Nidos heeft met interesse het rapport gelezen.
Het is een leerzame verkenning van de beleving van medewerkers van de ISK en leerlingen over de
kwaliteit van de zorg.
Het rapport biedt concrete aanknopingspunten om inhoud te geven aan de gesprekken over de
samenwerking en de zorg voor de kinderen. Uit de voorbeelden blijkt dat mentoren en
jeugdbeschermers op belangrijke momenten gemist worden. Gesignaleerd wordt dat het schort aan
de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de jeugdbeschermers en dat er niet altijd met korte
lijnen wordt gewerkt. . Het beeld dat hier geschetst wordt, wordt niet bevestigd door onderzoek
van de Rijks Universiteit van Groningen. Jaarlijks wordt er onderzoek uitgevoerd naar wat amv’s
vinden van hoe Nidos haar werk doet. Dat is beduidend positiever dan wat de cijfers in dit rapport
laten zien (Zie ook artikel ‘There is No Mother to Take Care of You’. Views of Unaccompanied
Children on Healthcare, Their Mental Health and Rearing Environment van A. E. Zijlstra e.a. en in het
artikel ‘It is a house but it isn’t my home’ van M. E Kalverboer ea).
Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk dat verwachtingen naar elkaar worden
uitgesproken en dat afspraken over de betrokkenheid en rolverdeling tussen de jeugdbeschermer en
de mentor helder en bekend zijn. Na het lezen van dit rapport, denkt Nidos dat de verwachtingen ten
opzichte van mentoren en/of jeugdbeschermers vooraf niet helder genoeg zijn gemaakt. Hierdoor
konden bepaalde beelden en verwachtingen ontstaan die niet overeenkomen met de taakverdeling
en betrokkenheid van mentor en jeugdbeschermer, maar ook geen recht doen aan de betrokkenheid
en verantwoordelijkheid van de mentor en de jeugdbeschermer. Dit zal meer met elkaar
afgestemd kunnen worden samen met de zorgen die Nidos heeft over signalen van amv’s over of zij
wel het onderwijs krijgen wat bij hun ontwikkeling past. De goede praktijkvoorbeelden laten zien dat
dit ook kan. In ieder geval inspireren de voorbeelden, waar ook Nidos bij betrokken is, om op
landelijk en regionaal niveau te komen tot goede afspraken over wanneer de jeugdbeschermer van
Nidos of de mentor erbij zijn.

