
Beste collega zorgaanbieder,

Ik ken jullie als een instelling met zeer kundige werkers. Ik vind het ook altijd 
geruststellend dat ik in complexe casuïstiek gebruik kan maken van jullie expertise. 
Dat maakt dat ik blij ben dat wij als Wijk-team en jullie als specialistische 
zorginstelling, in het veranderende zorg landschap samenwerkingspartners zijn. Ik 
weet dat ook bij jullie de zorg voor  het kind/ de jongere leidend is voor jullie 
handelen. 
We hebben soms te maken met zeer complexe casuïstiek, waar niemand de 
verantwoordelijkheid voor lijkt te durven nemen. Bijvoorbeeld X waar we, door haar 
problematiek, geen passende plek voor kunnen vinden. Wij zijn als Wijkteam 
verantwoordelijk en ik neem deze verantwoordelijkheid ook. Ik zal alles doen wat in 
mijn vermogen ligt om een goede plek voor dit meisje te vinden. Ik kan dat niet 
zonder hulp van jullie.

Dit zijn kinderen waar we verantwoordelijkheid voor hebben. Een 
verantwoordelijkheid die we alleen samen kunnen dragen. Ik kan niet accepteren dat 
jullie dreigen met een ontslag, waardoor dit meisje op straat komt te staan. En dat wij 
vervolgens geacht worden een oplossing te vinden. Ik doe wat ik kan en vertrouw er 
op dat jullie, zolang er geen oplossing is, haar en haar ouders in woord en daad bij 
staan en niet loslaten.

Omdat ik vind dat dit alleen gezamenlijk opgelost kan worden, wil ik deze brief ook 
delen met Stichting WIJKteams, de gemeenten, de burgemeester, jullie 
leidinggevende. Ik vraag hen ons ook te ondersteunen in deze verantwoordelijkheid. 
Daarnaast steunen mijn collega’s en mijn leiding gevende mij om te gaan staan voor 
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid.

Ik snap heel goed dat ook jullie, net als wij, tegen grenzen aan lopen en dat jullie ook 
het beste met de kinderen voor hebben. Weet dat jullie op ons kunnen rekenen in de 
de wil om samen te werken en samen verantwoordelijkheid te  dragen, ook in de 
meest complexe situaties.

Groet, 
Inge P.
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