Groepsinstructie Uitdaging 1 : Vroeg erbij (olv Gerry Leijten)
De samenstelling van de groepen gebeurt bij de entree aan het begin van de
bijeenkomst door een passende kleur/kaart te kiezen.
1. Kennismaken.
Maak tijdens het eten even kennis met elkaar, waarom ben je hier?
2. Naar de ruimte
Ga aan op de aangegeven tijd naar de aangegeven plek voor jullie groep. Deze wordt
in de plenaire presentatie vermeld.
3. Introductie van de uitdaging (2 min)
De groepsleider introduceert de uitdaging/vraagstelling kort a.h.v. de casus
4. Belevingswereld van het gezin (10 min)
In de groep worden kaartjes verdeeld met daarop de naam en afbeelding van de
gezinsleden. Iedereen krijgt vervolgens de vraag om even met de ogen na denken
over de situatie in de casus waar deze uitdaging betrekking op heeft en stelt zich de
volgende vraag
a. Beeld je in dat je X bent, hoe voel jij je nu?
Open de ogen en schrijf het op het kaartje
b. Herhaal dit met de vraag: Wanneer voel je je gehoord, waar heb je behoefte
aan?
Bespreek de uitkomsten met de groep en schrijf op een flipover wat opvalt.
(Wat wordt gedeeld, waar zitten verschillen, wat had je verwacht, wat niet?)
5. Inzichten en oplossingsrichtingen (15 min)
Groepsleider licht de uitdaging toe vanuit “professioneel perspectief ahv de
volgende (ondersteunende) tekst en eigen ervaringen/inzichten:
Vroegsignalering is het zo vroeg mogelijk signaleren van opgroei- en opvoedproblemen, zodat ingegrepen kan worden als het probleem nog in een vroeg
stadium is. Dit kan om relatief kleine problemen gaan, maar ook om leer- en
gedragsstoornissen. Uit onderzoek blijkt dat een vroege diagnose en behandeling
een positief effect hebben op het verloop van stoornissen, bijvoorbeeld van een
autisme-spectrumstoornis.
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Vroegsignalering kan hier ook gaan om de niet kindgerelateerde problematiek in
deze casus.
-Aanwezige kennis en ekunde
-Continuïteit /doorgaande lijn
-Opvoedvragen
-Lichte ondersteuning voldoende voorzien?
Bespreek de volgende vragen met de groep en maakt een flipovervel met de
vragen en daarbij de suggesties op post-its.
-Op welke plaatsen zou ieder gezinslid zo vroeg mogelijk gezien en geholpen kunnen
worden?
-Welke lichte vormen van ondersteuning zouden hierbij kunnen passen?
-Wat zijn de hobbels in de weg als het gaat om het inrichten van vroegsignalering?
6. Acties en dates (15 min)
Selecteer met elkaar de 5 meest interessante inzichten en bepaal een actie voor te
toepassing ervan en schrijf die op een ansichtkaart aan het gezin (worden
uitgedeeld)
Kies met elkaar een ontdekt (nieuw) initiatief of een (nieuwe) samenwerking om dit
gezin beter van dienst te zijn m.b.t. zo tijdig mogelijk gezien worden en spreek af wie
dit plenair toelicht.
7. Plenair bij de afsluiting terug in de kapel:
Hang de ansichtkaarten bij binnenkomst op de aangegeven plek.
Eén groepslid deelt mede over welke opdracht hun groep gesproken heeft en welk
initiatief of welke samenwerking dit gezin verder zou kunnen helpen.

www.innovatienetwerkjeugd.nl

Groepsinstructie Uitdaging 2: Buiten de Lijntjes (Wiedi Hartveld)
De samenstelling van de groepen gebeurt bij de entree aan het begin van de
bijeenkomst door een passende kleur/kaart te kiezen.
1. Kennismaken.
Maak tijdens het eten even kennis met elkaar, waarom ben je hier?
2. Naar de ruimte
Ga aan op de aangegeven tijd naar de aangegeven plek voor jullie groep. Deze wordt
in de plenaire presentatie vermeld.
3. Introductie van de uitdaging (2 min)
De groepsleider introduceert de uitdaging/vraagstelling kort a.h.v. de casus
4. Belevingswereld van het gezin (10 min)
In de groep worden kaartjes verdeeld met daarop de naam en afbeelding van de
gezinsleden. Iedereen krijgt vervolgens de vraag om even met de ogen na denken
over de situatie in de casus waar deze uitdaging betrekking op heeft en stelt zich de
volgende vraag
a. Beeld je in dat je X bent, hoe voel jij je nu?
Open de ogen en schrijf het op het kaartje
b. Herhaal dit met de vraag: Wanneer voel je je gehoord, waar heb je behoefte
aan?
Bespreek de uitkomsten met de groep en schrijf op een flipover wat opvalt.
(Wat wordt gedeeld, waar zitten verschillen, wat had je verwacht, wat niet?)
5. Inzichten en oplossingsrichtingen (15 min)
Groepsleider licht de uitdaging toe vanuit “professioneel perspectief ahv de
volgende (ondersteunende) tekst en eigen ervaringen/inzichten:
Extra aanbod creëren aanvullend op het reguliere aanbod en buiten de lijntjes
kleuren
Integrale jeugdhulp betreft een vorm van hulp waarvoor in de jeugdsector
verschillende termen worden gehanteerd, zoals ketenzorg, integrale samenwerking,
multifocale jeugdhulp, samenhangende hulp en passende hulp.
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Deze termen hebben gemeen dat het gezin uitgangspunt is van de hulp en dat de
verschillende partijen die het gezin hulp verlenen met elkaar samenwerken.
Van ouders, medeopvoeders én professionals wordt steeds vaker gevraagd om
samen te werken en ondernemend te zijn; ofwel buiten de lijntjes te kleuren. Dat is
spannend, maar kan heel succesvol zijn. Ouders kunnen van gedachten wisselen en
zich meer gesteund voelen. Als professional komt u samen met gezinnen vaak
sneller tot mooie en inspirerende resultaten. Zo kan iedereen zijn wie die is en de
hulp en ondersteuning krijgen die past bij zijn of haar verhaal.
Bespreek de volgende vragen met de groep en maakt een flipovervel met de
vragen en daarbij de suggesties op post-its.
-Hoe kunnen we als verschillende partijen samenwerken om aanvullend op het
reguliere aanbod extra aanbod te creëren?
-Hoe zou je hierin de stem van het gezin optimaal kunnen betrekken?
-Waar liggen de risico's in het buiten de lijntjes kleuren?
6. Acties en dates (15 min)
Selecteer met elkaar de 5 meest interessante inzichten en bepaal een actie voor te
toepassing ervan en schrijf die op een ansichtkaart aan het gezin (worden
uitgedeeld)
Kies met elkaar een ontdekt (nieuw) initiatief of een (nieuwe) samenwerking om dit
gezin beter van dienst te zijn m.b.t. zo tijdig mogelijk gezien worden en spreek af wie
dit plenair toelicht.
7. Plenair bij de afsluiting terug in de kapel:
Hang de ansichtkaarten bij binnenkomst op de aangegeven plek.
Eén groepslid deelt mede over welke opdracht hun groep gesproken heeft en welk
initiatief of welke samenwerking dit gezin verder zou kunnen helpen.
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Groepsinstructie Uitdaging 3: Wie weet wat? (Peter Verbeeten)
De samenstelling van de groepen gebeurt bij de entree aan het begin van de
bijeenkomst door een passende kleur/kaart te kiezen.
1. Kennismaken.
Maak tijdens het eten even kennis met elkaar, waarom ben je hier?
2. Naar de ruimte
Ga aan op de aangegeven tijd naar de aangegeven plek voor jullie groep. Deze wordt
in de plenaire presentatie vermeld.
3. Introductie van de uitdaging (2 min)
De groepsleider introduceert de uitdaging/vraagstelling kort a.h.v. de casus
4. Belevingswereld van het gezin (10 min)
In de groep worden kaartjes verdeeld met daarop de naam en afbeelding van de
gezinsleden. Iedereen krijgt vervolgens de vraag om even met de ogen na denken
over de situatie in de casus waar deze uitdaging betrekking op heeft en stelt zich de
volgende vraag
a. Beeld je in dat je X bent, hoe voel jij je nu?
Open de ogen en schrijf het op het kaartje
b. Herhaal dit met de vraag: Wanneer voel je je gehoord, waar heb je behoefte
aan?
Bespreek de uitkomsten met de groep en schrijf op een flipover wat opvalt.
(Wat wordt gedeeld, waar zitten verschillen, wat had je verwacht, wat niet?)
5. Inzichten en oplossingsrichtingen (15 min)
Groepsleider licht de uitdaging toe vanuit “professioneel perspectief ahv de
volgende (ondersteunende) tekst en eigen ervaringen/inzichten:
Informatie met elkaar delen in het kader van privacy en hulpverlening
Bij integrale jeugdhulp spelen twee aspecten van privacy een rol: de borging van
privacy binnen organisaties, zoals gemeenten, jeugdhulpaanbieders en
zorgverzekeraars, en de uitwisseling van gegevens tussen organisaties. Op alle
organisaties is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing.
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Het belangrijkste uitgangspunt in de wet is: Uitwisselen van cliëntgegevens tussen
professionals binnen een organisatie is toegestaan indien de informatie nodig is voor
de hulpverlening.
Voor de uitwisseling van gegevens is toestemming nodig van: ouders, als het kind
jonger is dan 12 jaar, ouders en kind, als het kind tussen 12 en 16 jaar is, het kind, als
het 16 jaar of ouder is. Het is essentieel ook dan met de ouders af te stemmen.
Het anoniem bespreken van een casus kan altijd; er is geen toestemming voor nodig.
Voor ouders en kinderen moet duidelijk zijn met wie welke informatie wordt
uitgewisseld en met welk doel. Alleen noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld.
Extra informatie over ouders of kinderen die niet van belang is voor het doel mogen
professionals niet uitwisselen.
Bespreek de volgende vragen met de groep en maakt een flipovervel met de
vragen en daarbij de suggesties op post-its.
-Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om een casus vast te pakken en niet meer los te
laten?
-Hoe definiëren we hier wat een casus is? Is het persoons- of gezinsgebonden.
-Waar liggen de risico's in de keuzes die gemaakt worden in het kader van privacy?
6. Acties en dates (15 min)
Selecteer met elkaar de 5 meest interessante inzichten en bepaal een actie voor te
toepassing ervan en schrijf die op een ansichtkaart aan het gezin (worden
uitgedeeld)
Kies met elkaar een ontdekt (nieuw) initiatief of een (nieuwe) samenwerking om dit
gezin beter van dienst te zijn m.b.t. zo tijdig mogelijk gezien worden en spreek af wie
dit plenair toelicht.
7. Plenair bij de afsluiting terug in de kapel:
Hang de ansichtkaarten bij binnenkomst op de aangegeven plek.
Eén groepslid deelt mede over welke opdracht hun groep gesproken heeft en welk
initiatief of welke samenwerking dit gezin verder zou kunnen helpen.
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Groepsinstructie Uitdaging 4: Net-werken (Klaas van Beurden)
De samenstelling van de groepen gebeurt bij de entree aan het begin van de
bijeenkomst door een passende kleur/kaart te kiezen.
1. Kennismaken.
Maak tijdens het eten even kennis met elkaar, waarom ben je hier?
2. Naar de ruimte
Ga aan op de aangegeven tijd naar de aangegeven plek voor jullie groep. Deze wordt
in de plenaire presentatie vermeld.
3. Introductie van de uitdaging (2 min)
De groepsleider introduceert de uitdaging/vraagstelling kort a.h.v. de casus
4. Belevingswereld van het gezin (10 min)
In de groep worden kaartjes verdeeld met daarop de naam en afbeelding van de
gezinsleden. Iedereen krijgt vervolgens de vraag om even met de ogen na denken
over de situatie in de casus waar deze uitdaging betrekking op heeft en stelt zich de
volgende vraag
a. Beeld je in dat je X bent, hoe voel jij je nu?
Open de ogen en schrijf het op het kaartje
b. Herhaal dit met de vraag: Wanneer voel je je gehoord, waar heb je behoefte
aan?
Bespreek de uitkomsten met de groep en schrijf op een flipover wat opvalt.
(Wat wordt gedeeld, waar zitten verschillen, wat had je verwacht, wat niet?)
5. Inzichten en oplossingsrichtingen (15 min)
Groepsleider licht de uitdaging toe vanuit “professioneel perspectief ahv de
volgende (ondersteunende) tekst en eigen ervaringen/inzichten:
Het versterken van het sociale netwerk
Sociale Netwerk Versterking richt zich op het activeren van het sociale netwerk van
een volwassene, kind of gezin. In een netwerkberaad zoeken zij samen hoe het leven
van de cliënt met betrokkenen op de rail kan worden gezet. De ondersteuning vanuit
naasten en betrokkenen is versterkt. Hulpverleners begeleiden het netwerk en de
cliënt.
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-Wie gaat er naast de ouders staan?
-Psychische problematiek ouders, armoede, afstemming samenwerking
-Kindproblematiek versus gezinsproblematiek
-Afstemming domeinen
Bespreek de volgende vragen met de groep en maakt een flipovervel met de
vragen en daarbij de suggesties op post-its.
-Hoe kunnen we andere partijen dan de traditionele hulpverlener inzetten om dit
gezin te ondersteunen?
-Waar ligt hierin de regie?
-Wat zijn de risico's wanneer we gaan proberen het sociale netwerk van dit gezin te
versterken?
6. Acties en dates (15 min)
Selecteer met elkaar de 5 meest interessante inzichten en bepaal een actie voor te
toepassing ervan en schrijf die op een ansichtkaart aan het gezin (worden
uitgedeeld)
Kies met elkaar een ontdekt (nieuw) initiatief of een (nieuwe) samenwerking om dit
gezin beter van dienst te zijn m.b.t. zo tijdig mogelijk gezien worden en spreek af wie
dit plenair toelicht.
7. Plenair bij de afsluiting terug in de kapel:
Hang de ansichtkaarten bij binnenkomst op de aangegeven plek.
Eén groepslid deelt mede over welke opdracht hun groep gesproken heeft en welk
initiatief of welke samenwerking dit gezin verder zou kunnen helpen.
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Groepsinstructie Uitdaging 5 : Samen beslissen (Peggy
Emmerink)
De samenstelling van de groepen gebeurt bij de entree aan het begin van de
bijeenkomst door een passende kleur/kaart te kiezen.
1. Kennismaken.
Maak tijdens het eten even kennis met elkaar, waarom ben je hier?
2. Naar de ruimte
Ga aan op de aangegeven tijd naar de aangegeven plek voor jullie groep. Deze wordt
in de plenaire presentatie vermeld.
3. Introductie van de uitdaging (2 min)
De groepsleider introduceert de uitdaging/vraagstelling kort a.h.v. de casus
4. Belevingswereld van het gezin (10 min)
In de groep worden kaartjes verdeeld met daarop de naam en afbeelding van de
gezinsleden. Iedereen krijgt vervolgens de vraag om even met de ogen na denken
over de situatie in de casus waar deze uitdaging betrekking op heeft en stelt zich de
volgende vraag
a. Beeld je in dat je X bent, hoe voel jij je nu?
Open de ogen en schrijf het op het kaartje
b. Herhaal dit met de vraag: Wanneer voel je je gehoord, waar heb je behoefte
aan?
Bespreek de uitkomsten met de groep en schrijf op een flipover wat opvalt.
(Wat wordt gedeeld, waar zitten verschillen, wat had je verwacht, wat niet?)
5. Inzichten en oplossingsrichtingen (15 min)
Groepsleider licht de uitdaging toe vanuit “professioneel perspectief ahv de
volgende (ondersteunende) tekst en eigen ervaringen/inzichten:
De richtlijn samen beslissen
Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) stelt dat
minderjarigen, ongeacht hun leeftijd, recht hebben om hun mening te geven.
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Bij beslissingen die in het leven van jeugdigen genomen worden, dus ook over
passende hulp, moet een passend gewicht aan hun mening gehecht worden (artikel
12 IVRK).
De Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor
jeugdhulp en jeugdbescherming gaat in op het proces van beoordelen en beslissen
over hulp bij vragen en problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen
van nul tot achttien jaar (eventueel verlengd tot drieëntwintig jaar ). Daarbij gaat het
om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van
de jeugdige belemmeren.
Bespreek de volgende vragen met de groep en maakt een flipovervel met de
vragen en daarbij de suggesties op post-its.
-Wat kunnen we bedenken om recht te doen aan alle vier de stemmen in de
hulpverlening?
-Waar liggen de risico's voor een goede uitkomst van het 'samen beslissen' over
hulp?
6. Acties en dates (15 min)
Selecteer met elkaar de 5 meest interessante inzichten en bepaal een actie voor te
toepassing ervan en schrijf die op een ansichtkaart aan het gezin (worden
uitgedeeld)
Kies met elkaar een ontdekt (nieuw) initiatief of een (nieuwe) samenwerking om dit
gezin beter van dienst te zijn m.b.t. zo tijdig mogelijk gezien worden en spreek af wie
dit plenair toelicht.
7. Plenair bij de afsluiting terug in de kapel:
Hang de ansichtkaarten bij binnenkomst op de aangegeven plek.
Eén groepslid deelt mede over welke opdracht hun groep gesproken heeft en welk
initiatief of welke samenwerking dit gezin verder zou kunnen helpen.
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Uitwerking groepsopdracht
MEET Up “Samenwerken op de plek waar kinderen zijn”
Aanleiding
Het Innovatienetwerk Jeugd start 2x per jaar een begeleidingstraject voor nieuwe
initiatieven, het verkenningstraject. In het verkenningstraject wordt ca 6 weken na de
gestart gepitcht voor steun tijdens een event. Dit event is een MEET-Up. Naast pitches is
hier ook ruimte voor het uitdiepen van een thema in de periferie van de initiatieven.
Omdat de gemeente Goirle stevig inzet op preventie, juist ook in de samenwerking met
onderwijs en (jeugd)zorg hebben we besloten de MEET-Up op 16 mei in Goirle te
houden en het themadeel in te vullen rond het thema “samenwerken op de plek waar
kinderen zijn”.
Doelstelling
Doelstelling is primair de selectie en ondersteuning van de nieuwe initiatieven in het
netwerk door middels van pitches, stemmen en steunen. Daarnaast willen we samen
met gemeente en de regio een bijdrage leveren aan de transformatieopgave rond het
thema. We constateren dat bij problemen bij een gezin of gezinslid de praktische
samenwerking tussen formele en informele betrokkenen nog best lastig is. Wie heeft
welke rol, welke competentie, wat is van wie, wat mogen we wel en niet delen?” En hoe
werken we dan toch effectief samen? Tijdens de MEET-Up gaan we, vanuit het
perspectief van het gezin, op zoek naar goede ervaringen of oplossingen die de
komende dagen toegepast gaan worden, en wat we ook aan elkaar toezeggen
Opzet
Inleiden met rijk ervaringsverhaal (gezinsreis) waarin verschillende domeinen en fasen
(voorschool, po,vo) aanbod (impliciet) komen en de complexiteit en dilemma’s zichtbaar
worden(wel positieve insteek). Pitches worden in dit verhaal geïntegreerd. Partijen zoals
voorschool, sport en vrije tij, GGD, zorg, onderwijs po, vo. Aandacht voor basiskracht
daar in verwerken. Identificeren van “uitdagingen” , waar kansen zijn voor beter
samenwerking. In het 2e deel van de bijeenkomst met deze uitdagingen aan de slag. En
met concrete “date” naar huis.
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Opdrachten
In het verhaal worden de volgende vijf uitdagingen geïntroduceerd die we uit het
vooronderzoekje met experts hebben gedestilleerd en waaraan groepsleiders zijn
gekoppeld :
Uitdaging 1:
Uitdaging 2:
Uitdaging 3:
Uitdaging 4:
Uitdaging 5:

Opdracht
Vroeg erbij
Buiten de lijntjes
Wie weet wat?
Net-werken
Samen beslissen

Groepsleiders
Gerry Leijten
Wiedi Hartveld
Peter Verbeeten
Klaas van Beurden
Peggy Emmerink

Aan het eind van het eerste deel van de bijeenkomst worden de uitdagingen toegelicht
en worden de groepen en groepsleiders bekend gemaakt.
De groepsleider heeft daarna de volgende taken:
-Met zijn/haar groep samen gaan eten en ondertussen een voorstelrondje doen (ca
17.20-17.50 uur)
-Met de groep naar de aangegeven ruimte en uitvoeren van de opdracht (zie instructie
in bijlage) (ca 17.50-18.40)
-Plenair kort terugkoppelen van het beste idee/inzicht (zie ook instructie) (ca 18.4019.00)

Uitdaging 1 : Vroeg erbij (olv Gerry Leijten)
Vroegsignalering is het zo vroeg mogelijk signaleren van opgroei- en opvoedproblemen,
zodat ingegrepen kan worden als het probleem nog in een vroeg stadium is. Dit kan om
relatief kleine problemen gaan, maar ook om leer- en gedragsstoornissen. Uit onderzoek
blijkt dat een vroege diagnose en behandeling een positief effect hebben op het verloop
van stoornissen, bijvoorbeeld van een autisme-spectrumstoornis.
-Hoe nemen we de hobbels weg als het gaat om het inrichten van vroegsignalering?
Uitdaging 2: Buiten de Lijntjes (Wiedi Hartveld)
Integrale jeugdhulp betreft een vorm van hulp waarvoor in de jeugdsector verschillende
termen worden gehanteerd, zoals ketenzorg, integrale samenwerking, multifocale
jeugdhulp, samenhangende hulp en passende hulp. Deze termen hebben gemeen dat
het gezin uitgangspunt is van de hulp en dat de verschillende partijen die het gezin hulp
verlenen met elkaar samenwerken.
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Van ouders, medeopvoeders én professionals wordt steeds vaker gevraagd om samen te
werken en ondernemend te zijn; ofwel buiten de lijntjes te kleuren. Dat is spannend,
maar kan heel succesvol zijn. Hoe kunnen we als verschillende partijen samenwerken
om samen met het gezin aanvullend op het reguliere aanbod extra aanbod te creëren?
Uitdaging 3: Wie weet wat? (Peter Verbeeten)
Bij integrale jeugdhulp spelen twee aspecten van privacy een rol: de borging van privacy
binnen organisaties, zoals gemeenten, jeugdhulpaanbieders en zorgverzekeraars, en de
uitwisseling van gegevens tussen organisaties. Op alle organisaties is de Europese
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het belangrijkste
uitgangspunt in de wet is: Uitwisselen van cliëntgegevens tussen professionals binnen
een organisatie is toegestaan indien de informatie nodig is voor de hulpverlening.
Waar liggen de risico's in de keuzes die gemaakt worden in het kader van privacy?
Uitdaging 4: Net-werken (Klaas van Beurden)
Sociale Netwerk Versterking richt zich op het activeren van het sociale netwerk van een
volwassene, kind of gezin. In een netwerkberaad zoeken zij samen hoe het leven van de
cliënt met betrokkenen op de rail kan worden gezet. De ondersteuning vanuit naasten
en betrokkenen is versterkt. Hulpverleners begeleiden het netwerk en de cliënt.
-Hoe kunnen we andere partijen dan de traditionele hulpverlener inzetten om dit gezin
te ondersteunen?
Uitdaging 5 : Samen beslissen (Peggy Emmerink)
De Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp
en jeugdbescherming gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij
vragen en problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen van nul tot
achttien jaar (eventueel verlengd tot drieëntwintig jaar ). Wat kunnen we bedenken om
recht te doen aan alle vier de stemmen in de hulpverlening?
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Lieve Erik, Nicole, Joyce en Bram,
We bekeken vandaag hoe we jullie beter
kunnen ondersteunen en hebben afgesproken:
Maatregel

Door/met

Eerste stap

Klaar op

1
2
3
4
5

Groetjes van …………………………………………………………

Aan Erik, Nicole,
Joyce en Bram
Heusden (en omgeving)

Bram

Hoe voelde Bram zich in deze situatie?

Waar had hij behoefte aan?

Erik

Hoe voelde Erik zich in deze situatie?

Waar had hij behoefte aan?

Nicole

Hoe voelde Nicole zich in deze situatie?

Waar had zij behoefte aan?

Joyce

Hoe voelde Joyce zich in deze situatie?

Waar had zij behoefte aan?

