevergeefs zoeken naar goede hulp, kwamen wij noodgedwongen uit bij
Transferium.
Het bleek een zegen.
De op Transferium geboden structuur gaf meteen rust. Er was vanaf dag 1 een klik met de
behandelaar, waardoor het verloren vertrouwen voor hulp herstelde en werkte.
Het onderwijs op Transferium, was een reden om in de ochtend weer uit bed te komen.
De samenwerking en communicatie tussen mentor en ouder (van cruciaal belang) was
optimaal.
Door op Transferium onder lotgenoten te zijn, verdween de eenzaamheid, leerden ze van
elkaar en werd vriendschap gesloten.
Maar het meest waardevolle was de ruimte voor talent ontplooiing. Met name muziek geeft
weer plezier in het leven.
Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen dat deze puber na Transferium de buitenwereld
weer aan kan, maar de gewenste doelen zijn er bereikt en daardoor is de toekomst hoopvol.
Een kracht van Transferium is dat het op korte reisafstand is. Die wordt veel groter…
De behandelaren komen uit de regio en zijn dus dichtbij. Dat is belangrijk voor de nazorg. Bij
plaatsen naar Zuid Holland gaan behandelaren echt geen rol meer spelen in de nazorg als
jongeren weer terug in de regio zijn. Nieuw personeel vinden blijkt voor Transferium zelf al
heel lastig, laat staan voor een nieuwe aanbieder.
Allemaal nieuwe gezichten bij nieuwe aanbesteding. Weer mijn privé op tafel, weer
vertrouwen opbouwen.
Waar zijn ze mee bezig? Afwijzing niet op kosten of kwaliteit maar op plaatje van
toekomstvisie. Een toekomstvisie waarvan wij weten dat die niet passend of zelfs fataal is
voor onze kinderen. Realiseert de gemeente zich dat pas nadat die gevolgen er
daadwerkelijk zijn?!

Voor onze jongeren die uit Zuid-Kennemerland en IJmond komen en die niet bij de
aanbesteding horen, betekent dat per 1 januari hun vrienden wegvallen. Maar ook dat de
inpandige school niet meer genoeg leerlingen heeft en dan zeer waarschijnlijk de deuren
moet sluiten.
Kunt u ons ook nog uitleggen wat de aanbesteding betekent voor jongeren die vanaf 1
januari uit Noord Holland Noord komen? Moeten die dan naar een andere regio? Dat kan
toch niet. Wij zijn als ouders en voogden onderdeel van de zorg en dan zitten onze jongeren
niet bij ons in de buurt.
Wij vragen jullie om goed te zorgen voor onze jongeren. Wij hebben ernstige zorgen en
snappen niet wat hier gebeurt. Transferium wordt nu met sluiting bedreigd. Onze jongeren,
U en wij zijn altijd blij geweest met de kwaliteit van Transferium. Het werkt. Waarom maakt
een aanbesteding dit dan kapot?

Wij hopen dat u na het lezen van deze brief de beslissing opnieuw afweegt. In het belang
van onze kinderen en de jongeren die nu en vanaf volgend jaar deze zorg zou hard nodig
hebben.
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