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VOORWOORD

Nabij

Claire Vlug en Sigrid van de Poel

bestuurders

Hét woord waarmee we 2020 graag de boeken in
laten gaan is ‘nabij’. Omdat het verwijst naar onze visie,
waarin we dicht bij onze gezinnen willen werken, het liefst
in de wijk. Ook was nabij blijven waar we juist tijdens de
coronacrisis bij onze medewerkers, cliënten, partners
én opdrachtgevers naar streefden. Bestuurders Sigrid
van de Poel en Claire Vlug blikken terug op een jaar
dat draaide om verbinden en vasthouden.
De corona-spagaat
Wanneer je werk zich vaak letterlijk afspeelt in

en met respect voor onze medewerkers inrich-

de huiskamers van gezinnen en je aanpak drijft

ten. Daarom hebben we een coronacrisisteam

op nabijheid, sta je als organisatie in tijden van

opgezet met daarin een vertegenwoordiging

corona voor een extra uitdaging.

van alle disciplines binnen de organisatie.

Claire: “We realiseerden ons meteen dat we

Ook richtten we in no time alles it-technisch zo

snel moesten schakelen én dat ons werk voor de

in dat mensen vanuit huis aan de slag konden.”

gezinnen door moest lopen. Dit wilden we veilig
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Sigrid: “Al was en is het een continue spagaat

Blijvend Veilig

om het voor iedereen goed te doen. Je zit na-

In 2019 kwamen alle partijen uit de jeugdbe-

melijk allemaal in een ander schuitje. Sommige

schermingsketen bij elkaar om te onderzoeken

medewerkers zijn dit jaar thuis gestart in

of ze gezinnen beter en sneller naar blijvende

hun nieuwe baan bij Jeugdbescherming.

veiligheid kunnen leiden door niet na, maar naast

Anderen combineerden werk met het geven

elkaar te werken. Blijvend Veilig groeide uit tot

van thuisonderwijs. Dat is heftig en dat kun

pilot in het landelijke programma Zorg voor

je als bestuurder niet wegnemen, mooier

de Jeugd en in het programma Transformatie

maken of anders regelen.”

Jeugd in Amsterdam. Dit jaar maakte de

Claire: “Dus hebben we gedaan wat we konden

papieren plannen plaats voor de praktijk.

om dichtbij te blijven. Via Teams, middels kleine
attenties, een filmpje en mails. Ook was er

Sigrid: “Blijvend Veilig is een ambitieus project

de mogelijkheid voor een gesprek met een

dat veel vraagt van de betrokken partijen.

psycholoog en letten we erop dat er genoeg

Je slaat samen een nieuwe weg in en weet niet

zorg en aandacht voor iedereen was.”

precies wat voor gevolgen dit straks heeft voor
ieders organisatie. De resultaten die we tot nu

Creatief en solidair

toe zien, bewijzen naar mijn mening dat het kan:

Dat een crisis vindingrijk maakt, bleek uit de

voor mensen van 0 tot 100 werken, de werk-

creatieve huisbezoeken die er op 1,5 meter zijn

zaamheden van de organisaties uit de jeugd-

afgelegd. Claire: “De huisbezoeken waren tevens

beschermingsketen goed in elkaar klikken én

een voorbeeld van de onderlinge solidariteit.

zorg en regie bij elkaar brengen. Deze eerste

Zo boden medewerkers aan afspraken over te

praktijkstappen laten zien dat onze plannen

nemen van gezinsmanagers uit risicogroepen,

geen luchtkastelen zijn, maar dat het voor

om kwetsbare collega’s te beschermen.”

gezinnen gewoon een heel mooi uitgangspunt
is om het zo te doen.”

Nabij gezinnen
Het lijkt wat typisch in een jaar waarin afstand

Handelen op actuele veiligheid

houden de norm werd, maar juist in 2020 gaven

Op eenzelfde manier kijken naar veiligheid,

twee ontwikkelingen een belangrijke impuls

maakt hier samen aan werken makkelijker.

aan de wens om dichter bij gezinnen te werken:

Blijvend Veilig past Civil Care toe, de veiligheids-

de pilots Jeugdbeschermer in de wijk en

visie van Sander Van Arum en Linda Vogtländer.

Blijvend Veilig. Beide initiatieven passen

Hier is ook de HAVIK, het nieuwe veiligheids-

binnen een landelijke en lokale beweging

taxatie-instrument van Jeugdbescherming

naar een nieuw en beter jeugdzorgstelsel.

op gebaseerd. Claire: “De HAVIK is zo’n mooi
initiatief, omdat het echt gericht is op handelen.

Sigrid over het project Jeugdbeschermer in

Gezinnen komen tenslotte bij ons omdat

de wijk: “We waren als Jeugdbescherming al

kinderen niet veilig zijn, dus moet je meteen

vanuit een adviserende rol betrokken bij de

acteren op die actuele en uiteindelijk blijvende

lokale teams. Dit jaar hebben we die samen-

veiligheid.”

werking in Amsterdam uitgebreid door met
onze gezinsmanagers in de wijk te gaan zitten
en met de wijkteams op te trekken. Samen
kunnen we zo in een vroeger stadium doen
wat nodig is voor gezinnen.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Veiligheid van kinderen
door zorg voor hun omgeving

van pilots en het betrekken van de raad

Kinderen blijvend veiligstellen, is ook oog

Veilig en de onderhandelingen over tarieven.

van toezicht bij ontwikkelingen rond Blijvend

hebben voor de problemen van ouders. Zo is
de pilot Innovatieve psychiatrie uitgegroeid tot

Nabij opdrachtgevers

vast onderdeel van de werkwijze. En was er

Het Early warning-traject zette een nieuw

de samenwerking met Samen DOEN op het

proces met opdrachtgevers in gang.

gebied van bestaanszekerheden.

Claire: “We hebben gemeenten waarin wij
actief zijn, gewaarschuwd dat we het met de

Claire: “Het is zo belangrijk om écht in contact

huidige tarieven financieel niet gaan redden.

te komen met ouders. Dat is ook wat een Sociaal

Om dit te onderbouwen, hebben we onze

Psychiatrisch Verpleegkundige doet: vanuit een

volledige bedrijfsvoering gedeeld.”

andere expertise vragen stellen, waardoor een

Sigrid: “Best bijzonder om je als organisatie

ouder zich gezien voelt. Innovatieve psychiatrie

zo in je portemonnee te laten kijken. Je stelt

gaat in meer regio’s ingezet worden en dat is

jezelf kwetsbaar op. Nu was de uitkomst dat

goed. De Volwassen GGZ hoort naar mijn mening

Jeugdbescherming het geld aan de goede

een vaste plek in ons werkveld in te nemen.”

dingen uitgeeft. We hebben er dan ook alle
vertrouwen in dat we tot nieuwe afspraken

Meetbaar en merkbaar zijn

gaan komen. Zo heeft onze keuze om

In navolging op haar onderzoek naar de werking

opdrachtgevers dichtbij te houden, geleid

van de GI’s in 2019, zoomde de Inspectie voor

tot samen zoeken naar een oplossing.”

Gezondheidszorg en Jeugd, dit jaar verder in
op de mate waarin inspanningen van de GI’s

Elkaar vasthouden en doorgaan

-waaronder Jeugdbescherming- zichtbaar en

Terugkijkend heeft 2020 nieuwe inzichten

voelbaar zijn voor de kinderen uit de gezinnen

opgeleverd. Claire: “Mede door dit jaar onder-

die zij begeleiden.

zoeken we nu met elkaar nieuwe vormen van

Claire: “De afgelopen jaren hebben wij het

samenwerken. Verder denk ik dat het werken

traject ‘werken volgens de bedoeling’ doorlopen.

vanuit huis meer waardering heeft opgeleverd

Dit draaide om hoe we willen werken voor

voor de pittigheid van dit werk. Zowel vanuit

kinderen. Dankzij de Inspectie en het Keur-

het thuisfront als onderling.”

merkinstituut voeren we nu, in de volgende
fase ‘de bedoeling in zicht’, nog scherper het

Sigrid: “Het was goed om te ervaren dat we

gesprek over wat deze aanpak oplevert.

ook in tijden van crisis ons werk zijn blijven doen.

Uiteindelijk willen we samen met onze gezinnen

We zijn als organisatie niet uit elkaar gevallen,

laten zien welke resultaten we behalen en deze

maar hebben elkaar vast kunnen houden en

kunnen delen met de gemeenten. Zo zie je met

weten nu hoe stevig de basis is waarop we

elkaar welk verschil Jeugdbescherming maakt

met elkaar werken. Het was geven en nemen

voor mensen.”

en het echt met elkaar doen. Daar kunnen wij
alleen maar ontzettend trots op zijn.”

Medezeggenschap
Op het gebied van medezeggenschap waren
belangrijke stappen dit jaar: het ondertekenen
van de medezeggenschapsregeling met de
cliëntenraad, het optrekken met de ondernemingsraad in het volgen en delen van uitkomsten

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Echt iets
veranderen
Met elkaar
Iedere dag ervaren ruim 16.000 gezinnen in Amsterdam
onveiligheid thuis. Vanwege problemen door huiselijk
geweld, armoede, psychiatrie of verslaving. Voor de
kinderen uit deze gezinnen en voor hun ouders, is de
weg naar het krijgen van de juiste hulp en ondersteuning
te onduidelijk of te lang. Dat moet anders. Want als je
doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
Dus werken in Amsterdam de gemeente en

Blijvend Veilig: Een nieuwe

verschillende organisaties in de jeugd- en

aanpak, een blijvende verandering

volwassenzorg samen aan een nieuw stelsel.
Die brengt de hulp die nodig is, eenvoudiger

Jeugdbeschermer in de wijk:

en sneller dichtbij met pilots zoals Blijvend

Landsmeer laat zien dat het werkt

Veilig en Jeugdbeschermer in de wijk.
Hierin versterken professionals elkaar door

Jeugdbeschermer in de wijk:

gebruik te maken van ieders expertise en

De tandem-aanpak in Eindhoven

niet na, maar naast elkaar te werken. Samen
onderzoeken we wat werkt. Door te doen.
Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Jeugdbeschermer in de wijk
Jeugdbeschermer in de wijk is een initiatief tussen de
lokale Ouder- en Kindteams, de William Schrikker Stichting
en Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Ook Samen
DOEN was bij de samenwerking betrokken. Deze organisatie
is inmiddels opgegaan in de Ouder- en Kindteams en
Buurtteams van Amsterdam.

Samen optrekken met en voor gezinnen
De afgelopen jaren waren gezinsmanagers van Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting al vanuit een
consulentenrol betrokken bij wijkteams in Amsterdam. Dit jaar
is de samenwerking uitgebreid door jeugdbeschermers een
nog actievere rol te laten spelen en ook fysiek aanwezig te
laten zijn in de wijk. Het doel is om elkaar zo goed mogelijk te
helpen in het doen wat nodig is voor gezinnen. Op die manier
krijgen gezinnen sneller en in een vroeger stadium de juiste
hulp en kan deze vaker geboden worden binnen het vrijwillig
kader.
Deze pilot ging in juni 2020 in Amsterdam van start. In de
gemeenten Landsmeer en Eindhoven werken professionals
uit de wijkteams en van Jeugdbescherming op soortgelijke
wijze samen.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Blijvend Veilig,
een blijvende
verandering

Shalana Venema en Lisa Varkevisser

gezinsmaatschappelijk werkers Blijvend Veilig

8

In 2019 deelde bestuurder Sigrid van de Poel

knelpunten die bestuurders Sigrid van de Poel

haar droom met partners in de jeugdbescher-

en Claire Vlug in 2019 deden besluiten met alle

mingsketen: samen één werkwijze ontwikkelen,

partners in de jeugdbeschermingsketen om tafel

met één vast gezicht voor gezinnen, en zo doen

te gaan. Samen keken ze hoe gezinnen beter en

wat nodig is voor ouders en kinderen om blij-

sneller geholpen kunnen worden. De partners

vende veiligheid te realiseren. Het was het be-

reageerden enthousiast en dat was het begin

gin van Blijvend Veilig. Met de lancering van het

van Blijvend Veilig.

eerste team werd in 2020 de eerste stap gezet
in het realiseren van deze droom. Shalana en

Van plan naar praktijk

Lisa werken bij Blijvend Veilig en vertellen hoe

In juli 2020 brak een nieuwe fase aan: het eerste

het is om deel uit te maken van een organisatie

team ging van start. Inmiddels is Blijvend Veilig

waarin alle mogelijkheden openliggen en hoe

uitgegroeid tot een team van 16 medewerkers

dat uitpakt voor hen en voor de gezinnen die

en zijn de gezinsmaatschappelijk werkers van

zij begeleiden.

Blijvend Veilig actief in delen van Amsterdam
Nieuw-West en Amsterdam-Noord.

Hoe het begon
De gemiddelde wachttijd van 9 maanden op
de juiste hulp was één van de belangrijkste

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Shalana Venema is gezinsmanager bij
Jeugdbescherming, Lisa Varkevisser werkt
als raadsonderzoeker bij de Raad voor de
Kinderbescherming. Beiden zijn vanuit de eigen
organisatie als gezinsmaatschappelijk werker
gedetacheerd bij Blijvend Veilig. Ze vertellen

BLIJVEND VEILIG IS

hoe zij de nieuwe werkwijze ervaren en wat

EEN SAMENWERKING VAN:

de aanpak doet voor gezinnen.
+ Blijf Groep;

Kijken waar het beter kan

+ Veilig Thuis;

Een belangrijke gedachte achter Blijvend Veilig

+ Raad voor de Kinderbescherming;

is dat de samenwerkingspartners niet na elkaar

+ William Schrikker Stichting;

aan de slag gaan, maar met elkaar optrekken.

+ Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Lisa: “Toen we begonnen, onderzochten we
met elkaar het traject dat gezinnen hadden

Samen DOEN was tot 2021 eveneens

doorlopen aan de hand van verschillende dos-

deelnemer, maar is inmiddels opgegaan

siers. Toen zagen we dat alle partijen na elkaar

in de Ouder- en Kindteams.

een eigen analyse uitvoeren. Het gevolg is dat
gezinnen iedere keer opnieuw hun verhaal
moeten doen en er na 9 maanden nóg geen
hulp is ingezet.”

GEEN KETEN, MAAR EEN TEAM

Shalana: “Ook zagen we dat er tijdswinst te
behalen valt als de Raad voor de Kinderbe-

Het doel van Blijvend Veilig is om samen

scherming meteen kan toetsen op basis van

met partners in de jeugdbeschermings-

een feitelijk dossier. Deze dossiers bestaan

keten te komen tot een nieuwe werkwijze

nog te vaak uit persoonlijke interpretaties in

waarbij er niet langer na, maar mét elkaar

plaats van feiten.”

wordt gewerkt aan de veiligheid van gezinnen. In het Blijvend Veilig-team werken col-

Wisselende duo’s

lega’s van alle organisaties samen volgens

Wat opvalt, is dat Blijvend Veilig werkt in duo’s.

één werkwijze, met één aanspreekpunt en

Shalana: “Dit is een bewuste keuze. Hierdoor is

vanuit één vraag: wat heeft een gezin nodig

er altijd een vast gezicht beschikbaar voor het

om blijvende veiligheid te realiseren?

gezin en kun je het werk onderling verdelen.”
Lisa: “Voor de samenstelling van de duo’s kijken we per gezin welke specialisme het beste
aansluit. Is er bijvoorbeeld sprake van huiselijk
geweld of seksueel misbruik, dan vormen we
een duo met een collega vanuit de Blijf Groep.
Zo gebruiken we elkaars kennis optimaal en
ontstaat er een kruisbestuiving tussen de
medewerkers onderling.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Acute en structurele onveiligheid
Blijvend Veilig baseert haar aanpak op de top 3
methodiek voor veiligheid en samenwerking
van Civil Care van Sander van Arum en Linda
Vogtländer. Lisa: “Deze methodiek onderscheidt
acute en structurele onveiligheid. Wat we zien,
is dat hulp meestal wordt ingezet op de
acute onveiligheid en daar blijft het dan bij.
Acute onveiligheid ontstaat echter vanuit
structurele onveiligheid.”

“Ik durfde van de
vaste route af te wijken,
omdat Blijvend Veilig
mij het vertrouwen en
de ruimte geeft.”

Shalana: “Pas als de acute onveiligheid is

zoveel rust, dat we vervolgens goede

gestabiliseerd, kom je bij de mens achter

veiligheidsafspraken konden maken. Dat is

de crisis en kijk je wat zijn krachten zijn.

pure winst.”

Is de acute veiligheid hersteld, dan gaan we

Shalana: “Daarbij had Lisa voorheen, om dit voor

in gesprek over wat er nodig is voor structurele

elkaar te krijgen, verschillende professionals in

veiligheid. Daarbij kijken we naar alle gezins-

moeten zetten: voor de ondersteuning op kindvei-

leden en naar alle leefgebieden.”

ligheid en voor het aanvragen van een urgentie.”

Samenwerken op
meerdere niveaus

Veilige proeftuin

Uniek aan de aanpak van Blijvend Veilig, is de

ze vrij is om te zoeken naar de meest effectieve

breedte van de samenwerking met het gezin.

aanpak voor een gezin. Als voorbeeld noemt ze

Lisa: “Onlangs maakte ik met een ouder een

een uithuisplaatsing die ze onlangs begeleidde.

ouderschapsplan en regelde ik ondertussen

“Het ging hier om een meisje van 12 jaar dat niet

een urgentie op haar aanvraag voor een woning.

langer thuis kon blijven. Ik overlegde direct met

Ik ga dus ook zelf aan de slag en zo praat je met

een collega van Veilig Thuis in het team en

elkaar ook over andere dingen, dan de zorgen

regelde zelf een pleeggezin voor dit meisje.

die er zijn. Deze verhuizing gaf de ouder

Het gaat nu goed met het meisje en de moeder

Lisa ziet Blijvend Veilig als een proeftuin, waarin

is dankbaar, omdat haar dochter meteen op
een goede plek terecht is gekomen.”
CIVIL CARE

Door een andere bril,
zie je nieuwe mogelijkheden

Deze visie richt zich op acute en structurele

Open kijken naar een gezamenlijke aanpak,

veiligheid en de aanpak van oorzaken en

werkt ook door in de samenwerking met andere

gevolgen. Met het gezin wordt een top drie

partijen. Lisa: “Het leuke van deze proeftuin is

van meest onveilige situaties gemaakt en

ook dat we nieuwe manieren om samen te

bekeken welke factoren een risico vormen

werken onderzoeken, bijvoorbeeld met de politie.

voor het onveilige gedrag. Op basis hiervan

Onder andere op het gebied van preventie.

wordt een concreet veiligheids-, hulpverle-

Zo zien we in Amsterdam steeds vaker jongeren

nings- en toekomstplan opgesteld.

met heftige wapens lopen en deze ook gebruiken. Nu blijkt dat er met name over first offenders vaak al best wat bekend is bij het onderwijs

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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en de wijkagent. Dus willen we een programma

en raadsonderzoeker, alles samen in het

opzetten, waarbij wijkagenten zorgen

maatwerk dat ik nu lever. Werken bij Blijvend

kunnen melden.”

Veilig is meer dan alleen de route veranderen,
het vergt een andere instelling en nieuwe

Shalana: “ Verder willen we graag meer samen

manier van denken. Met het gezin steeds als

optrekken met de Ouder- en Kindteams door

uitgangspunt.”

hen van advies te voorzien en mee te lopen

Shalana: “Ik ben heel blij dat dit op mijn pad

met gezinnen. Een mooie bijkomstigheid is

is gekomen. Anders had ik nu nog in de oude

dat alle teams in de stad straks werken met

keten gezeten en hetzelfde gedaan.

de top 3 methodiek van Civil Care. Zo spreken

Door Blijvend Veilig ben ik cultuursensitiever

we allemaal dezelfde taal.”

geworden. Willen we aan blijvende veiligheid
bouwen, dan moeten we naast ouders gaan

Thuis bij Blijvend Veilig

staan. En vanuit oprechte interesse samen tot

Lisa en Shalana voelen zich helemaal thuis

een oplossing willen komen. Dat stukje besef is

bij Blijvend Veilig. Lisa “Voor mij komt met mijn

iets moois, dat ik nu in mijn rugzakje meedraag.”

achtergrond als hulpverlener, jeugdbeschermer

“Pas als de acute
onveiligheid is
gestabiliseerd,
kom je bij de mens.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Waar een
kleine gemeente
groot in is

Mascha Teske, gedragsdeskundige Jeugdbescherming
Dieuwke den Haan, zorgregisseur kernteam Jeugd

12

Landsmeer zorgt als voorloper van ‘Jeugd-

Mascha Teske is sinds 1,5 jaar als gedrags-

beschermer in de wijk’ ervoor dat gezinnen

deskundige vanuit Jeugdbescherming

op laagdrempelige wijze de vrijwillige hulp en

verbonden aan het jeugdteam van Landsmeer.

begeleiding krijgen die nodig is. Wat merken

Samen met gezinsmanager Melissa ondersteunt

gezinnen hiervan? Een kijkje in de keuken van

en adviseert ze het team met haar expertise

een gemeente die met Jeugdbescherming en

op kindveiligheid.

andere partners, naast de gezinnen staat.

Extra ogen op kindveiligheid
Dieuwke den Haan werkt als zorgregisseur

Landsmeer wil dat kwetsbare gezinnen zo snel

bij het kernteam Jeugd van de gemeente

mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Landsmeer. Met haar collega-zorgregisseur

Dieuwke: “We willen escalaties voor zijn; met ons

is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van

team en met onze werkwijze gericht op direc-

de Jeugdwet, waarbij ze zich vooral bezighoudt

te hulp en korte lijnen naar de volwassen- of

met beleid en regie. Het jeugdteam bestaat

schuldhulp. Dat is onze kracht: we zijn snel en

verder uit een jeugdhulpverlener en een praktijk-

hebben veel in huis. Toch bereik je soms het

ondersteuner en huist samen met verschillende

punt, dat het niet langer veilig is voor kinderen.

andere sociaal-maatschappelijke instanties in

Nu kunnen we met de hulp van Mascha en de

één pand: Het Middelpunt.

gezinsmanagers, ook dat gesprek met ouders

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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goed voeren. Mascha heeft veel expertise op
het gebied van verschillende soorten problema-

RESPECTVOL IN GESPREK

tiek, zoals licht verstandelijke beperktheid en
psychiatrie.”

Dieuwke: “Een mooi voorbeeld is een

Mascha: “De professionals in het jeugdteam

jongen met verslavingsproblemen.

hebben te maken met procedures, routes en

Afgelopen zomer kon de jongen terecht

het is fijn wanneer een externe partner meekijkt

in een verslavingskliniek maar dat weigerde

in wat het meest helpend is voor de kinderen.

hij. Deze jongen heeft een lang verleden

Dat is de meerwaarde van onze samenwerking:

van psychische klachten, verzuim en

je versterkt elkaar.”

verslaving. Een zorgelijke situatie dus.
Zodra we hoorden dat de opname niet
door was gegaan, gingen we in overleg

“Dat is de meerwaarde,
je versterkt elkaar.”

met de jongen, zijn moeder en de zorgaanbieder. Ook de gezinsmanager van
Jeugdbescherming sloot hierbij aan.
Samen wisten we goed uit te leggen wat
de gevolgen waren als hij zich niet zou laten
opnemen en gaven we aan dat de keuze
om wél aan zijn herstel te werken, nog
steeds openlag. Later kreeg ik zowel van

Gewone taal

de zorgaanbieder als moeder en zoon terug,

Er zijn ouders die hopen dat Jeugdbescherming

dat ze het gesprek als fijn en respectvol

de zorg voor hun kind volledig overneemt,

hadden ervaren.”

anderen zijn juist bang hun kind te verliezen.

13

Na een ontmoeting met gezinsmanager Melissa
verandert dit meestal. Dieuwke: “Dan spreken
ze iemand die in gewone taal uitlegt wat jeugd-

is het frustrerend om een gezin voor te bereiden

bescherming inhoudt en betekent voor het

op een traject binnen Jeugdbescherming, als het

gezin. Vaak zie je ouders dan hun verwachtingen

vervolgens pas later met een vaste gezinsmana-

bijstellen.”

ger aan de slag kan.”

Mascha: “De keuze of een gezin doorverwezen

Mascha: “Ook andersom, als gezinnen weer

wordt naar Jeugdbescherming maken wij.

teruggaan naar het jeugdteam, kunnen we elkaar

Wel nemen wij veel angst en weerstand bij ge-

nog meer opzoeken. Soms hoort een gezin niet

zinnen weg door deze keuze bespreekbaar te

langer bij Jeugdbescherming. Bij een ingewikkel-

maken. Hierdoor is het gemakkelijker om met

de gezinssituatie waar het jeugdteam mee verder

ouders een traject in te gaan, met het jeugdteam

moet, wil je de overdracht soepel laten verlopen,

of met Jeugdbescherming.”

zodat een gezin niet opnieuw problemen krijgt
en bij Jeugdbescherming terechtkomt.”

Kijken waar het beter kan
Hoewel ze tevreden zijn over de samenwerking,

De toekomst

zien zowel Dieuwke als Mascha punten

Dieuwke en Mascha zien dat de problemen

waarop nog winst te behalen valt. Dieuwke:

in gezinnen steeds groter en zwaarder worden.

”Een struikelblok zijn de wachtlijsten. Hoewel

Dieuwke: “We zien dat daardoor de druk op ons

we begrip hebben voor de druk waar ook

team toeneemt en kijken hoe we als gemeente

Jeugdbescherming mee te maken heeft,

deze gezinnen goed kunnen helpen.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Daarom denken we momenteel met
Jeugdbescherming na of de gezinsmanager

NOODOPVANG

formeel onderdeel kan worden van het jeugdteam en we dus een eigen jeugdbeschermer

Mascha: “We hadden een gezin waarin

in dienst hebben.”

beide ouders complexe problemen hadden.
Tijdens de lockdown nam de stress thuis

Dieuwke ziet de ontwikkeling van de pilot

zo toe dat het jeugdteam ervoor zorgde

Blijvend Veilig als een ontwikkeling, waar

dat de kinderen naar de noodopvang

het jeugdteam graag bij aansluit. Dieuwke:

konden. Dit gaf de ouders de ruimte om

“Blijvend Veilig laat vaste processen en routes

aan hun eigen problemen te werken.

los en kijkt vooral naar wat kinderen en ouders

Dit is de beste manier om aan blijvende

nodig hebben. Het zou goed zijn om onze

kindveiligheid te werken en het is mooi

ervaringen te delen met Blijvend Veilig.

om te zien dat als er zo snel actie wordt

Ook is het interessant om te kijken hoe we

ondernomen, je dat direct terugziet.”

in verschillende gemeenten de hulp aan
gezinnen op dezelfde manier kunnen aanbieden.
Voor mijn gevoel zijn we te ver afgedwaald
van waar het om gaat: doen wat goed en
nodig is voor gezinnen.”

14
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Dubbele
trapkracht
op de tandem

Jolanda Jaeqx, generalist Plusteam Jeugd Wijeindhoven
Laura Kuijpers, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

15

Jeugdbeschermer in de wijk draait om doen wat

Laura Kuijpers werkt als gezinsmanager bij

nodig is voor gezinnen, in een zo vroeg moge-

Jeugd Veilig Verder, onderdeel van Jeugd-

lijk stadium. In Eindhoven werken generalisten

bescherming Regio Amsterdam. Laura onder-

van WIJeindhoven en gezinsmanagers van

steunt waar mogelijk binnen het vrijwillig kader

Jeugd Veilig Verder sinds 2016 in een tandem

en als het moet vanuit een opgelegde maatregel.

met elkaar samen. De insteek? Kinderen met
de juiste professionele hulp en steun van het

Samen sturen

sociale netwerk veilig en zo thuis mogelijk laten

Wat er ook speelt binnen een gezin, Laura gaat

opgroeien. Generalist Jolanda en gezinsmana-

altijd volgens de vaste methodiek van Jeugd

ger Laura over sturen, snelheid maken en alleen

Veilig Verder te werk en maakt samen met het

verder fietsen.

gezin duidelijke afspraken over de veiligheid
van de kinderen. Laura: “En ik hou in de gaten

Jolanda Jaeqx begeleidt als generalist in het

of het gezin het lukt zich aan die afspraken te

Plusteam Jeugd bij WIJeindhoven gezinnen met

houden. Jolanda is van begin tot eind betrokken

de meest complexe problematiek. Bij ernstige

bij het gezin en het gezin kan met vragen of

twijfels over de veiligheid van een kind, schakelt

voor praktische ondersteuning bij haar terecht.

ze Jeugd Veilig Verder in.

Zij is mijn extra paar ogen en oren. Samen weten
we precies wat er speelt binnen het gezin.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Jolanda: “Voor mij als generalist met een specialisatie in gezinnen met complexe problematiek,

DE PRAKTIJK

is in een tandem werken met Jeugd Veilig
Verder heel fijn. Ik weet dat, als ik hen bij een

Laura en Jolanda werkten samen met een

gezin betrek, zij pas afstappen wanneer er blij-

gezin dat bestond uit een alleenstaande

vende veiligheid voor het kind is gerealiseerd.”

moeder en haar vierjarige zoontje. De moeder kampte met een verslavingsprobleem
en wilde afkicken. Oma bood aan haar

“Onze samenwerking
voorkomt een knip in
de zorglijn. Dat is echt
werken volgens één
gezin, één plan.”

kleinzoon zolang op te vangen. Laura:
“Jolanda schakelde mijn hulp in bij het
maken van een gezinsplan om de veiligheid van het jongetje ook in de toekomst te
borgen.” Jolanda: “Moeder en oma werkten
vrijwillig mee, maar het afkicken vorderde
niet. Ook was de moeder wispelturig, dan
wilde ze haar zoontje ineens mee naar huis
nemen. Oma was hier niet tegen opgewassen. Kinderen moeten, als het kan, binnen
het eigen netwerk opgroeien. Maar ik had
mijn twijfels bij de situatie en de verant-

Snelheid maken

woordelijkheid voor dit jochie en deze moe-

Over wie de tandem bestuurt, is Jolanda heel

der en oma drukte zwaar op me. Toen Laura

resoluut: “Laura zit voorop en ik achterop.

er namens Jeugd Veilig Verder bij kwam,

Laura kan prima zelf fietsen, maar mijn inzet

voelde ik mij er niet meer alleen voor staan.”

maakt dat we nog sneller gaan. Daarbij stapt
Laura na haar begeleiding weer af, waarna ik
het stuur naadloos van haar overneem.”
Laura: “Dit laatste is bij kwetsbare gezinnen

Samen keken Jolanda en Laura naar wat

heel waardevol. Want er staan wel afspraken

voor het vierjarige jongetje belangrijk was.

op papier, maar er ligt geen dwingende maatre-

Hoe konden zij werken aan zijn toekomst-

gel van de rechter onder. En gezinnen houden

perspectief? Laura: “Dit kind heeft ook

zich aan de afspraken, mede doordat Jolanda

recht op een stabiele opvoeder die voor

bij alle stappen betrokken was en dus precies

hem kan zorgen, op een plek waar hij vrij

weet wat er binnen het gezin speelt.

is van huiselijk geweld en drugsgebruik.

En al zit Jolanda misschien achterop, dankzij

Zijn moeder was gestopt met haar behan-

haar kom ik makkelijker in contact met en

deling en hoezeer je haar gunt dat ze mag

op huisbezoek bij gezinnen en krijgen we

veranderen, de tijd was simpelweg op.

samen meer voor elkaar.”

We moesten daarom besluiten dat de
toekomst van het jongetje niet thuis bij
zijn moeder ligt. Dit zegt overigens niets
over het contact tussen moeder en zoon.
Dat is er gelukkig, alleen bepaalt oma nu
of en wanneer dit veilig kan.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Het stuur overnemen
Soms is de inzet van vrijwillige professionele
hulp toch niet genoeg en spreekt de rechter
een maatregel uit. Dan wordt het gezin onder
toezicht gesteld en krijgt Jeugd Veilig Verder
de regie. Jolanda: “Als een gezin deze overstap
maakt is het fijn dat de gezinsmanager al
betrokken is. Het gezin hoeft niet opnieuw zijn
verhaal te doen. Verder blijft het gezinsplan,
dat al eerder met het gezin is gemaakt, gelden.
Zo voorkom je een knip in de zorglijn en werk je
echt volgens de gedachte: één gezin, één plan.”

Laura: “Ik durf te stellen dat het ons dankzij
onze samenwerking is gelukt dit jongetje
binnen zijn eigen sociale netwerk op te vangen. We hebben ons gericht op de krachten
van moeder en oma. Inmiddels zijn we op
het punt beland, dat moeder het durft te
zeggen wanneer de opvoeding haar te veel
wordt en is oma echt gaan staan voor haar
kleinzoon. Ik zie nu een gelukkig mannetje
dat met de juiste ondersteuning veilig op
kan groeien bij zijn eigen familie.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Nabij
gezinnen en
medewerkers
Dichtbij blijven in een tijd dat alles op afstand moet.
We waren niet de enige organisatie die hier het beste van
moest maken, maar onze missie ‘Ieder kind blijvend veilig’
drijft natuurlijk wél op nabijheid. Dus bedachten we nieuwe
manieren om verbonden te blijven met onze gezinnen en
onze medewerkers.
Nabij gezinnen: Gezinsmanager Tanja
We vulden huisbezoeken op een creatieve

over haar creatieve huisbezoeken

manier in en een coronacrisisteam met medewerkers uit verschillende disciplines zorgde

Starten in je nieuwe baan tijdens

dagelijks voor actuele informatie en hield de

corona: Gezinsmanager Chaja deed het

vinger aan de pols als het gaat om vitaliteit en
veerkracht. Via Teams spraken medewerkers

Het coronacrisisteam: Alle neuzen

over werk en privé en onder het mom van

dezelfde kant op

‘Blijf blij, blijf veilig’ verrasten we medewerkers
met kleine attenties op de deurmat en online

HAVIK-kwaliteitsonderzoek: Gedragsdes-

entertainment. Van een andere orde maar

kundigen Maartje en Liesbeth over de

niet minder belangrijk: dit jaar onderzochten

uitkomsten en aanbevelingen

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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we de HAVIK, ons veiligheidstaxatie-instrument.
Met als conclusie dat het gezinsmanagers helpt
om sneller en actiever te handelen bij actuele
onveiligheid.

Verbinding
In verbinding blijven met elkaar, was dit jaar belangrijker dan
ooit. Daarom riepen we, meteen nadat de coronacrisis uitbrak,
een coronacrisisteam in het leven. Dit team, met medewerkers
uit verschillende hoeken van de organisatie, volgde het
coronanieuws op de voet en hield alle collega’s op de hoogte
van de nieuwste inzichten. Ook staken we onze mensen regelmatig een hart onder de riem met kleine attenties en kaartjes
op het huisadres, en met speciale videoboodschappen van
ons bestuur. En troffen we tal van maatregelen om een veilige
werkomgeving te scheppen op kantoor. Terugkeren naar
‘hoe het vroeger was’ kunnen en willen we niet meer. Want juist
de combinatie van het oude met het nieuwe werken schept
nieuwe mogelijkheden om nog beter met elkaar in verbinding
te blijven. Dus onderzoeken we nu samen hoe het werken bij
Jeugdbescherming er in de toekomst uit moet gaan zien.

19

Vitaliteit
Voor de vitaliteit van onze medewerkers hebben we ons extra
ingezet. Zo mocht iedereen gebruikmaken van een ‘mental
check-up’: een gesprek met een psycholoog over de impact
van de coronacrisis. Of om te praten over de persoonlijke
situatie, talenten, competenties en het bedrijfsklimaat.
We maakten een menukaart met activiteiten om de vitaliteit
op peil te houden of te verhogen. Deze activiteiten varieerden
van een coachingsgesprek, tot een zelfmassage voor meer
energie of yoga via een gratis app. We deelden ook tips voor
een gezonde thuiswerkplek en met een webinar en mindfulness besteedden we aandacht aan het omgaan met of positief
ombuigen van stress. Allemaal onder de noemer: zorg voor
jezelf. Blijf blij, blijf veilig.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Creatief op
huisbezoek
20
Ook tijdens de coronacrisis werkten we op

Daarom besloot ik poolshoogte te nemen.

alle mogelijke manieren aan de blijvende veilig-

We spraken elkaar uiteindelijk in de tuin,

heid van kinderen. We belden, videobelden en

waarbij we de regels goed in acht konden

stuurden vaker een appje om dicht bij ouders

nemen. Buiten heb ik iedereen gesproken

en kinderen te blijven. En omdat persoonlijk

en gezien. Zo kreeg ik een goed beeld

contact voor de veiligheid van een kind belang-

hoe het met ze ging en konden we daarna

rijk is, gingen we uiteraard nog steeds op

beter samenwerken.”

huisbezoek. Om dit veilig te laten verlopen,
werden onze gezinsmanagers steeds

Live contact en lichaamstaal

creatiever. Gezinsmanager Tanja vertelt

Ook tijdens de coronacrisis wilden we voor

over haar creatieve huisbezoeken.

een eerste kennismaking gezinnen persoonlijk
bezoeken. Tanja: “Een nieuw gezin had net

Tanja van der Meer, gezinsmanager in de

een ondertoezichtstelling gekregen, waardoor

regio West-Friesland, ging het afgelopen jaar

we elkaar in eerste instantie via de telefoon

regelmatig op ‘creatief huisbezoek’. “De aanlei-

spraken. De betrokken kinderen waren 16 en

ding voor mijn creatieve huisbezoeken was

13 jaar oud en ik wilde hen graag snel zien

bij ieder gezin anders”, vertelt ze. “Zo maakte

en spreken, om te ervaren hoe het met ze ging.

ik me bij een gezin zorgen om het welzijn van

Ik heb ze opgehaald bij de voordeur en ben

de moeder (en dus dat van de kinderen).

met hen gaan wandelen. Het was mooi weer,

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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dus zochten we een rustig plekje op.

Verbinding via de bal

Daar hebben we samen op een bankje zitten

Bij een andere ontmoeting trok Tanja zelfs haar

praten. Ik heb gemerkt dat gezinnen die

sportschoenen aan. “Toen ben ik gaan voetbal-

voor het eerst bij mij -bij Jeugdbescherming-

len met een jongen van 13 jaar. Een behoorlijke

terechtkwamen, toch het liefst in levende

uitdaging, want dat kan ik dus echt niet. Ik zag

lijve kennismaakten. Voor mij was dit ook fijn,

wel dat de jongen erin uitblonk en heb hierdoor

omdat ik tijdens zo’n gesprek net iets meer

goed contact met hem kunnen maken. Het crea-

zie. Denk bijvoorbeeld aan iemands lichaamstaal,

tieve huisbezoek leerde mij dat een keer ‘anders

een houding ‘leest’ lastiger via een scherm.”

dan anders’ afspreken ook zijn voordelen heeft.”

“Anders dan anders
afspreken heeft
ook voordelen.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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In coronatijd
beginnen bij
Jeugdbescherming:
hoe is dat?

Chaja Smook, gezinsmanager

Maak je eindelijk de overstap naar Jeugd-

Extra coaching

bescherming; volg je je inwerktraject ineens

Een van de redenen waarom Chaja bewust voor

vanaf je computer thuis. Het overkwam Chaja

Jeugdbescherming koos, was het gestructureer-

Smook. Ze vertelt hoe het was om tussen twee

de opleidings- en inwerktraject. Vanwege corona

lockdowns in te starten met haar nieuwe baan

volgde ze dit bijna volledig vanuit huis. Chaja:

als gezinsmanager.

“Dit ging op zich prima. Wat ik wel miste, was het
contact met andere startende gezinsmanagers.

Achttien jaar geleden overwoog Chaja Smook

Gelukkig krijg ik extra coaching van de senior

een carrière binnen de jeugdbescherming.

gezinsmanager en heb ik geleerd om, ondanks

Toch koos ze uiteindelijk voor een baan in het

dat iedereen druk is, op tijd de hulp in te roepen

onderwijs. De docente MBO Pedagogiek leidde

van anderen. Het helpt dat ik in een fijn team zit,

met plezier honderden professionals-in-spe

waarin mensen heel zorgzaam en oplettend

op voor het werk in de kinderopvang en de

naar elkaar toe zijn. Er wordt hard gewerkt

jeugdzorg. Tot het opnieuw begon te kriebe-

om mensen in hun kracht te zetten.”

len. Ze volgde op eigen initiatief de benodigde
nascholing en werd uitgenodigd om te komen
solliciteren. Chaja: “Afgelopen augustus, precies
tussen twee lockdowns in, ben ik begonnen.”
Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Grappen in de groepsapp
Hoewel Chaja goed werd opgevangen door haar
collega’s, voelde ze zich niet meteen onderdeel
van het team. Chaja: “Dit lag toch vooral aan het
thuiswerken. Uiteindelijk heeft de teamgewoonte
om samen de dag te starten, geholpen.
Al duurde het even voordat ik het eerste grapje
in de groepsapp durfde te maken. Als je elkaar
niet dagelijks op de werkvloer ziet, heb je lang

“Er wordt hier hard
gewerkt om mensen
in hun kracht te zetten.”

geen duidelijk beeld bij mensen. Hetzelfde had
ik met mijn gezinnen, daarom ben ik toch zo veel
mogelijk op huisbezoek gegaan. Wanneer je een
gezin alleen online spreekt, mis je een belangrijk

Verhelderend moment

stuk lichaamstaal. Tegelijkertijd bood digitaal

De dynamiek in het werk is soms pittig, maar

afspreken soms juist nieuwe mogelijkheden.

vormt voor Chaja ook de grootste aantrekkings-

Zo kreeg ik twee gescheiden ouders die eerder

kracht. “Ik vind het leuk om de telefoon op te

weigerden om samen in één ruimte te zitten,

nemen, zonder te weten wat er gaat komen.

online wel ‘om tafel’. Dat vind ik dan weer winst.”

En dat er steeds weer iets te leren valt, zoals
goed doorvragen in gesprekken met gezinnen.

Het voordeel van grijze haren

Het dubbele is: ik leer graag, maar vind het

Terugkijkend op de hectiek van haar eerste

tegelijkertijd vreselijk om iets nog niet helemaal

maanden als gezinsmanager, voelt Chaja nu

te beheersen. Verhelderend was daarom het

meer rust. “Andere gezinsmanagers herkennen

moment dat ik tijdens een overleg een vraag

dit gevoel. Het staat los van corona, denk ik.

stelde waarop ervaren collega’s net zo min

Het komt vooral door de ontzettende verschei-

meteen het antwoord hadden. Toen begreep

denheid van het werk. Je praat met gezinnen,

ik: in dit vak raak je nooit uitgeleerd.”

schrijft gezinsplannen, overlegt en moet
ondertussen over een brede kennis beschikken
om de juiste stappen te zetten. Voor mijzelf
ben ik blij dat ik wat ouder ben en veel heb
gezien en gehoord. En een paar grijze haren
hebben, is soms best handig. Zo accepteerden
mijn gezinnen mij, hoewel ik nieuw was, meteen.
Maar dat kan ook aan mijn instelling liggen,
ik laat anderen makkelijk toe. Dit werk is zo
persoonlijk, je komt heel dicht bij mensen.
Dan mogen ze ook wel iets van mij weten,
vind ik.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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De HAVIK
ziet (bijna) alles

Liesbeth de Raadt en Maartje Rupert
gedragsdeskundigen

24

Helpt de HAVIK actuele onveiligheid beter
inschatten? Dat was de hoofdvraag in het
kwaliteitsonderzoek naar het nieuwe veiligheids-

VIJF MEEST VOORKOMENDE VORMEN

taxatie-instrument. De uitkomsten werden

VAN ACTUELE ONVEILIGHEID BINNEN

in 2020 gepubliceerd. Gedragsdeskundigen

GEZINNEN, GEMETEN DOOR DE HAVIK:

Liesbeth de Raadt en Maartje Rupert zaten
in de werkgroep en gingen aan de slag met
de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.

+ Emotionele afwezigheid bij een
of meer opvoeders (55%);

Ze vertellen over de belangrijkste uitkomsten

+ Stress bij een of meer opvoeders (54%);

en over de stappen die zijn gezet om de

+ Psychiatrische problematiek of licht

HAVIK nóg gebruiksvriendelijker te maken.

verstandelijke beperking bij een of
meer opvoeders (48%);

De HAVIK (Handelingsgerichte Actuele
Veiligheid Inschatting van het Kind) is een
belangrijk onderdeel van onze veiligheidscheck.
Hij helpt gezinsmanagers de situatie binnen

+ Psychiatrische problematiek of licht
verstandelijke beperking jeugdige (46%);
+ Verbaal en/of fysiek huiselijk
geweld (46%).

een gezin direct goed in te schatten en op
basis daarvan de juiste veiligheidsafspraken

De HAVIK toetst in totaal op 11 factoren.

te maken. Zo zorgen we ervoor dat kinderen

83% van de gezinnen kent meerdere

vanaf de eerste dag dat we er zijn, ervaren

vormen van actuele onveiligheid.

dat het thuis veiliger is.
Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Onderzoek HAVIK

Voor 96% sensitief

Vanaf de introductie in januari 2018 tot en met

Een belangrijk resultaat van de HAVIK, is dat

november 2019, onderzocht het onderzoeks-

het instrument actuele onveiligheid binnen

team van Jeugdbescherming de werking van

gezinnen in bijna alle gevallen signaleert.

en ervaringen met de HAVIK. De resultaten van

Liesbeth: “Dit komt omdat de HAVIK breed kijkt

dit kwaliteitsonderzoek werden in 2020 gepubli-

naar alle factoren die van invloed zijn op de

ceerd. De uitkomsten zijn gebruikt om de HAVIK

veiligheid thuis. Zo weegt bijvoorbeeld ook

nog beter aan te laten sluiten op de praktijk.

mogelijke psychiatrie bij ouders of gedragsproblematiek bij kinderen mee.”
Maartje: “Wat ook helpt, is dat gezinsmanagers
niet alleen feitelijke onveiligheid maar ook

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN

vermoedens van onveiligheid mogen aanvinken.

KWALITEITSONDERZOEK HAVIK

Hierdoor komen eventuele zorgen beter
naar boven.”

+ De HAVIK scoort 96% in het opsporen
van actuele onveiligheid.
+ Het instrument zorgt ervoor dat gezins

Handelingsgericht
De ‘H’ in HAVIK staat volgens het onderzoek

managers actuele veiligheid op dezelfde

niet voor niets voor ‘handelingsgericht’. Liesbeth:

manier bekijken en beoordelen.

“De gezinsmanager denkt na het aankruisen van

+ De gezinsmanagers vinden dat de

de factoren, meteen na over de grootste zorgen

koppeling tussen de gevonden zorgen,

bij een gezin. De drie veiligheidsvoorwaarden

het stellen van bodemeisen en het maken

die hij op basis daarvan formuleert, bespreekt

van veiligheidsafspraken is verbeterd.

hij met het gezin. Daarna maken ze samen

+ Gezinsmanagers vinden dat de HAVIK
helpt om sneller en actiever te handelen

concrete veiligheidsafspraken. Zo wordt het
veiligheidsplan echt van het gezin.”

op actuele onveiligheid.
Maartje: “En denkt het gezin zelf na over
Belangrijkste eindconclusie van het

de vraag: als het nakomen van de afspraken

onderzoek: het opsporen van en handelen

niet lukt, wat is dan de volgende stap?

op acute onveiligheid is met het gebruik van

Vroeger schreven we dan bijvoorbeeld dat

de HAVIK enorm verbeterd.

er een verzoek tot onderzoek bij de Raad
voor de Kinderbescherming wordt ingediend.

BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN

Maar wat doet dat voor de veiligheid van een
kind op dát moment? Zo’n verzoek moet worden

+ De koppeling tussen de gevonden

opgesteld, ingediend en behandeld. De HAVIK

zorgen en het stellen van bodemeisen

dwingt ons veel meer directe gevolgen te

kan nog beter.

benoemen. Zoals: als het nakomen van de

+ De taal beter toespitsen op de taal

veiligheidsafspraken niet lukt, logeert het
kind een nacht bij oma.”

van gezinnen.
+ Het maken van controleerbare
veiligheidsafspraken kan nog beter.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Verschillende ogen,
dezelfde uitkomst

bespreekbaar maken, is moeilijk. Zeker als er

Gezinsmanagers komen in 91% van de situaties

niveau van functioneren. In dat geval helpt de

tot dezelfde belangrijkste veiligheidsvoorwaarde

HAVIK om het gesprek aan te gaan. Want heb je

(bodemeis). Dit zegt veel over de betrouwbaar-

als gezinsmanager ‘pedagogische verwaarlozing’

heid van de HAVIK. Maartje: “Het bevestigt dat

aangevinkt, dan kun je met de ouder praten over

de HAVIK ook na het invullen van vermoedens

waaróm je dit vindt en wat er anders moet voor

van onveiligheid, leidt tot de juiste volgende

de veiligheid van het kind.”

sprake is van culturele diversiteit of een ander

stap. Dit geeft gezinsmanagers meer vertrouwen
in het eigen handelen.”

Heldere taal

Liesbeth vult aan: “Dat we met de HAVIK

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek

echt maatwerk leveren is ook mooi om te zien.

was om de HAVIK duidelijker leesbaar te maken.

Want hoewel in een veiligheidsplan vaker

Maartje: “Het taalgebruik en de vragen sloten

dezelfde bodemeisen voorbijkomen, zijn de

te weinig aan bij de gezinnen die wij zien.

veiligheidsafspraken die eruit voortvloeien

Dit zorgde soms bij voorbaat al voor weerstand

per gezin anders.”

bij ouders. Nu staat alle informatie die in het
plan hoort, er voor iedereen in begrijpelijke

Naast ouders staan

taal in.”

Gezinsmanagers beoordelen de HAVIK als
een prettig instrument en Maartje en Liesbeth
hebben ook gehoord dat gezinnen er positief
op reageren. Maartje: “Ouders die bij Jeugdbe-

HAVIK STAAT VOOR HANDELINGS-

scherming komen, hebben vaak al veel hulpver-

GERICHTE ACTUELE VEILIGHEID

lening achter de rug en zijn hierdoor per definitie

INSCHATTING VAN HET KIND

terughoudend. Dat we nu meer focussen op
triggermomenten (‘wat maakt dat je in een ruzie

Praktisch en handelingsgericht

terechtkomt?’) helpt wel. Door ouders mee te

De HAVIK bestaat uit vier onderdelen:

nemen in dat proces kom je samen tot veiligheidsafspraken waar het gezin echt iets aan

+ Een overzicht van elf gebieden van

heeft. Ook kijken we wat er nodig is om de

mogelijke actuele onveiligheid;

afspraken vol te houden en hoe we het netwerk

de gezinsmanager kruist de gebieden

daarbij kunnen betrekken. De insteek is nog

die van toepassing zijn aan.

meer geworden: hoe krijgen we met elkaar

+ Het formuleren van maximaal drie
minimale veiligheidsvoorwaarden

de kinderen veilig?”

(bodemeisen).

Het kind centraal

+ Het maken van een aantal veiligheids-

De HAVIK geeft goede handvatten voor een

afspraken samen met het gezin.

gesprek. Maartje: “Wij streven ernaar om met

Deze gelden iedere dag en kunnen

het hele gezin om tafel te zitten, maar dit is

tussentijds worden bijgesteld.

niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld bij een

+ Een beschrijving welke stappen er

vechtscheiding. De HAVIK stelt het kind centraal:

gezet kunnen worden wanneer het niet

wat heeft het kind nu nodig? Op basis daarvan

lukt om de veiligheidsafspraken na

maakt de gezinsmanager met beide ouders de-

te komen.

zelfde afspraken om de veiligheid te vergroten.”
Liesbeth: “Onveiligheid of kindermishandeling

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Liesbeth: “Ouders en kinderen hebben het

Zie jij wat ik zie?

recht te weten wat het plan precies zegt en

Jeugdbescherming voert op dit moment

waarom de gezinsmanager dit heeft opgeschre-

gesprekken met gemeenten over het breder

ven. Het is immers het plan van het gezin zelf.”

inzetten van de HAVIK. Liesbeth: “De HAVIK
helpt om met elkaar in dezelfde taal te leren

Alle afspraken op één overzicht

praten over kindveiligheid. Onze ketenpartners

Een praktisch initiatief van de werkgroep is

reageren ook heel positief, juist omdat de

dat alle afspraken met één druk op de knop

HAVIK zo handelingsgericht is. Maartje: “En daar

in een handig overzicht staan. Dit document

worden wij weer enthousiast van. Dan kun je

geven we aan de ouders. Op die manier hoeven

echt met elkaar afstemmen: wat zien we en wat

zij niet te wachten tot het hele plan klaar is,

kunnen we sámen voor dit gezin betekenen.”

maar hebben ze alle afspraken over de
actuele veiligheid meteen bij de hand.”
Maartje: “In West-Friesland werken gezinsmanagers al zo. Zij merken dat ouders hierdoor
actiever aan de slag gaan met de afspraken
en dat het netwerk om het gezin beter ziet
wat de afspraken zijn en hoe zij hierbij
kunnen ondersteunen.”
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“Met de HAVIK
focussen we nog
meer op: wat heeft
het kind nú nodig?”
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Op nieuwe manieren
samenwerken voor
het hele gezin
Kinderen gezond, veilig en zo ‘thuis’ mogelijk op laten
groeien, dat is de ambitie van gemeenten in de regio
Amsterdam-Amstelland en steeds meer gemeenten daarbuiten. Jeugdbescherming draagt hier actief aan bij door
met partners binnen én buiten de jeugdbeschermingsketen,
op nieuwe manieren samen te werken voor het hele gezin.
We willen dat kinderen blijvend veilig kunnen
opgroeien, dus moeten we ook de problemen

Innovatieve psychiatrie:

waar hun ouders mee worstelen, aanpakken.

Samen brede schouders krijgen

Liefst laagdrempelig en in een vroeg stadium.
Dus helpen experts uit de volwassen GGZ ons

Werken aan bestaanszekerheid:

psychische problemen bij kwetsbare ouders

Dat doen we samen met lokale teams

te signaleren en hen hierbij te ondersteunen.
En pakken we met lokale teams stress rond
bestaanszekerheid aan. We gaan naast
ouders staan en kijken wat zij nodig hebben,
om er weer te kunnen zijn voor hun kind.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Naast ouders, voor kinderen
Dat is de naam van het programma van Jeugdbescherming,
gericht op perspectiefbiedend opvoederschap. We willen
professionals in de jeugd- en volwassenzorg ervan bewustmaken dat kinderen alleen blijvend veilig kunnen opgroeien
als we de patronen bij hun ouders doorbreken. Innovatieve
psychiatrie is een van de succesvolle initiatieven binnen
dit programma.

Podcast Coalitie naar Thuis
De Coalitie naar Thuis is ook een voorbeeld hoe we naast
ouders staan. Het programma streeft ernaar kinderen zo
thuis mogelijk te laten opgroeien, door maatwerk en duurzame
oplossingen aan te bieden. Zo kunnen kinderen in hun eigen
omgeving blijven.
In de podcast ‘De droom van Amalia’ van het Nederlands
Jeugd Instituut vertellen bestuurders, hulpverleners en een
vader hoe de Coalitie naar Thuis de droom van Amalia om
weer thuis te wonen realiseerde.

29
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Samenwerking volwassenzorg: met elkaar bredere
schouders krijgen
In Nederland groeien zo’n 577.000 kinderen

zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en

op bij een ouder die kampt met een psychische

thuis mogelijk opgroeien.

Wilko van der Graaf,
sociaal psychiatrisch
verpleegkundige
Yma Alkema,
gezinsmanager

aandoening of verslaving. De ontwikkeling
van deze kinderen wordt sterk beïnvloed door

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Wilko

de persoonlijke problemen van hun ouders.

van der Graaf werkt al meer dan vijfentwintig

Daarom startten we in 2016 met partners uit

jaar voor Arkin en is sinds juni 2020 fulltime

de geestelijke gezondheidszorg de pilot

gedetacheerd bij Jeugdbescherming. Daarmee

‘Innovatieve psychiatrie’.

is Wilko de derde SPV’er in een team dat verder
bestaat uit twee collega’s van de GGD. Hij werkt

De pilot houdt in dat gezinsmanagers een sociaal

in zes teams, onder andere met gezinsmanager

psychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) mee op

Yma Alkema die in Amsterdam Zuidoost actief is.

het eerste huisbezoek nemen. De SPV’er gaat

Yma, eerder jeugdbeschermer in Australië,

met ouders in gesprek en kan, als dat nodig is,

Groningen en Drenthe werkt sinds 1,5 jaar

ervoor zorgen dat zij de juiste ondersteuning of

bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

geestelijke gezondheidszorg krijgen. Inmiddels

Wilko en Yma vertellen wat hun bijzondere

neemt Innovatieve psychiatrie een vaste plek in

samenwerking hen en vooral de gezinnen die

binnen de Transformatie Jeugd. Het programma

zij bezoeken, oplevert.

van de gemeente Amsterdam – Amstelland dat
nieuwe werkwijzen ontwikkelt om ervoor te

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Lef om met de SPV’er
aan de gang te gaan

Dichterbij de ouder komen

Wilko heeft inmiddels zijn draai bij Jeugdbe-

in het leren begrijpen van en omgaan met het

scherming helemaal gevonden. Wilko: “Ik merk

gedrag van ouders. Wilko: “Een ouder hoeft

bij de teams een grote bereidheid om samen te

geen vlekkeloze samenwerkingspartner te

werken. Al hebben gezinsmanagers soms last

worden. Een van mijn lijfspreuken is ‘begrijpen

van plankenkoorts. Het vraagt wat lef om met

is niet hetzelfde als goedkeuren’. De meerwaar-

een SPV’er op pad te gaan.” Yma: “Een andere

de van het begrijpen van gedrag, is dat je als

expert meenemen naar een gesprek, kan span-

professional dichter bij de ouder komt te staan.

nend zijn. Het is soms zoeken naar een juiste

Zonder daarbij de grens te verleggen in wat je

introductie van Wilko, wanneer je bijvoorbeeld

wel of niet oké vindt.”

weerstand bij ouders verwacht.”

Yma: “Ik probeer altijd vanuit een match met

Met zijn expertise coacht Wilko gezinsmanagers

ouders te werken. Dankzij Wilko’s bijdrage, lukt

Terug in de ouderrol helpen

het beter om ook bij psychische kwetsbaarheid

Die weerstand blijkt in de praktijk reuze mee

die match te maken. Door te kijken naar hoe

te vallen. Yma: “Sommige ouders vinden het

je wél in gesprek blijft en naar wat haalbaar is.

fijn dat er iemand speciaal voor hen komt,

Zo sta je nog meer naast de ouder.” Ook helpt

anderen nemen het als gegeven aan. Een enke-

Wilko een verleden van psychiatrie makkelijker

ling weigert een gesprek. Dat kan, praten is

bespreekbaar maken. Wilko: “Ik richt me daar-

niet verplicht.”

in vooral op het nu. Onlangs spraken we een

Wilko: “Op zo’n moment bespreek ik alleen

ouder die bang was ervaringen uit het verleden,

met de gezinsmanager wat er aan de hand is

opnieuw te beleven. Dit hebben we om weten

in het gezin. Omdat je samen optrekt, krijg je

te draaien: als je weet hoe je met je zwakkere

bredere schouders. Dat is echt een meerwaarde.

kanten om kunt gaan, hoef je minder bang te

Hierdoor kunnen gezinsmanagers gezinnen met

zijn dat de geschiedenis zich herhaalt. Zo zet

ouders met psychiatrie of onbegrepen gedrag,

je een angst om in een kracht.”

beter begeleiden. Met de veiligheid van kinderen
natuurlijk als het uiteindelijke doel.”

Veel te winnen
Regelmatig overleggen Levvel (voorheen Spirit

Geen wonderen verrichten

en de Bascule), Arkin Jeugd, Arkin Volwassen-

De inzet van een sociaal psychiatrisch verpleeg-

zorg en Jeugdbescherming samen hoe zij de

kundige hoeft niet bij één gesprek te blijven en

zorg voor complexe gezinnen beter op elkaar

leidt niet altijd tot een verwijzing. Wilko: “Soms

af kunnen stemmen. Wilko: “Het is goed dat

is een paar gesprekken voldoende om ouders

deze samenwerking loopt, want op dit vlak

sterker in hun opvoedersrol te zetten. Een ande-

valt er nog veel te winnen. Daar draag ik

re keer gaan we op zoek naar passende verde-

graag aan bij.”

re hulp. De wachtlijsten maken dit soms lastig.
Bovendien moeten we ons niet blindstaren
op doorverwijzen. De GGZ kan geen wonderen
verrichten. Belangrijker is dat we begrijpen
wat er gebeurt en ervoor zorgen dat een gezin
verder komt. Hierbij hoort ook accepteren dat
de mogelijkheden soms beperkt zijn.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Geluksmoment 2020
Een geluksmoment voor Yma dit jaar was toen het eindelijk
lukte om bij een gezin op huisbezoek te gaan. De moeder
wilde eerst niets van Jeugdbescherming weten. “We hebben
het contact opgebouwd via de telefoon en later door te videobellen. Toen ik eenmaal op bezoek was, mocht ik alles weten.
En wat bleek? Het gezin had eigen veiligheidsafspraken met
elkaar gemaakt. Moeder was dus wel degelijk bezig geweest
met de veiligheid van haar kinderen.” Wilko: “Dit is voor mij een
voorbeeld van waar Jeugdbescherming sterk in is: mensen die
bij hen terechtkomen, vanuit een positieve invalshoek, gericht
op samenwerken, verder helpen. En dat met een vaak opvallende frisheid.”

32

“Ik help ouders hun
angst om te zetten
in een kracht.”
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Bestaanszekerheid,
de basis voor
kindveiligheid

Nicole Versteeg, gezinsmanager

Niet weten waar je volgende week van
moet leven, hoe je je rekeningen moet betalen

De Gemeente Amsterdam wil de zorg en

en of je wel in je huis kunt blijven wonen.

ondersteuning in Amsterdam verbeteren

Bestaansonzekerheid veroorzaakt stress en

en toegankelijker maken. Daarom kunnen

spanningen en verhoogt de kans op huiselijk

Amsterdammers en gezinnen met meerdere

geweld en kindermishandeling. Werken aan

problemen, vanaf 1 januari 2021 terecht bij

de veiligheid van kinderen is moeilijker

de Ouder- en Kindteams en de Buurtteams.

wanneer ouders in beslag worden genomen

De kennis en aanpak van Samen DOEN is,

door financiële zorgen. Nicole Versteeg,

samen met de professionals, overgaan in

gezinsmanager in de Amsterdamse wijk Bos

deze teams. Samen DOEN is vanaf 1 januari

en Lommer, vertelt hoe we met Samen DOEN

2021 gestopt.

(zie kader) samenwerkten op bestaanszekerheid en daarmee zorgde voor meer rust én
veiligheid bij gezinnen.
Nicole: “Omdat Samen DOEN sterk was in
het bieden van praktische en laagdrempelige
hulp, ontstond het idee om bij gezinnen met
problemen op het gebied van bestaanszekerheid

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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eerder samen op te trekken. Door vanaf het
begin te kijken naar wat een gezin nodig heeft,
om in gesprek te kunnen over de veiligheid van
hun kind. Zonder dat ze alleen maar aan het
overleven zijn. Als we stress over bijvoorbeeld
schulden wegnemen, kunnen we beter werken
aan de veiligheid in het gezin. Daardoor kunnen

“Als we stress wegnemen,
kunnen we beter werken
aan veiligheid.”

gezinnen sneller verder, zonder de betrokkenheid van Jeugdbescherming.”

Meer oog voor het kind

DE RUST TERUGBRENGEN

Stress over bestaanszekerheid werkt op

Het voorstel om een andere partij bij het

verschillende manieren door. Nicole: “Geldzor-

gezin te betrekken, stuit soms op weer-

gen geven ruzie thuis, waardoor de kans op

stand. “Ik had een gezin onder mijn hoede,

huiselijk geweld toeneemt. Die spanningen

waarvan de kinderen regelmatig een dag

hebben vervolgens hun weerslag op de

school misten en de ouders hun afspraken

kinderen en op bijvoorbeeld de prestaties

met mij niet nakwamen. Pas na een aantal

op school. Soms helpt het al wanneer ouders

gesprekken kwam ik erachter dat financiële

letterlijk mee aan de hand worden genomen

stress hier de oorzaak van was. De ouders

naar de gemeente, om te kijken wat er mogelijk

hadden schulden en dreigden uit huis te

is. Wordt er eenmaal gewerkt aan de onzeker-

worden gezet. Toen heb ik voorgesteld

heden op het gebied van financiën en

om Samen DOEN in te zetten. In eerste

huisvesting, dan ontstaat bij ouders pas de

instantie stonden de ouders hier niet voor

ruimte om te kijken naar hoe het eigenlijk

open, maar later gingen ze toch overstag.

gaat thuis. En voelen kinderen meteen dat

Een schuldsaneringstraject nam uiteindelijk

er minder spanningen zijn in huis.”

de dreiging van uithuiszetting weg. Hoewel
het gezin daarna nog een lange weg te gaan

Einde pilot,
blijvende samenwerking

had, bracht de hulp van Samen DOEN rust.”

Al maakten wisselingen in het eigen team en
het overgaan van Samen DOEN in de Ouderen Kindteams dat de pilot stopte, de samenwer-

WARME OVERDRACHT

king is er nog steeds. Nicole: “We weten nu dat

Nicole heeft nog een voorbeeld van een

samenwerken in een vroeg stadium een positief

samenwerking op bestaanszekerheid.

effect heeft op de gezinnen. En hoewel Samen

“Een meisje stond op het punt 18 jaar te

DOEN niet langer zelfstandig bestaat, zijn hun

worden. Zij woonde in een woongroep van

professionals en werkwijze wel overgegaan in

een jeugdinstantie en ik had, toen ze bij

de Ouder- en Kindteams. We gaan bij nieuwe

mij kwam, nog maar een paar weken om

gezinnen nog steeds eerst na of het nodig is om

haar voor te bereiden op een zelfstandig

extra hulp op het gebied van bestaanszekerheid

leven buiten de woongroep. Samen DOEN

in te zetten.”

heeft toen haar huisvesting geregeld en
studiefinanciering en een ziektekostenverzekering aangevraagd. Zo had dit meisje
een goede start om op eigen benen te staan.”
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Medezeggenschap
en toezicht
in beweging
In een jaar waarin alles vooral op afstand plaatsvond,
gaven de raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad
allen op eigen wijze vorm aan medezeggenschap en toezicht.
Ondertussen waren de raden zelf ook volop in beweging.
Om de medezeggenschap te hervormen, om met nieuwe
gezichten een koers uit te zetten en met Jeugdbescherming
mee te denken over de onvoorziene gebeurtenissen,
aanhoudende problemen én hoopvolle ontwikkelingen in 2020.
Cliëntenraad: Een nieuwe invulling
aan medezeggenschap
Ondernemingsraad: Zelfs op afstand
voelsprieten
Raad van toezicht: Nabij blijven,
ook bij je opdrachtgevers

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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Klaar voor de
toekomst

Lynn, voorzitter jongerenraad

36
In 2020 ging een nieuwe medezeggenschaps-

gedegen basis voor de cliëntenraad en

wet in en tekende de cliëntenraad een nieuwe

daar zijn we ze ontzettend dankbaar voor.

medezeggenschapsregeling. Dit was een
mooie basis voor de nieuwe medezeggenschap.

Thema’s in 2020

Hoewel corona de plannen in de war gooide,

De cliëntenraad dacht mee bij de ontwikkeling

was de raad op verschillende onderwerpen

van een corona-routekaart voor medewerkers

actief. De cliëntenraad kreeg versterking van

van Jeugdbescherming. Ook gaven ze advies

jeugdige collega’s: de jongerenraad staat

over omgaan met narcisme, huiselijk geweld

klaar voor de start.

en het herkennen van kindermisbruik. Culturele
diversiteit stond ook op de agenda. En samen

De cliëntenraad heeft zich dit jaar op verschil-

met Jeugdbescherming maakte de cliëntenraad

lende fronten ingezet voor de belangen van

zich sterk voor een gezinswet. Deze moet het

cliënten, met als belangrijkste focus de nieuwe

Jeugdbescherming mogelijk maken om zowel

inrichting van de medezeggenschap. Hierbij ging

kinderen als ouders de juiste hulp te bieden.

de raad moeilijke thema’s niet uit de weg en dat
heeft de nodige inspanningen gekost. Aan het

Jongerenraad

begin van 2021 hebben we afscheid moeten

Het was al langer onze wens om jongeren

nemen van drie gedreven leden: Bettina, Oscar

een stem te geven via medezeggenschap.

en Rachel. Zij hebben keihard gewerkt aan een

Dit jaar zijn hiervoor de voorbereidingen gestart.
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Inmiddels staan vijf jongeren klaar om plaats te
nemen in de jongerenraad die in 2021 van start

DE MEDEZEGGENSCHAPSREGELING

gaat. Voorzitter Lynn kan niet wachten om aan

Deze regeling, gebaseerd op de nieuwe

de slag te gaan: “Ik ben nu achttien en heb al

medezeggenschapswet voor cliënten van

mijn hele leven contact met Jeugdbescherming.

zorginstellingen die Nederland sinds 1 juli

Ik heb zelf ervaren dat sommige dingen beter

kent, bevat onder andere afspraken over

moeten. Het verbaasde mij eerlijk gezegd dat

de rechten en plichten voor beide partijen.

Jeugdbescherming geen jongerenraad had.

Ook beschrijft de nieuwe regeling op welke

Wie kunnen er beter vertellen wat er anders

manier Jeugdbescherming de cliëntenraad

kan, dan wij? Bovendien is het voor jongeren

(financieel) ondersteunt. De cliëntenraad

belangrijk dat ze, als ze over Jeugdbescherming

en Jeugdbescherming zetten als een van

willen praten, terechtkunnen bij leeftijdgenoten.

de eerste een handtekening onder de

Met onze feedback willen wij Jeugdbescherming

nieuwe medezeggenschapsregeling.

versterken en andere kinderen en jeugdigen
helpen.”
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ONDERNEMINGSRAAD

Weten wat er speelt,
ook op afstand

Petra de Vries, voorzitter ondernemingsraad

38
De ondernemingsraad behartigde dit jaar
merendeel vanuit huis de belangen van alle
medewerkers en deed hier haar uiterste best

ONDERNEMINGSRAAD

voor. Voorzitter Petra de Vries is blij met

Bestaat in totaal uit 8 leden. In 2020 zijn

het resultaat. De OR was betrokken bij de

er 4 leden vertrokken en 2 nieuwe leden

belangrijke onderwerpen van 2020 en nieuwe

toegetreden.

leden zorgden voor een nog scherpere blik.
Onderwerpen in 2020: corona, Blijvend

Signaleren en in actie komen

Veilig, Jeugdbeschermer in de wijk,

Corona was ook voor de ondernemingsraad

ziekteverzuim, onderhandelingen over

een van de hoofdthema’s. Het coronateam

de tarieven 2021.

hield de hele organisatie op de hoogte van het
laatste nieuws, ontwikkelingen en aangepaste
werkwijzen. Ook de OR zag veel coronavragen
voorbijkomen. Petra: “Gezinsmanagers vroegen
zich af: ‘Hoe zorg je in deze crisis voor de
veiligheid van de kinderen?’ en ‘Hoe zit het
met de onkostenvergoeding voor reizen en
thuiswerken?’ De OR bracht vragen in beeld
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en onderzocht tegelijkertijd met het landelijke
OR-platform in hoeverre algemene regelgeving
in de maak was. We gaan tenslotte naar een
nieuw ‘normaal’ qua thuiswerken en blijven
hierover in gesprek met de organisatie.”

Meedenken, ook op het gebied
van verzuim
Jeugdbescherming kreeg te maken met

“We houden elkaar
scherp als OR
en bestuur.”

stijgend ziekteverzuim, een signaal waar de
OR op inzoomt. Petra: “Veel uitval valt nu onder
psychische klachten met privé-gerelateerde
oorzaken. Maar als je dit heftige werk doet,
met veel confrontaties, loop je bij problemen

Veilig en Jeugdbeschermer in de wijk.

thuis sneller over. Ziekteverzuim is voor ons

Bij Blijvend Veilig gaan medewerkers Jeugd-

daarom aanleiding om te kijken wat we als

bescherming nauw samenwerken met medewer-

organisatie extra kunnen doen voor mede-

kers van andere organisaties.

werkers en wat dit vraagt van de verzuim-

Wij kijken wat dit voor hen betekent én schatten

begeleiding. Ook willen we de indirecte

de mogelijke gevolgen in als de pilot organisatie-

uitval door corona eruit filteren. Nu voeren

breed overgenomen wordt. Om alle ontwikkelin-

mensen drie uur een basisteamoverleg van-

gen goed te kunnen volgen, hebben we

achter hun laptop. Wat doet dat mentaal

maandelijks een update met het bestuur.

met je? Dit zijn interessante vragen.”

Zo houden we elkaar scherp. Verder volgen
we uiteraard de tariefonderhandelingen met

Altijd op de hoogte

de gemeente. De uitkomsten hiervan kunnen

De ondernemingsraad is volgens Petra op

gevolgen hebben voor de bezetting en de

het punt beland, waar ze wil en móét staan.

werkdruk.”

“We hebben overal toegang toe en schuiven
aan bij de belangrijke onderwerpen. We werken

Frisse nieuwe leden

goed samen met het bestuur en worden betrok-

Petra blikt met een goed gevoel terug op dit jaar.

ken bij de pilots die Jeugdbescherming als leren-

“We hebben ook op afstand fijn samengewerkt.

de organisatie altijd heeft lopen zoals Blijvend

De nieuwe leden willen alles weten en zijn
ontzettend scherp. Heerlijk! Die scherpte is
noodzakelijk want er zijn genoeg onderwerpen
waar de OR haar pijlen op kan richten:
de lange wachttijd op passende hulpverlening,
de tekorten in het sociale domein en de jaarlijkse
onderhandelingen met de gemeenten.”

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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RAAD VAN TOEZICHT

In gesprek blijven,
ook als het om geld gaat

Agnes Wolbert
voorzitter raad van toezicht

40
Agnes Wolbert startte in april als voorzitter
van de raad van toezicht. Ze vertelt over een
jaar dat voor Jeugdbescherming in het teken

RAAD VAN TOEZICHT

stond van aanpassen, in gesprek blijven over

Totaal 7 leden; 1 scheidend lid, benoeming

geld en ondertussen dóórgaan: voor de

nieuwe voorzitter Agnes Wolbert.

blijvende veiligheid van kinderen.
In 2020 aandacht voor: beleid rond
De raad van toezicht van Jeugdbescherming

corona, tarifering en financiële vraagstuk-

heeft een nieuwe voorzitter: oud-Tweede

ken, proces van toezicht, boeien en binden

Kamerlid en huidig directeur van de NVVE,

van medewerkers, Blijvend Veilig.

Agnes Wolbert. Agnes, zelf in het verleden
bestuurder van Bureau Jeugdzorg Groningen,
startte midden in de coronacrisis en omschrijft
2020 als een ‘lang, maar bijzonder jaar’.

Digitale omslag
Het jaar 2020 kende 3 belangrijke onderwerpen.
Agnes: “Allereerst was er natuurlijk corona en
de digitale omslag die deze crisis met zich
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meebracht. Gelukkig wist Jeugdbescherming
snel de draad op te pakken in het werken
op afstand. Dit moest ook wel, als je kijkt
naar de urgentie van het werk. Die werd,
toen kinderen in moeilijke thuissituaties niet
meer naar school mochten, alleen maar groter.”

Dicht bij je opdrachtgevers blijven
Dit jaar domineerden financiën opnieuw de

“Elke nieuwe
mogelijkheid is
ook een vraagstuk.”

gesprekken. Agnes: “De tarieven in de jeugdbescherming en jeugdzorg zijn zo slecht,
dat organisaties over de volle breedte van
het werkveld in de problemen raken. De kern
van dit probleem, is chronische onderbetaling
bescherming interen op het eigen vermogen.

Informatie rechtstreeks
van de bron

Dit houdt een gezonde organisatie een aantal

Met haar komst heeft Agnes een nieuwe manier

jaren vol, maar de reserves worden minder

van informatie vergaren geïntroduceerd: elke

en de situatie dus steeds nijpender.

vergadering nodigt de raad een medewerker

Wat Jeugdbescherming goed doet, is dat

uit een onderwerp op de agenda toe te lichten.

ze hierover voortdurend in gesprek blijft

Agnes: “Op deze manier krijgen we onze informa-

met haar opdrachtgevers en vertrouwen blijft

tie rechtstreeks van de betrokken medewerkers.

houden in een oplossing. Ook dat is nabijheid.”

Nabij blijven werkt in ons geval twee kanten op:

van de dienstverlening. Hierdoor moest Jeugd-

Jeugdbescherming informeert de raad en

Blijvend Veilig:
veelbelovende ontwikkeling

wij halen zelf actief informatie op. Als ik terugkijk

Een derde thema was Blijvend Veilig:

binnen Jeugdbescherming heeft gedaan wat

de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak

nodig was. Je moet als medewerker een speciaal

van de jeugdbeschermingsketen richting

vlammetje voelen om dit werk te kunnen doen.

gezinnen.

Bij Jeugdbescherming brandt er nog genoeg vuur.”

op het afgelopen jaar ben ik trots hoe iedereen

Agnes: “In dit soort grote beleidsprocessen
hoort de raad van toezicht meegenomen te
worden, en dat is ook gebeurd. Zo was er een
bijeenkomst met de raden van toezicht van de
verschillende organisaties. Hier presenteerde het
bestuur de plannen en beantwoordde ze vragen.
Als raad beoordelen we deze ontwikkeling als
veelbelovend, maar complex. Al wisten de
partijen in Blijvend Veilig elkaar op inhoud snel
te vinden, nu moet alles organisatorisch,
wettelijk en financieel nog geregeld worden.”
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JAAROVERZICHT IN BEELD

Het jaar 2020 van
maand tot maand
42

JAN
JIJ VOOR DE JEUGD DAG
Gedragsdeskundige Mirte Forrer geeft
een workshop: hoe doorbreken we de cirkel
van transgenerationele problematiek?

FEB
CAMPAGNE ‘JIJ STAAT NIET ALLEEN’
Projectleider Amel Bensalah werkt namens
Jeugdbescherming mee aan de campagne ‘Jij
staat niet alleen’ van de gemeente Amsterdam.
Een campagne over onveiligheid van kwetsbare
meiden en jonge vrouwen. Lees verder.
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MRT
LAATSTE LIVE INTRODUCTIEDAG
NIEUWE MEDEWERKERS
Op 1 maart wordt de laatste groep nieuwe
medewerkers op hun eerste werkdag op kantoor
verwelkomd. Daarna deden we dat online.

APR
OP PAD MET DE JEUGDAGENT
Onze gezinsmanagers Sarah en Merel gaan
op pad met jeugdagent Isaak. Samen kijken ze
bij gezinnen hoe ze tijdens de coronacrisis de
veiligheid van de kinderen kunnen waarborgen.
Kijk hier de vlog die Sarah maakt.

MEI
MET SANDER DEKKER
OP HUISBEZOEK
Gezinsmanager Arjan en trajectbegeleider
Michelle van Spirit gaan op huisbezoek met
minister Sander Dekker. Zij praten over veiligheid
van kinderen tijdens de coronacrisis maar vooral
ook over veiligheid van medewerkers die dagelijks met agressie te maken hebben. Lees verder.

JUN
TIME-OUT WONING
Wij doen mee met het initiatief om voor gezinnen die even pauze moeten nemen van elkaar
en weer op adem moeten komen een time-out
woning te openen. Lees verder.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam - Ieder kind veilig!
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JUL
JEUGDBESCHERMER IN DE WIJK
Onze gezinsmanagers en jeugdbeschermers
van de William Schrikker Stichting gaan een
actievere rol spelen in de wijk. Zo staan we dichterbij gezinnen en kunnen zij beter
worden ondersteund. Verder lezen.

AUG
PROFESSIONELE OORDEELSVORMING
Onze gedragsdeskundigen Hélène en Marian
vertellen deze maand aan JEPZine hoe we bij
Jeugdbescherming werken met professionele
oordeelsvorming in gezinnen waar radicalisering
heerst. Lees verder.

SEP
WIE BESCHERMT
DE JEUGDBESCHERMER
Agressie is helaas iets wat voorkomt in het werk
van gezinsmanagers. Sterre Hoogendijk vroeg
zich af: wie beschermt de jeugdbeschermers?
Zij besloot hier onderzoek naar te doen.
Lees verder.

OKT
REACTIE JEUGDWET
Aanpassing van de jeugdwet is wat ons betreft
niet voldoende. Via internetconsultatie hebben
we laten weten voor een gezinswet te zijn.
Dan krijgt het hele gezin de juiste ondersteuning
op het juiste moment. Lees hier onze hele
reactie.
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NOV
MIRTE IN ARGOS
NPO Radioprogramma Argos sprak zaterdag
7 november met een moeder en deskundigen
over uithuisplaatsingen. Onze gedragsdeskundige Mirte Forrer licht onze visie toe.

DEC
FEESTELIJKE VERRASSINGEN
Speciaal voor de feestdagen verrassen
medewerkers elkaar met een schaats-,
kickboks- of yogales, knutseltips, recepten,
online concerten en een heerlijke playlist
voor bij het thuiswerken.
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2020
in cijfers
Gezinnen
2.480 gezinnen in begeleiding
START 2020

Eind 2020

2.650

2.400
gezinnen

gezinnen

nieuwe
gezinnen

+ 1.1

- 1.3
50

00

afgesloten
gezinnen

Werkgebied
Noord-Holland
Opmeer

Medemblik

Hoorn

Enkhuizen

Koggenland
Beemster
Wormerland
Zaanstad
Oostzaan
Haarlemmermeer

Stede Broec
Drechterland
Edam-Volendam
Purmerend

Rijk van
Nijmegen

Waterland
Landsmeer

Amsterdam
Diemen
Amstelveen
Aalsmeer Uithoorn Pouder-Amstel

Aantal
klachten

Centraal
Gelderland

276

Zuidoost
Brabant

Onderverdeeld in 227
bij gezinsmanagers/teammanagers
en 49 bij de klachtencommissie

Medewerkers
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Medewerkers

495
medewerkers op
31 december 2020

Verloop

Verzuim

7,68%

Akademie

7,25%

G

TRAININ

483
gegeven
trainingen door
de Akademie

47
293 intern 190 extern

2.700
Top 3
onderzoeken

1.

Handelen op de
actuele veiligheid
met de HAVIK

2.
3.

cursisten

Uitkomsten
voor kinderen

Praten met
en luisteren
naar kinderen
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Praten met
en luisteren
naar kinderen
Jaarverslag
2020

3.

Financiën
Ons budget in 2020

€ 41 miljoen

Innovatie in 2020

Effectieve jeugden gezinsbescherming

48

Onze
pilots

2020

Praten met
en luisteren
naar kinderen

Naast ouders,
voor kinderen –
perspectiefbiedend
opvoederschap
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