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Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen 

met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen en de plaatselijke 

hulpverlening, zetten wij ons in voor een veilige ontwikkeling van het kind. Ouders of 

opvoeders moeten daar in de eerste plaats zelf voor zorgen. Maar als dat (tijdelijk) 

niet lukt is Jeugdbescherming Gelderland gecertificeerd om het kind te beschermen. 

Met een schat aan ervaring en expertise zetten wij ons met hart en ziel in voor 

gezinnen die onze hulp nodig hebben. Elk kind verdient het veilig op te groeien.



Wij nemen niet over, wij voegen toe
De gezinnen waarmee Jeugdbescherming Gelderland te maken 

heeft hebben vaak verschillende problemen tegelijk. Bijvoorbeeld 

verslaving, huiselijk geweld, echtscheidingsproblematiek en 

 schulden. De problemen zijn ernstig. Toch zien we vaak dat deze 

 gezinnen niet zelf om hulp kunnen of willen vragen. Meestal 

raken wij via andere hulpverleners, bijvoorbeeld van een wijkteam, 

 Centrum voor Jeugd en Gezin of Veilig Thuis, bij het gezin betrokken. 

Als deze hulpverleners niet meer verder komen met het gezin, of al 

direct inschatten dat kinderen in hun veilige ontwikkeling worden 

 bedreigd, kunnen zij ons inschakelen. Wij nemen de hulp dan niet 

over, maar voegen onze expertise toe. Soms is één adviesgesprek 

met de betrokken hulpverlener of het gezin al genoeg, soms gaan 

wij het gezin daadwerkelijk begeleiden. De lokale hulpverlener blijft 

altijd betrokken en de vaste contactpersoon voor het gezin. Zodra de 

veilige ontwikkeling van het kind voldoende is hersteld, dragen wij 

het gezin weer over aan de plaatselijke hulpverlener. 

Eigen kracht is drijvende kracht
Het gezin moet weer een veilige thuishaven voor het kind worden. 

Daarom betrekken wij in onze begeleiding het hele gezin. Samen 

met alle gezinsleden bekijken wij wat zij nodig hebben om de 

problemen op te lossen. Drijvende kracht is de kracht van het

gezin zelf. Wij ondersteunen het gezin deze optimaal in te zetten 

en stimuleren het ook het eigen netwerk te betrekken: opa’s en 

oma’s, ooms en tantes, buren en vrienden. Iedereen in de eigen 

omgeving die het belangrijk vindt dat het goed gaat met het kind, 

kan hier op zijn eigen manier een steentje aan bijdragen.

Kort en krachtig
Het veilig opgroeien van het kind is en blijft steeds het doel van 

onze begeleiding. Om dit doel te bereiken bepalen wij de minimale 

voorwaarden waar de opvoedingssituatie aan moet voldoen. Hoe de 

problemen worden opgelost, is in de eerste plaats aan het gezin om 

te bepalen. Wij kijken samen met het gezin naar de haalbaarheid 

van deze oplossingen, ondersteunen het in de uitvoering en maken 

duidelijke afspraken over resultaten en termijnen. In een familie

groepsplan komt alles zwart op wit te staan. Dit plan vormt de rode 

draad in onze begeleiding. In een intensief, maar zo kort mogelijk 

traject en in nauwe samenwerking en aansluiting met het gezin, 

proberen wij ons zo snel mogelijk weer overbodig te maken. Zodat 

het gezin zelf weer verder kan. 

Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet
Wij streven er altijd naar dat onze jeugdbescherming vrijwillig blijft. 

Wij zetten ons daarvoor in door het gezin steeds te blijven motiveren 

aan de begeleiding mee te werken. Enerzijds door aan te sluiten bij 

de leefwereld, wensen en eigen kracht van het gezin,  anderzijds door 

duidelijke kaders te stellen en afspraken te bewaken. Zeker wanneer 

onze jeugdbeschermers tijdig worden ingeschakeld,  kunnen wij op 
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die manier verplichte, zwaardere hulp vaak voor komen. Helaas

lukt het niet altijd de hulpverlening voldoende van de grond te laten 

komen. In het belang van het veilig opgroeien van het kind zijn wij 

dan genoodzaakt de Raad voor de Kinderbescherming te vragen 

onderzoek te doen. De kinderrechter kan vervolgens het gezin 

 verplichten aan onze begeleiding mee te werken. Het kind krijgt 

dan een ondertoezichtstelling of, in het uiterste geval, een voogdij

maatregel. Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd kunnen 

een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen. Ook deze begeleiding is 

verplicht en wordt uitgevoerd door een van onze jeugdbeschermers.

Ook als de jeugdbescherming verplicht is, blijft onze insteek de eigen 

kracht van het gezin en het netwerk daar omheen en zetten wij ons 

in voor een goede samenwerking. De jeugdbeschermer heeft nu wel 

meer gezag en indien nodig kan hij de bescherming van het kind 

afdwingen. In het uiterste geval door de kinderrechter te verzoeken 

het kind tijdelijk uit huis te plaatsen. Iets wat wij altijd proberen te 

voorkomen, want als het kan, is thuis wonen voor elk kind het beste. 

Onze organisatie
Wij zijn er voor kinderen en gezinnen in heel Gelderland. Ons 

 zorggebied is opgedeeld in de drie regio’s Gelderland Noord, 

 Gelderland Midden en Gelderland Zuid. De jeugdbeschermings

teams werken samen met de gemeenten uit hun regio. De teams 

worden centraal ondersteund op het gebied van juridische zaken, 

kwaliteit, beleid, communicatie, personeel, opleidingen en ICT. 

De bestuurder en centrale staf zijn gehuisvest in het hoofdkantoor, 

aan de Velperweg 75 in Arnhem.

Contact
Onze cliënten krijgen het mobiele nummer en emailadres van 

hun jeugdbeschermer. Dit is in elk geval bereikbaar op werk dagen 

 tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Wij zijn ook bereikbaar via het 

dichtst bijzijnde regiokantoor (contactgegevens vindt u op 

www.jbgld.nl) of via het hoofdkantoor van Jeugdbescherming 

Gelderland.

Als hulp niet kan wachten
Voor zeer dringende gevallen, als er sprake is van een crisis en

hulp is direct nodig, is Jeugdbescherming Gelderland ook in de 

avonduren, in het weekend en op feestdagen bereikbaar via onze 

afdeling Spoedeisende Zorg. Soms is een adviesgesprek al genoeg 

om de crisis het hoofd te bieden, maar als het nodig is, komt de 

mede werker van de Spoedeisende Zorg direct zelf hulpverlenen. 

Telefoon Spoedeisende Zorg: 0900 9955599

Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op 

www.jbgld.nl. Hier vindt u ook adres en telefoongegevens van 

het kantoor van Jeugdbescherming Gelderland bij u in de buurt.
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Onze expertise, samen met anderen
Jeugdbescherming Gelderland is een door het onafhankelijke

Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugd

bescherming en jeugdreclassering. In onze organisatie is een 

schat aan kennis en ervaring beschikbaar in het werken met 

gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun 

ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen. 

Wij werken met in de praktijk bewezen methodieken om veilig

heidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen. Onze 

jeugdbeschermers kennen de juridische kaders van de verplichte 

begeleiding en zijn allen breed opgeleid en geregistreerd. 

Binnen het eigen team worden zij ondersteund door een 

 gedragsdeskundige. Maar ook buiten onze organisatie hebben 

wij een nauwe samenwerking met diverse andere specialisten 

op het gebied van jeugdzorg. Bijvoorbeeld in ons vaste samen

werkingsverband met de Raad voor de Kinderbescherming, de 

William Schrikker Groep, het Leger des Heils, de SGJ  (Christelijke 

jeugdzorg), Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling) en de Eigen Kracht Centrale. 

Hierdoor zijn alle vormen van hulp die nodig zijn om een kind 

te beschermen, nauw met elkaar verbonden.  Passende hulp kan 

daardoor snel en effectief in het gezin worden ingezet.



HET VEILIG OPGROEIEN 
VAN HET KIND IS EN BLIJFT 
STEEDS HET DOEL VAN
ONZE BEGELEIDING.”

“



Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl. 

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.

Jeugdbescherming Gelderland

Hoofdkantoor

Velperweg 75

6824 HH Arnhem

 T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


