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SAMEN HEBBEN WE HET ANTWOORD

“We merken dat het voor externen prettig is om elke vraag bij ons neer te kunnen 

leggen”,  vertelt Hans Lomans, bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland. “Onze 

 mede werkers  zeggen altijd ja, omdat ze weten dat wij met alle jeugdbeschermers 

sámen het antwoord hebben.” 

CONTINU ONTWIKKELEN BINNEN JEUGDBESCHERMING

Ook onze eigen mensen leren steeds, en maken daarvoor gebruik van het Expertise-

centrum. Jeugdbeschermer Marco Last is zo iemand. Hij ziet niet alleen voordelen voor 

zichzelf, maar voor zijn hele team. “Het hele team kan deze specialistische kennis snel 

en dichtbij ophalen.”

RISICO’S INSCHATTEN VOOR JEUGD

Hoe komen we nu van vraag tot aanbod? Daarover leest u in het verhaal over de training 

Risicotaxatie veiligheid jeugdigen die we speciaal maakten op verzoek van jeugdhulpregio 

FoodValley. Kern van de aanpak is: beginnen bij de vraag achter de vraag. 

THEORIE ÉN PRAKTIJK OVER DATALEKKEN

De vernieuwde Wet bescherming persoonsgegevens is strenger dan de oude. Maar wat zíjn

eigenlijk persoonsgegevens en hoe zorg je ervoor dat je het in de praktijk goed regelt? Dat 

leren deelnemers in de training Informatiebeveiliging en datalekken. Trainers Inge Schepens

en Arjen Brugman en deelnemer Niels Drieënhuizen vertellen erover. 

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

Op maat, naar aanleiding van een vraag. Zo werken we vaak en graag. Natuurlijk hebben we 

ook een standaardaanbod trainingen. In deze publicatie hebben we het aanbod voor u op 

een rij gezet. Gegroepeerd naar de thema’s waar u in uw praktijk tegenaan loopt. 

DE PRAKTIJK ACHTER DE TRAINING

Ons trainingsaanbod is onlosmakelijk verbonden met onze dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld 

rond schoolverzuim. Hoeveel goede begeleiding kan uitmaken, leest u in het verhaal van 

Kitty. Zij kwam op het hoogtepunt van de ellende haar bed niet meer uit. Nu heeft ze een 

mbo1-diploma. 

in wijkteams, beleidsmedewerkers, leer-

plichtambtenaren, welzijnswerkers, school-

maatschappelijk werkers, dokters assistenten, 

leerkrachten, met iedereen die zich inzet voor 

een goed leven voor jongeren. 

In deze publicatie leest u over ons Expertise-

centrum. De plek waar wij kennis en ervaring 

bundelen, die we van daaruit weer beschik-

baar maken. In allerlei vormen. Van trainingen 

en workshops tot presentaties en advies-

gesprekken. Steeds aansluitend bij uw vraag. 

Wilt u overleggen? Neemt u dan contact met 

ons op via  expertisecentrum@jbgld.nl. Of 

telefonisch, via 088 712 19 39.

U weet er als betrokkene bij de jeugdzorg 

alles van: er gebeurt nogal wat in dit domein. 

De decentralisaties zijn al bijna weer oud 

nieuws. Er zijn allerlei inhoudelijke ont-

wikkelingen: van de enorme toename van 

ouders die in een complexe echtscheiding 

verwikkeld raken, tot de steeds strengere 

eisen op het gebied van persoonsgegevens 

en informatiebeveiliging.

Wij werken iedere dag met deze thema’s. 

We verzamelen iedere dag op allerlei plekken 

in de regio meer kennis en ervaring. Die 

gebruiken we om zelf van te leren, maar die 

delen we ook heel graag. Met mede werkers 
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grond, wat werkt voor hen? Dat gaat over 

multicultureel vakmanschap. Als organisatie 

ondersteunen we individuele medewerkers 

daarbij. Niet alleen met de ervaring die we 

samen hebben, maar ook met expertise die 

we ontwikkelen en beschikbaar maken.” 

Jeugdbescherming Gelderland steekt veel tijd 

en aandacht in interne opleidingen. Lomans: 

“Omdat we dat belangrijk vinden. Kwaliteit 

is essentieel. We zijn een gecertificeerde 

instelling en dat word je niet zomaar. We zijn 

het bovendien aan de maatschappij verplicht. 

We hebben als samenleving gezegd: we 

vinden het belangrijk dat we kinderen in de 

knel op een goede manier beschermen. En 

daar hebben we allemaal waarborgen voor 

ingericht, bijvoorbeeld met een rechter die 

beslissingen neemt. Dan is het natuurlijk ook 

zaak dat die bescherming wordt uitgevoerd 

door mensen die er verstand van hebben en 

die weten welke verantwoordelijkheid dat 

met zich meebrengt.” 

VAN DOKTERSASSISTENTEN TOT 

BELEIDSMEDEWERKERS

De kennis en ervaring die Jeugdbescherming 

heeft, deelt ze graag met anderen. En daar 

is steeds meer behoefte aan. “Collega- 

instellingen vragen bijvoorbeeld of we 

een training kunnen verzorgen over wat er 

 allemaal komt kijken bij complexe schei-

dingen, of over datalekken. En daar geven 

wij  natuurlijk een positief antwoord op. 

We  werken via een cafetariamodel: je kunt 

afnemen wat je wilt. Van een cursus over 

omgaan met complexe echtscheidingen tot 

een training risicotaxatie.”

Op de kast in de werkkamer van Hans 

Lomans staat een oude zwart-witfoto van 

een groep mannen. Keurig in pak kijken ze 

ernstig de lens in. “Dit zijn mijn voor gangers”, 

zegt  Lomans. “Onze organisatie gaat ver 

terug in de tijd. Wij zijn al honderd jaar bezig 

met drang en dwang: jeugdbescherming 

zonder en mét verplichtende uitspraak van 

de kinderrechter. We zijn experts in het 

beschermen van kinderen van wie de ouders 

de veiligheid niet meer kunnen garanderen. 

Omdat ze een verslaving of een verstande-

lijke beperking hebben, of omdat ze met 

ernstige psychiatrische problemen kampen. 

Uiteindelijk gaat het om het contact dat je 

met ouders kunt maken. Voor ouders is het 

nodig dat ze iemand treffen die begrijpt wat 

hun problemen betekenen. Dat ze niet ineens 

slechte ouders zijn  geworden. Maar dat ze 

wél een probleem in de opvoeding hebben. 

Effectief contact met ouders vraagt van 

jeugdbeschermers dat ze kunnen omgaan 

met ingewikkelde kwesties zoals het verschil 

tussen ouderschap en opvoederschap. En 

dat ze positie kunnen bepalen. Dat ze ferme 

beslissingen kunnen nemen en tegelijkertijd 

de relatie goed  kunnen houden.”

ZELF ELKE DAG LEREN

Op het gebied van drang en dwang zijn 

álle jeugdbeschermers experts. En tegelijker-

tijd leren ook zij elke dag. Lomans: “Neem 

zoiets als complexe echtscheidingen, waarin 

ouders zo druk zijn met ruziemaken dat ze 

niet meer aan de kinderen toekomen. Het 

vraagt specifieke kennis over hoe je daar het 

beste mee kunt omgaan. Datzelfde geldt voor 

ouders met een andere culturele achter-

Inmiddels gaat het over zoveel vragen 

dat een aantal mensen zich hier speciaal 

mee bezighoudt. Medewerkers die oplei-

dingen afstemmen op de vraag, mensen 

die  contracten afsluiten, medewerkers die 

 jeugd beschermers ondersteunen bij het 

geven van een training. En daarmee is het 

Expertise centrum een feit. Het Expertise-

centrum ontwikkelt opleidingen, bundelt 

kennis die via de jeugdbeschermers  uit de 

hele regio binnenkomt en biedt antwoord 

op vragen van jeugdbeschermers én 

externen. Of het nou doktersassistenten, 

beleidsmedewerkers, medewerkers van 

 collega-instellingen of hele wijkteams zijn.

Lomans: “Het Expertisecentrum biedt ruim 

twintig trainingen aan, maar werkt vooral op 

maat. Samen met de klant bekijken wij wat 

precies zijn vraag is, en op basis daarvan 

maken we een passend aanbod. Dat kan één 

van deze twintig bestaande trainingen zijn, 

maar ook een training die speciaal op basis 

van de vraag wordt ontwikkeld. Het kan ook 

iets anders zijn dan een training, bijvoorbeeld 

een adviesgesprek of een presentatie in een 

werkoverleg. Afhankelijk van wat er nodig 

is. De vragen komen op allerlei manieren 

bij ons binnen. Rechtstreeks, maar ook via 

jeugdbeschermers in wijkteams. We merken 

dat het voor externen prettig is om elke 

vraag bij ons neer te kunnen leggen. En dat 

onze jeugdbeschermers áltijd zeggen: ja, dat 

kunnen wij, dat pakken we op. Ook als ze zelf 

het antwoord niet hebben. Omdat ze weten 

dat wij met alle jeugdbeschermers sámen 

het antwoord wel hebben.” 

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND GAAT VOOR KWALITEIT. IN DE DAGELIJKSE 

 PRAKTIJK DOEN WIJ VEEL KENNIS EN ERVARING OP DIE OOK VAN WAARDE 

KAN ZIJN VOOR ANDEREN. WIJ DELEN DEZE KENNIS MET ONDER MEER WIJK

TEAMS,  MAATSCHAPPELIJK WERK, SCHOLEN EN ANDERE GECERTIFICEERDE 

 INSTELLINGEN. DAT DOEN WIJ SINDS KORT VIA ONS EXPERTISECENTRUM: DE 

PLEK WAAR  PRAKTIJK EN TRAINING BIJ ELKAAR KOMEN, WAAR INNOVATIEVE

IDEEËN UITGEWERKT  WORDEN ÉN EIGEN MEDEWERKERS HUN INTERNE 

 SCHOLING HALEN. BESTUURDER HANS LOMANS AAN HET WOORD.
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SAMEN
HEBBEN WE
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OP ELKE VRAAG



laatste keer stond daar onder meer in dat alle 

ondervraagde klanten tevreden waren over het 

opleidings programma. En dan met name over 

het gezamenlijk inventariseren van  wensen 

en behoeften en over de manier  waarop het 

programma daarop wordt afgestemd. Daar 

 maken we vooraf goede afspraken over. Het 

Cedeo zegt daarover: ‘Alle referenten tonen 

zich enthousiast over de uitvoering. Het geheel 

kent een goede opbouw en spreekt tot de 

 verbeelding.’ Klanten zijn vooral  enthousiast 

over de levendige manier waarop de trainingen 

worden gegeven, de ruimte die er is voor 

 discussie en eigen  casuïstiek en de expertise, 

de praktijkgerichtheid en het inlevings-

vermogen van de trainers. 

EN HOPELIJK OOK: CRKBO

In november 2016 wordt het Expertise-

centrum opnieuw onder de loep genomen. 

Door het CRKBO dit keer: het Centraal 

 Register Kort Beroepsonderwijs. Die audit 

is mogelijk al achter de rug als u dit leest. 

We hebben er alle vertrouwen in dat ook 

het CRKBO positief zal oordelen. Dat bete-

kent voor u: de zekerheid dat we voldoen 

aan de Kwaliteitscode voor Opleidings-

instituten voor Kort Beroeps onderwijs. En dat 

u geen btw hoeft te  betalen over opleidingen 

die u bij het Expertisecentrum inkoopt. 

actueel blijft. Ons werk gaat immers vaak 

heel snel. We moeten snel beslissingen 

nemen waarbij de (werk-)druk hoog is. 

Maar door toch ruimte en tijd te maken 

om me te blijven ontwikkelen, kom ik tot 

beter afgewogen beslissingen. Ook als ik 

die in sneltreinvaart moet nemen.”

MEER MAATWERK

Last zag, net als al zijn collega’s, zijn werk 

behoorlijk veranderen in de afgelopen jaren. 

“Er wordt zeker sinds de decentralisaties iets 

anders van ons gevraagd als professionals. 

We dragen meer verantwoordelijkheid voor 

onze eigen zaken, werken resultaatgerichter 

en moeten creatiever zijn. Dat laatste vooral 

omdat gemeenten allemaal iets anders 

vragen. Daar moeten we dus nog meer 

maatwerk leveren dan voorheen.”

SPECIALISTEN IN TEAMVERBAND

Binnen de jeugdbescherming wordt werken 

in teamverband bovendien steeds belangrijker. 

Marco: “Daar kun je enorm je voordeel mee 

doen, namelijk door te zorgen dat je elkaar 

aanvult. Dat begint met kijken waar elkaars 

kwaliteiten en expertise liggen. Maar op

andere vlakken kun je in je team afspreken

wie zich  ergens verder in verdiept. Dan maak

je zo iemand aandachtsfunctionaris voor dat 

onder werp. Die kan dan bijvoorbeeld binnen 

het Expertisecentrum verdiepingscursussen 

volgen. Het hele team kan deze specialistische 

kennis dan heel snel en heel dichtbij ophalen. 

Terwijl je, als je allemaal van alles iets weet, 

mogelijk de slag mist waar het om gaat.”

van de strengst mogelijke jury: de mensen 

die u voorgingen. Dat oordeel onderzoekt 

Cedeo, een onafhankelijke instantie die 

opleidings instituten tegen het licht houdt. 

Een Cedeo- certificaat ontvang je wanneer 

minstens 80% van de klanten tevreden 

of zeer tevreden is. Wij zijn heel blij dat 

Jeugd bescherming Gelderland al sinds 2013 

dit certificaat heeft, zowel voor onze open 

 opleidingen als het maatwerk dat we bieden. 

…OVER HET PROGRAMMA

ÉN DE UITVOERING

Cedeo onderzoekt iedere twee jaar de klant-

tevredenheid over onder meer ons opleidings-

programma. Als Expertise centrum krijgen we 

een geanonimiseerd  onder zoeksrapport. De 

Marco Last is jeugdbeschermer bij Jeugd

bescherming Gelderland. Voor zijn werk 

volgde hij de afgelopen jaren een kleine 

twintig trainingen, opleidingen en cursus

sen. “En dan vergeet ik er vast nog een 

paar.” Hij vertelt over het belang van die 

continue ontwikkeling. 

“Ik heb trainingen gevolgd die variëren van 

inhoudelijke verdieping tot meer persoon-

lijke ontwikkeling. Van de cursus Methodisch 

en  juridisch kader jeugdreclassering en de 

 methodiek Signs of safety tot management-

trainingen. Bij sommige trainingen merk ik 

 meteen dat ik er baat bij heb in de praktijk. Ik 

heb dat voornamelijk als ik er daadwerkelijk 

nieuwe kennis opdoe. Bij andere trainingen 

kunnen dit waardevolle o-ja-momentjes zijn, 

bijvoorbeeld bij een online training die ik volgde 

over het Foetal Alcohol Syndrome (FAS).

ALTIJD VAN WAARDE

Sommige trainingen volgde Marco omdat 

dat nou eenmaal moest voor zijn werk bij 

Jeugd bescherming Gelderland. Maar de 

meeste volgde hij, omdat hij zelf kansen 

zag zichzelf te ontwikkelen. “Die ontwikkeling 

motiveert mij en heb ik nodig om dit werk 

goed te kunnen blijven doen. Ik ben jeugd-

beschermer. In mijn geval betekent dit dat ik 

elke moge lijke bege leiding uitvoer die  binnen 

de Jeugd bescherming Gelderland  bestaat. Dat 

varieert van drang- en dwangtrajecten tot 

jeugd reclasseringsmaatregelen. Alle takken 

van sport komen voorbij – en in al die takken 

moet je zorgen dat je inhoudelijke kennis 

DE KWALITEIT IS VERZEKERD … 

Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd door 

SKJ. Dat is de stichting die het Kwaliteits-

register Jeugd beheert, waarin iedereen 

geregistreerd is die als professional in de 

jeugdzorg werkt. Voor zo’n registratie moet 

iemand voldoen aan verschillende eisen en 

zijn vakkennis op orde houden. Daar hoort 

ook bij- of nascholing bij. Een opleiding telt 

alleen mee als SKJ vindt dat de kwaliteit 

ervan op orde is. 

…EN DE KLANTEN ZIJN TEVREDEN

Ruim 8.000 instellingen en organisaties 

bieden in Nederland opleidingen aan. Aanbod 

genoeg dus. Maar hoe weet u of de kwaliteit is 

wat u zoekt? Door te kijken naar het oordeel 

ALS U EEN PARTIJ ZOEKT VOOR BIJVOORBEELD EEN ADVIES, CONSULT OF  TRAINING, 

WILT U WEL DE ZEKERHEID DAT DE PARTIJ VAN UW KEUZE U OOK ECHT KAN 

HELPEN. GELUKKIG ZIJN ER ONAFHANKELIJKE INSTANTIES DIE U DAARBIJ OP WEG 

KUNNEN HELPEN. HET BEROEPS REGISTER VOOR DE JEUGDZORG BIJVOORBEELD. 

EN CEDEO, DAT KLANTTEVREDENHEID  ONDERZOEKT. ZIJ HEBBEN ONZE  

OPLEIDINGEN  GECERTIFICEERD EN GEACCREDITEERD.

ERKENDE OPLEIDINGEN, 
ENTHOUSIASTE KLANTEN

SPECIALISTISCHE KENNIS 
KUN JE HET SNELSTE 
HALEN BINNEN JE TEAM” 

“
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je waarvoor uit, moet er een geaccrediteerde 

training komen, is er een budget om rekening 

mee te houden en past wat we nu doen ook 

echt bij de organisatie die een vraag stelt. En 

we zorgen voor verwachtingenmangement: 

we bieden immers máár een training. Wat je 

als organisatie daarná doet, is veel belang-

rijker.” Toen de vraag vanuit FoodValley kwam 

om ‘iets te vertellen over risicotaxatie’, lag er 

geen training op de plank. “Dus ontwikkelden 

we die op maat. Daarbij hebben we de lat hoog 

gelegd: we wilden de vraag beantwoorden en 

waarde toevoegen.”

Regterschot: “We hebben bij het Expertise-

centrum een aantal gecertificeerde trainers, 

die allemaal hun eigen specialisme hebben. 

Ik heb Matthé Hak gevraagd als trainer en

Jeffrey Deux als  gedragsdeskundige in 

deze regio. Samen hebben zij meer dan 

 genoeg kennis en kunde om een goede 

training over risicotaxatie in elkaar te zetten. 

Jeffrey  begeleidt al vaak  medewerkers van 

 gemeenten in de Food Valley. Door hem bij 

de training te betrekken, en niet een des-

kundige uit een andere regio, zorg je dat 

mensen elkaar ook ná een training eenvoudig 

 weten te vinden. Dan combineer je inhoude-

lijke kennis met korte lijntjes.” Lees verder »

risico in? Die vraag horen we ook steeds vaker 

uit bijvoorbeeld de wijkteams. Dat komt ook 

doordat ouders eerder aan tafel zitten als de 

zorgen over hun kinderen besproken worden. 

Vaak zorgt dat voor goed en snel resultaat, 

maar het wordt soms ook spannender om 

een eerste melding te doen. Het praat nou 

eenmaal  anders over een kind als de ouders 

erbij zitten.”

Daarom klopte Smeets aan bij het Expertise-

centrum. “Als er zorgen zijn over de veilige 

ontwikkeling van een kind, raakt Jeugd-

bescherming Gelderland daar natuurlijk vaak 

bij betrokken. We wilden het Expertisecentrum 

sowieso al vragen of ze een bijdrage konden 

leveren aan ons trainingsaanbod. De vraag 

over risicotaxatie was een actueel onderwerp 

dat veel door lokale teams gevraagd werd.”

HET EXPERTISECENTRUM: DE VERBINDERS

“De experts, dat zijn de medewerkers van 

Jeugdbescherming Gelderland, elk op hun 

eigen vakgebied”,  stelt Hilda Regterschot, 

leidinggevende van het Expertisecentrum. 

“Als Expertisecentrum zorgen we dat al die 

praktijkkennis gedeeld kan worden en regelen 

we allerlei praktische zaken. We houden ons 

bijvoorbeeld bezig met dingen als wie nodig 

DE VRAAG: WAT TE DOEN MET ZORGEN?

Sanae Smeets organiseert trainingsaanbod 

van Jeugd FoodValley voor alle jeugd-

professionals uit de regio. Een uniek concept, 

dat een cocreatie is van jeugdhulp aanbieders 

en gemeenten, die zo samen de trans formatie 

vormgeven. Daarbij worden ver schillende 

thema’s aangeboden, afhanke lijk van 

actualiteit en vragen uit het lokale werkveld. 

Vanuit jeugdhulp in de breedste zin van het 

woord schrijven professionals zich massaal in. 

Smeets: “Dat kan variëren van mede werkers 

uit de kinderopvang tot het management 

van de Raad voor de Kinderbescherming. Zo 

zorgen we voor professionalisering en voor 

kruis bestuiving tussen mensen uit het hele 

netwerk die elkaar anders misschien nooit 

zouden treffen.”

Wat ze ziet: het is voor veel mensen lastig 

om in te schatten hoe groot het risico voor de 

veiligheid van een kind is en wat ze daar dan 

mee moeten. “Iedereen kan op een gegeven 

moment denken: hee, dit klopt niet, volgens 

mij gaat er iets niet goed met dit kind. Maar 

dan is de vraag: wat doe je daarmee? Loze 

meldingen wil je voorkomen, maar je wilt ook 

voorkomen dat het fout gaat, terwijl iemand 

al wél een vermoeden had. Hoe schat je zo’n 
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VAN VRAAG TOT TRAINING

DE TRAINING RISICOTAXATIE VEILIGHEID JEUGDIGEN IS SPECIAAL GEMAAKT OP VERZOEK VAN JEUGDHULP-

REGIO FOODVALLEY. SANAE SMEETS STELDE DE VRAAG. HILDA REGTERSCHOT ZOCHT DE EXPERTISE. 

JEFFREY DEUX EN MATTHÉ HAK BODEN DIE VERVOLGENS DOOR EEN TRAINING TE ONTWIKKELEN EN TE 

 GEVEN. SAMEN ZORGDEN ZE ZO VOOR MAATWERK IN KENNISDELING. HIER VERTELLEN ZE OVER HUN 

ROL. DEUX: “DE VRAAG ACHTER DE VRAAG, DAAR BEGON HET MEE.” 

INSCHATTEN RISICO’S VOOR 
VEILIGHEID VAN KINDEREN
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“De reacties waren erg positief. Ook van 

de  leerplichtambtenaren in de zaal, terwijl 

 risicotaxatie voor hen toch niet de hoofdzaak 

van hun werk is. En ja, dat is heel leuk om 

te merken. Inmiddels ben ik voor een andere

 gemeente bezig om de workshop uit te 

bouwen tot een training die dieper gaat en 

langer duurt. Die gemeente wil op andere 

punten nadruk en wil graag oefenen met 

een acteur. Die training ontwikkel ik samen

met een gedragsdeskundige uit die gemeente. 

Zo houden we ook daar de lijnen kort. En 

blijven we maatwerk leveren.”

instrumenten zijn die een onderbouwing 

kunnen geven, maar hangen daar dan vaak te 

veel gewicht aan.”

“Vanuit mijn achtergrond kan ik onderbouwen 

waarom zo’n instrument niet zaligmakend is, 

maar een klinisch middel met een bepaalde 

toepasbaarheid. Een instrument kan helpen 

bij het nemen van een beslissing en kan 

richting geven aan waarover we nog meer 

moeten weten. Uiteindelijk neem je nog altijd 

zélf een beslissing. Een instrument helpt 

de  professional zijn professioneel oordeel 

over het vermoeden van kindermishandeling 

en mogelijke risico’s te benoemen en te 

onderbouwen. Ik kan wijk teams meegeven 

dat het zinvol en soms noodzakelijk is om 

een risicotaxatie instrument  samen met de 

cliënt in te vullen en de uitkomsten samen 

te bespreken. In de praktijk zie ik dat ze dat 

nu vaak niet doen. ’t Is rot maar ’t mot. Het is 

lastig om ter sprake te brengen, maar wel de 

beste manier om in gesprek te raken.”

Deux en Hak hadden een paar weken de tijd 

om een workshop van vier uur voor te bereiden. 

“Dat is erg goed gelukt. Daarbij hielp het dat 

we weliswaar allebei een andere achtergrond 

hebben, maar wel hetzelfde vakgebied. Ik droeg 

meer de verdieping, de achtergrondkennis 

aan. Matthé nam meer de koppeling naar de 

praktijk en de nieuwe ontwikkelingen voor zijn 

rekening. In de opbouw en tijdens de training 

konden we elkaar daardoor goed aanvullen.”

DE TRAINER: HET ANTWOORD

IN DE BEST PASSENDE VORM

Matthé Hak werkt inmiddels tien jaar bij de 

spoedeisende zorg (SEZ) van Jeugdbescher-

ming Gelderland in Arnhem. Matthé: “Wij zijn 

de crisisdienst voor Gelderland voor kinderen 

van 0 tot 18 jaar. Er komen meldingen bij 

ons binnen via ouders en kinderen en via 

hulp verleners, scholen, politie  en andere 

 pro fessionals die te maken hebben met 

 kinderen. Wij maken altijd inschattingen

over de veiligheid van de kinderen in die 

 meldingen: als eerste stap aan de telefoon 

en als het nodig is ter plaatse.  Dit doen wij 

7 dagen per week 24 uur per dag. We weten 

dus goed hoe lastig dat kan zijn.”

“Als je ergens langer zit, krijg je vanzelf 

een meer begeleidende rol ten opzichte van 

minder ervaren collega’s. Mij lag die rol wel, 

merkte ik. En toen ik eens met een trainer 

DE GEDRAGSDESKUNDIGE: 

DE VRAAG ACHTER DE VRAAG

Als gedragsdeskundige begeleidt Jeffrey 

 mede werkers van Jeugdbescherming Gelder-

land en wordt hij betrokken als er kernbeslis-

singen genomen moeten worden. “Als er iets 

besloten moet worden over bijvoorbeeld een 

onder toezichtstelling of uithuisplaatsing, is 

het  logisch dat de direct betrokken mede-

werkers veel oog hebben voor details en hun 

persoon lijke gevoel. Ik kan daar dan een beetje 

tegenwicht aan bieden door met wat meer 

afstand te kijken naar wat er feitelijk gebeurt 

en wat dat dan betekent voor de ontwikkeling 

van het kind. Zo kom je samen tot afgewogen 

beslissingen en hebben de medewerkers meer 

het gevoel dat zij dit soort grote verantwoorde-

lijkheden niet alleen dragen.”

“Toen Hilda vroeg of ik samen met Matthé een 

training wilde ontwikkelen, zijn we eerst met 

elkaar om tafel gegaan, Sanae, Hilda, Matthé 

en ik. Matthé en ik wilden helder krijgen: wat 

is nu eigenlijk de vraag achter de vraag? Waar 

is nou concreet behoefte aan? Die behoefte 

bleek tweeledig: mensen in wijkteams vinden 

het vaak lastig om beslissingen goed te 

onder bouwen. Ze weten wel dat er taxatie- 
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Na afloop van een training vraagt Smeets 

altijd of de deelnemers een evaluatie-

formulier in willen vullen. Dat deed ze ook na 

deze training. Smeets: “Alle reacties waren 

positief. En het mooie was: dat is gelukt 

met een heel diverse groep deelnemers. Er 

zaten mede werkers van Bureau HALT bij, 

maar ook  schoolmaatschappelijk werkers, 

gezins coaches, orthopedagogen en mensen 

uit de wijkteams en leerplichtambtenaren. 

 Gemiddeld gaven zij de training een 8,1 

als  algemene waardering, een 8 voor de 

praktische toe pasbaarheid en een 8,2 voor de 

 begeleiding door de trainers. De expertise van 

de trainers en de ruimte voor interactie wer-

den als belangrijkste pluspunten genoemd.”

VAN HALT TOT ORTHOPEDAGOOG: 
DIK TEVREDEN

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 11|
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samenwerkte, merkte ik dat ik dat echt 

heel gaaf vond: anderen beter maken, samen 

werken aan kwaliteit én jezelf ontwikkelen. 

Daarom heb ik een post-HBO opleiding 

gedaan tot trainer. Die heb ik anderhalf jaar 

geleden afgerond en sindsdien geef ik ook 

trainingen aan externe collega’s. Voor mij is 

het de ideale combinatie: gewoon mijn eigen 

werk, met de poten in de modder, maar af en 

toe óók weer stilstaan bij ‘waarom doen we 

dit nou eigenlijk?’. Het maakt me ook scherper 

op mijn eigen werk.”

“Toen Hilda vroeg of ik met Jeffrey een  

training wilde geven, zijn we meteen gaan 

praten. Ook over de vraag wat jeugdhulp regio 

FoodValley verwachtte en wat wij waar  konden 

maken. Het programmeren van een training 

heb ik gelukkig goed geleerd, dus  Jeffrey en 

ik konden snel onze gezamenlijke kennis in 

een passende vorm gieten. Daarbij hebben 

we de deelnemers ook meteen aan het werk 

gezet. We stuurden ze vooraf een mail met 

de vraag om casuïstiek mee te  nemen uit 

hun eigen praktijk om mee te  oefenen in de 

workshop. Je merkt dat daardoor iedereen ook 

gemotiveerd binnenkwam. Het was helder: we 

gaan echt iets dóen vandaag.”
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Stel: iemand die daar niet hoort te zijn, 

loopt een kamer met dossierkasten vol 

cliëntgegevens binnen. En die kasten 

staan open. Wat is er dan aan de hand? 

Is er sprake van een foutje? Hadden 

die kasten op slot gemoeten? Is dit een 

probleem? “Het antwoord op dat soort 

vragen is ingewikkeld. En het wordt nog 

ingewikkelder als het gaat om digitale 

infor matie. Het is ondoorzichtiger waar 

welke gegevens zijn en wie waar bij kan”, 

vertelt  Arjen Brugman, projectleider ISMS 

(Information Security Management System) 

bij Jeugd bescherming Gelderland.  

“Bovendien zijn digitale systemen nooit 

 blijvend veilig én werk je vaak met derde 

 partijen zoals ICT-bedrijven die je inhuurt, 

die ook bij de informatie kunnen”, vult 

Inge  Schepens aan. Schepens  is advocaat 

bij Jeugdbescherming en geeft samen met 

Brugman de training Infor matiebeveiliging 

en Datalekken. Schepens: “Jeugdzorgorga-

nisaties zijn ervoor verant woordelijk dat ze 

zorgvuldig met cliënt gegevens omgaan. Dat 

was altijd al zo. Maar sinds de vernieuwing 

van de Wet bescherming persoonsgegevens 

is daar ook een meldplicht voor datalekken 

bij gekomen. Datalekken,  veroorzaakt door 

medewerkers of in het  systeem – waarbij 

persoonsgegevens verloren zijn gegaan of 

 onrechtmatig verwerkt –, moet je melden bij 

de Autoriteit Persoons gegevens (voorheen het 

College Bescherming Persoonsgegevens). Als 

je dit niet meldt of je informatiebeveiligings-

beleid ernstig achterblijft, kan de organisatie 

hoge boetes krijgen. In 2018 treedt ook een 

Europese verordening over dit onderwerp in 

werking. Dan worden de regels strenger en 

de boetes nog hoger.”

GEEN TENNISVERENIGING

Extra belangrijk om dit goed te regelen dus. 

Maar wat zíjn eigenlijk persoonsgegevens, en 

hoe beveilig je die goed? Lees verder »
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MAAKT EEN ORGANISATIE EEN FOUT IN DE BEVEILIGING VAN 

HAAR INFORMATIE? IS ER SPRAKE VAN EEN DATALEK? DAN MOET 

DE ORGANISATIE DIT MELDEN EN KAN ZE EEN HOGE BOETE 

KRIJGEN. DAT STAAT IN DE VERNIEUWDE WET  BESCHERMING 

PERSOONSGEGEVENS. MAAR WAT ZIJN EIGENLIJK PERSOONS

GEGEVENS EN HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE HET IN DE PRAKTIJK 

GOED REGELT? DAT LEER JE IN DE TRAINING INFORMATIE

BEVEILIGING EN DATALEKKEN. 

ALLE BROKJES INFO RMATIE OVER 
DATALEKKEN BRENG EN WE BIJ ELKAAR

Arjen Brugman

en Inge Schepens



USBSTICK LATEN SLINGEREN

Brugman: “Vooral dat laatste is belangrijk. 

Daar besteden wij in de training ook uit gebreid 

aandacht aan. Laptops in de auto laten liggen, 

USB-sticks laten slingeren, een mail aan de 

verkeerde Jan sturen,  Excel bestanden mailen 

waarin gegevens van allerlei cliënten staan: 

het kan allemaal  gebeuren. Daarom moet je 

ook steeds kijken: werkt in de praktijk nog wat 

we bedacht hebben? Je kunt bijvoorbeeld een 

heel mooi beveiligd e-mailsysteem opzetten, 

maar als dat te traag is en medewerkers 

daarom  overschakelen naar onbeveiligde 

mail systemen, dan heb je een probleem.”

Schepens: “Met ISMS breng je alles bij 

elkaar. Het mooie is dat daardoor ook ver-

bindingen tussen verschillende disciplines 

in je organisatie ontstaan. Dat heeft sowieso 

meerwaarde voor je organisatie.”

METEEN DISCUSSIE

Terug naar de training. Die is bedoeld voor 

 juristen, ICT-ers, beleidsmedewerkers en 

 managers. Tijdens de training gaan de deel-

nemers aan de slag met het ISMS. Ze leren 

wat de relevante wetgeving voor hun organi-

satie betekent, een meldprocedure datalekken 

opzetten en hoe ze het ISMS kunnen introdu-

ceren in hun organisatie. Wie hebben er in de 

organisatie allemaal mee te maken? En wie 

krijgt welke rol? Schepens: “Er ontstaat dan 

ook meteen discussie. Dat maakt het boeiend. 

Het zijn precies de discussies die we in onze 

organisatie ook gevoerd hebben. Dat krijgen 

we ook terug van deelnemers: dat het prettig is 

dat wij de worsteling al hebben doorgemaakt 

en hen weer verder kunnen helpen.” 

Wat komt daar voor de jeugdzorg allemaal 

bij kijken? Brugman: “De wetgeving is alge-

meen, maar wij zijn geen tennisvereniging. 

We werken specifiek in de zorg. Er zijn overal 

brokjes informatie over, maar bijna nergens 

is die informatie afgestemd op de jeugdzorg. 

Daardoor is die niet goed geïntegreerd. ICT’ers 

richten zich dan op de systemen, juristen op 

de wetgeving en medewerkers doen gewoon 

hun werk. Het vraagt heel veel om dat allemaal 

in verbinding te brengen: én de specifieke 

aspecten van jeugdzorg én de bestaande en 

nieuwe wetgeving.” 

Jeugdbescherming Gelderland deed veel  

kennis en ervaring op over dit onderwerp. 

Schepens en Brugman merkten dat andere 

jeugdzorg instellingen behoefte hadden aan 

deze kennis en ervaring. Schepens: “Met onze 

praktijk ervaring en vanuit het  Expertisecentrum 

hebben we daarom deze training ontwikkeld 

en aangeboden aan  andere jeugdzorginstel-

lingen en keten partners. Het is een schot in de 

roos  gebleken. Deelnemers zijn erg enthousiast 

over de training.”

De trainers behandelen alle onderwerpen rond 

jeugdzorg, persoonsgegevens en datalekken 

in samenhang. En dat gebeurt aan de hand 

van het Information Security Management 

System (ISMS). Een kwaliteitssystematiek 

die specifiek gericht is op beveiliging van 

persoons gegevens. Kern van die systematiek 

is dat je informatiebeveiliging meeneemt bij 

alles wat je doet in je organisatie: je maakt 

afspraken over wie bij welke gegevens  mogen 

en wat dat betekent voor de techniek en voor 

het gedrag van mensen. 
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MEER WETEN OVER DE

TRAINING INFORMATIE-
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“Privacy is een hot item. Er zijn talloze 

 trainingen over. Wij kozen voor Jeugd-

bescherming Gelderland omdat we hoorden 

dat zij al een aardige slag  geslagen hadden 

op het gebied van privacy. Daar wilden we 

graag van leren. De regels over privacy-

gevoelige gegevens  worden steeds strenger. 

 Bovendien wisselen wij als jeugdzorg-

aanbieder steeds meer informatie met 

meer verschillende partijen uit. 

We waren uiterst tevreden over de training. 

De inhoud was goed. Erg goed. We werden

helemaal bijgepraat over de huidige wet-

geving en waar we rekening mee moeten 

houden. Het was ook prettig om met andere 

partijen aan tafel te zitten en te horen waar 

zij staan. En de trainers waren sterk. Laat ik 

het zo zeggen: ik heb de hele dag geboeid 

zitten luisteren en dat gebeurt niet vaak. 

We zijn inmiddels gestart met het opzetten 

van een nieuw informatiebeveiligings systeem 

en daar kunnen we deze input goed bij 

gebruiken.” 

Niels Drieënhuizen, 

informatiemanager bij Lindenhout

WE WILDEN GRAAG LEREN VAN DE 
ERVARING VAN JEUGDBESCHERMING”

“



VRAGEN? AANMELDEN?
expertisecentrum@jbgld.nl of bel 088 712 19 39

TRAININGSAANBOD

SE
KS

UE
EL

 M
IS

BR
UI

K 
EN

 K
IN

DE
RM

IS
HA

ND
EL

IN
G

Training:  WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM
Inhoud:  Seksueel gedrag van kinderen en jongeren

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren

De training duurt twee dagdelen, waarin je 

leert over seksueel gedrag en inzicht krijgt 

in de motieven van zulk gedrag. Je wordt 

bewust van je eigen visie, normen en waarden 

rondom seksueel gedrag van kinderen en 

jongeren en leert aan de hand van casuïstiek 

te werken met het vlaggensysteem. Daarnaast 

oefen je methoden om seksuele ervaringen 

bespreekbaar te maken.  
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Training:  COMPLEXE SCHEIDINGEN
Inhoud:  Beperk de gevolgen van een scheiding voor kinderen

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren 

Theorie en praktijk zijn in deze training 

even belangrijk. Kennis krijgt immers pas 

waarde als deelnemers ook de vaardigheden 

hebben om er iets mee te doen. Daarom 

oefen je  met een acteur hoe je gesprekken 

voert. Ook behandel je literatuur die je later 

als  naslagwerk kunt gebruiken en krijg je

na  afloop van de training een praktijk-

opdracht mee. 
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ERKEND EN KLAAR OM IN TE ZETTEN

In dit overzicht leest u welke trainingen we voor u klaar hebben liggen. Al deze trainingen 

zijn geaccrediteerd door SKJ, het kwaliteitsregister jeugd. Dat betekent dat jeugdzorg

werkers die een training volgen daar registerpunten voor krijgen. Die hebben ze nodig 

voor herregistratie. De trainingen die relevant zijn voor gedragsdeskundigen, zijn

geaccrediteerd door NIP/NVO. 
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Altijd met plezier op maat

Vindt u niet wat u zoekt? Of ziet u een 

 training die u graag iets aan zou willen 

 passen, zodat hij nog beter aansluit bij de 

vraag van uw team? Neem ook dan zeker 

contact met ons op. We ontwikkelen met 

veel plezier trainingen op maat en denken 

graag mee over borging van het geleerde in 

uw praktijk. En misschien blijkt wel dat een 

training helemaal niet het beste antwoord 

op uw vraag biedt. Ook een advies, consult 

of voorlichting behoort tot de mogelijkheden 

en kan al genoeg zijn u verder te helpen. 

Samen met u bekijken wij wat nodig is.  

Training:  TRAINING RISICOTAXATIE VEILIGHEID JEUGDIGEN
Inhoud:  Risico’s inschatten en adequaat handelen

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren 

Inschatten hoe groot het risico voor de veilig-

heid van een kind nou echt is, valt niet mee. 

Net als beslissen wat je daar vervolgens mee 

doet. Loze meldingen wil je voorkomen, maar 

je wilt óók voorkomen dat het fout gaat, ter-

wijl je al wél een vermoeden had. Hoe schat 

je risico’s op een weloverwogen manier in? 

Dat leer je in deze training. 

Centraal staan instrumenten om risico’s te 

taxeren. Aan de hand van je eigen casuïstiek 

en ervaringen, en die van andere deelnemers, 

leer je die instrumenten toe te passen en 

een goed vervolg te geven. Met elkaar oefen 

je vervolggesprekken en bespreek je wat de 

beste stappen zijn in een vervolgtraject. 

Bovendien krijg je veel theoretische achter-

gronden aangereikt en gaan we in op de 

nieuwste ontwikkelingen. 

Meer weten? Lees dan het artikel over

deze training op pagina 8.

Seksueel gedrag hoort bij de normale 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar 

de vraag is vaak: welk gedrag is passend en 

welk seksueel gedrag is zorgelijk? Een vraag 

die bovendien lastig bespreekbaar te maken 

is, met collega’s net zo goed als met cliënten. 

Het vlaggensysteem is een methodiek die je 

helpt om seksueel gedrag van kinderen te 

duiden én om het gesprek over dit gedrag 

aan te gaan met kinderen, ouders en andere 

professionals.

Als hun ouders scheiden, kan dat voor 

kinderen ingrijpende gevolgen hebben. 

Zeker als ouders én netwerk niet weten 

hoe ze de schade moeten beperken. Deze 

training geeft je handvatten om de risico’s 

bij complexe echtscheidingen in te schatten 

en er mee om te gaan. De nadruk ligt daarbij 

op praktische (gespreks-)vaardigheden en 

technieken om conflicten te de-escaleren. 

Daarnaast is er aandacht voor psycho- 

educatie en het juridisch kader. 
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Training:  KINDERMISHANDELING, MODULE 2: GESPREKSVOERING 
Inhoud:  Kindermishandeling bespreekbaar maken

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren

Training:  KINDERMISHANDELING, MODULE 1: SIGNALEREN 
Inhoud:  Kindermishandeling herkennen

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren

Deze training kun je volgen als vervolg op 

Kindermishandeling, module 1: signaleren, 

maar ook als losse module. Waar in de eerste 

training de focus ligt op het signaleren van 

kindermishandeling en het maken van een 

risicotaxatie, gaat deze tweede vooral over 

gespreksvoering. Daarbij richten we ons op het 

bespreekbaar maken van kindermishandeling 

en veiligheid en op doorvragen, confronteren 

en motiveren.

De training duurt een dagdeel. Na de training kun 

je duidelijk uitleggen en onderbouwen waarom 

je je zorgen maakt en wat je daarmee gaat doen. 

Je kunt doorvragen om de situatie van het kind 

concreet in kaart te brengen en bent in staat om 

vermoedens op een open en respectvolle manier 

te toetsen en te bespreken met ouders en kind. 

Emoties en weerstand kun je herkennen en 

hanteren en je kunt bespreken wat nodig is om de 

onmiddellijke veiligheid van het kind te waarborgen 

en wat de rol van de ouders daarin moet zijn. 

Het is een dilemma waar veel (jeugd)profes-

sionals mee te maken krijgen: trekken ze 

aan de bel bij een vermoeden van kinder  -

mis handeling of niet? Vals alarm is niet 

 wenselijk, maar geen alarm waar het er wel 

had moeten zijn, is nog minder wenselijk. Deze 

training helpt bij het maken van een welover-

wogen inschatting. Je leert kindermishandeling 

beter te signaleren, krijgt verdiepende kennis 

over kindermishandeling aangereikt en leert 

werken met praktische tools.

In deze training behandelen we eerst de 

theorie. Wat zijn de signalen en gevolgen 

van complexe en ernstige vormen van 

kinder mishandeling? Wat zijn de belangrijkste 

 risicofactoren en beschermende factoren?

Vervolgens leer je een onderbouwde 

 inschatting te maken van de risico’s voor 

het kind in de toekomst en je daarbij bewust 

te zijn van je eigen houding en valkuilen. Tot 

slot oefen je uitgebreid in groepjes in het 

signaleren en het (durven) doorvragen.

TRAININGSAANBOD
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Training:  EER OF GEEN EER
Inhoud:  Eergerelateerd geweld herkennen

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren 

Er zijn veel verschillende redenen waarom 

mensen huiselijk geweld gebruiken. De eer 

van een familie of groep is daar een van. 

Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat 

betekent het voor de manier waarop je er 

als professional mee om moet gaan? Eer 

kan een gevoelig onderwerp zijn dat vaak 

niet zo herkend wordt door mensen voor 

wie dat minder geldt. Terwijl de gevolgen 

voor jongeren vaak groot zijn. 

Deze training geeft je inzicht in de 

betekenis van termen als eer, eerschending 

en eerherstel. Je leert signalen van eer 

gerelateerd geweld te herkennen en hoe 

je die signalen bespreekbaar maakt. We 

behandelen verder uitgebreid de casuïstiek 

en je leert een effectief handelingsplan op 

te stellen. 
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Training:  INTERCULTURELE COMMUNICATIE IN DE PRAKTIJK
 EN INTERCULTURELE SENSITIVITEIT
Inhoud:  Van communicatie tot hulpverlening

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren

Communiceren met iemand uit een andere 

cultuur valt niet altijd mee. Deze training 

helpt jou de barrières in de communicatie 

met een patiënt, cliënt, collega of ouder 

met een andere culturele achtergrond 

te slechten. Door je communicatieve 

vaardigheden én je culturele sensitiviteit 

te ontwikkelen. Wat is cultuur? Waar 

moet je op letten? Hoe beïnvloedt jouw 

culturele bagage je relatie met een ander? 

En andersom? Aan de hand van die vragen 

leer je hulp af te stemmen op individuele en 

collectieve systemen en leer je problemen 

te herkennen die ontstaan doordat mensen 

opvoeden en opgroeien tussen twee 

culturen, én die problemen te vertalen naar 

hulpverlening en begeleiding. 
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Training:  BEGELEIDEN LEERPROCESSEN
Inhoud:  Over didactiek en didactische vaardigheden

Doelgroep:  Mentoren en stagebegeleiders

Training:  BESCHERMJASSEN, ALS HET LEVEN LASTIG IS 
Inhoud:  Inbedden in wat vertrouwd is

Doelgroep:  Jeugdwerkers

Om collega’s, studenten of pupillen goed 

te kunnen begeleiden, heb je meer nodig 

dan vakkennis alleen. Je moet ook kennis 

hebben van didactiek en didactische 

vaardigheden beheersen. Daarvoor zul je 

je bewust moeten zijn van de rol die een 

begeleider heeft. Dan pas kun je immers 

jouw houding en werkwijze écht aan 

laten sluiten bij de vraag van degene die 

je begeleidt. Je leert je begeleiding aan te 

passen aan de voorkeursleerstijl van degene 

die je begeleidt. En je wordt je bewust van 

je eigen leerstijl en de gevolgen die dat 

heeft voor de begeleiding die jij geeft. We 

bespreken verschillende coachings- en 

begeleidingsmiddelen en je ontwikkelt 

je eigen tools. Daarnaast behandelen 

(en oefenen!) we het geven van goede 

feedback en bekijken we manieren om een 

vertrouwensband op te bouwen als coach. 

Je ontwikkelt tot slot jouw eigen visie op 

je rol als coach. 

Beschermjassen is een effectieve methodiek 

voor jeugdzorgwerkers die werken met een 

 multiculturele doelgroep. De kern is dat we 

 mensen tijdens een moeilijke periode op weg 

helpen door ze ‘in te bedden’ in wat vertrouwd is. 

Dat betekent in de praktijk: praten over gewoon-

tes en gebruiken van vroeger, over familie en 

over gezagsdragers, rituelen en besluitvormings-

procedures in de familie. In deze training leer je 

te wisselen tussen jouw perspectief en dat van 

de ander. En om ingrediënten van Beschermjas-

sen in te passen bij oplossingsgericht werken.

De training Beschermjassen begint bij je eigen 

levensverhaal. Hierin vind je de kennis, wijsheid, 

krachtbronnen, strategieën en kwetsbaarheden 

die je bij je draagt en die je ook kunt inzetten op je 

werk. Tijdens deze training leer je over de impact 

van migratie en levensfaseovergangen, de kracht 

van families over drie generaties. Verder leer je de 

hulpvraag te zien in relatie tot familiegeschiedenis 

en cultuur en leer je gebruik te maken van gezags-

dragers en ontregelaars in familiesystemen. 

Training:  INFORMATIEBEVEILIGING EN DATALEKKEN
Inhoud:  De praktische gevolgen van de vernieuwde Wet bescherming persoonsgegevens

Doelgroep:   Juristen, beleids- en kwaliteitsmedewerkers en managers ICT van Gecertificeerde 

 Instellingen en jeugdhulpaanbieders.

Is er binnen je organisatie sprake van een 

 datalek? Dan moet je dit melden bij de 

 Autoriteit Persoonsgegevens. En als je 

 organisatie de beveiliging van persoons-

gegevens niet op orde heeft, kun je hoge 

boetes krijgen. Dat staat in de vernieuwde 

Wet bescherming persoonsgegevens. Maar 

wat zíjn eigenlijk persoonsgegevens, wanneer 

is er sprake van een datalek en hoe zorg je 

 ervoor dat je het in de praktijk goed regelt? 

Dat leer je in de training Informatiebeveiliging 

en datalekken. 

Meer weten? Lees dan het artikel over

deze training op pagina 12.

Training:  OPTREDEN TER TERECHTZITTING
Inhoud:  Het belang van het kind uitdragen bij de rechter

Doelgroep:  Medewerkers jeugdbescherming 

Voor een jeugdzorgwerker staat het belang 

van het kind altijd centraal. Dat betekent 

dat je je standpunt daarover ook goed moet 

 kunnen verwoorden bij de kinderrechter. 

Maar hoe houd je een betoog? Hoe bereid 

je het voor? Dat zijn de praktische zaken die 

aan bod komen in deze training . Daarnaast 

krijg je de nodige juridische kennis aan-

gereikt. We gaan ook in op de etiquette van 

de rechtbank. Je stelt voorafgaand aan de 

training je eigen leerdoelen. Daar gaan 

we aan werken. Na de training ben je je 

bewust van je positie, kun je een goed 

 opgebouwd betoog houden in begrijpelijke 

taal, een duidelijke presentatie neerzetten 

en je standpunt efficiënt innemen en 

 overbrengen. We oefenen met een acteur

en zorgen dat je valkuilen herkent en 

professioneel kunt reageren op bijvoorbeeld 

tendentieuze vragen. 

TRAININGSAANBOD

VRAGEN? AANMELDEN?
expertisecentrum@jbgld.nl of bel 088 712 19 39
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Training:  STRAFRECHT JR
 (INCLUSIEF ‘OPTREDEN TER TERECHTZITTING’)
Inhoud:  Basis en verdieping in het jeugdstrafrecht

Doelgroep:  Medewerkers jeugdreclassering

straffen, maatregelen en procespartijen.

Je leert aan de hand van je eigen leerdoelen 

om vanuit jouw rol en expertise een krachtige 

boodschap te formuleren en af te stemmen 

op de toehoorders in de rechtbank. Je kent 

de theorie van het jeugdstrafrecht, kunt die 

vertalen in je eigen woorden én naar de 

praktijk. Je wordt je bewust van je eigen rol 

in het recht en hoe je daarin het beste het 

belang van het kind kunt dienen. 

Als jeugdzorgwerker kun je vaak niet zonder 

kennis van het jeugdstrafrecht. Bijvoorbeeld 

als je een maatregel jeugdreclassering 

uitvoert. In deze training doe je daar de 

belangrijkste kennis van op én leer je die 

kennis toe te passen in de praktijk op 

de rechtbank. Daarbij gaan we in op het 

Nederlands rechtssysteem, het verloop van 

het strafrecht voor minderjarigen, dader- en 

slachtofferschap, overtredingen en misdrijven, 
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Training:  BEROEPSCODE & INTRODUCTIE TUCHTRECHT
Inhoud:  De beroepscode als ethische leidraad in je werk

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers

Wat houdt de beroepscode in? Wat 

 betekent professionele autonomie in 

het werken met cliënten? Hoe kan ik de 

 beroepscode gebruiken bij ethische 

dilemma’s? Wat zijn mijn eigen normen 

en waarden en hoe ga ik om met die van 

anderen? Hoe beweeg ik me tussen mijn 

eigen belangen, de belangen van mijn 

cliënt en die van de organisatie? Wat 

houdt tuchtrecht in? En vooral: wat bete-

kent dit allemaal voor mijn dagelijks werk?

Dat zijn de vragen die je in deze training

gaat beantwoorden met hulp van twee 

 ervaren trainers, een jurist en een 

 methodisch trainer. Na afloop ken je het

nut en de inhoud van de beroepscode. 

Je kunt die code gebruiken als ethische 

leidraad in je werk. Ook weet je waar 

 tuchtrecht voor staat en hoe de procedures 

bij de tuchtrechter eruit zien.

Training:  VOOGDIJ
Inhoud:  Nieuw perspectief voor kinderen

Doelgroep:  Medewerkers jeugdbescherming

Een stabiele, duurzame opvoedingssituatie is 

essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. 

Als die wegvalt, is het dus zaak een nieuwe, 

zo gewoon mogelijke situatie op te bouwen, 

als nieuw perspectief voor het kind. Daar is de 

voogdijmaatregel voor bedoeld. Maar hoe geef 

je daar als jeugdbeschermer invulling aan? 

In deze training maak je kennis met de 

Methode Voogdij. Dat is een werkwijze 

die je helpt om tegelijk oog te houden 

voor uiteenlopende aandachtsgebieden 

zoals opvoeding, veiligheid en financiën. 

Daarbij hebben we veel aandacht voor 

de verschillende perspectieven van 

waaruit je uitvoering kunt geven aan 

de maatregel voogdij. We focussen op 

de rol en de verantwoordelijkheden van 

de jeugdbeschermer en bieden veel 

ruimte voor reflectie en het uitwisselen 

van ervaringen. 

Training:  JEUGDBESCHERMING
Inhoud:  De basis onder jeugdwerk

Doelgroep:  Medewerkers jeugdbescherming

Als jeugdbeschermer heb je taken, plichten 

en bevoegdheden. Maar hoe verhouden 

die zich tot elkaar? En wat betekent die 

juridische werkelijkheid nou eigenlijk voor 

de dagelijkse praktijk? Aan de orde komen 

verder oplossingsgericht werken, veiligheid 

en risicomanagement, licht verstandelijke 

beperkingen, scheiding en omgang en 

psychiatrie. Je leert niet alleen hoe het 

juridisch kader van jeugdbescherming

eruit ziet, maar leert ook wat dat voor jou

en je werk betekent. Je oefent de 

vaardigheden om met veel voorkomende 

problemen binnen jeugdbescherming om

te gaan. En je leert consequent planmatig

en methodisch te werken. 

VRAGEN? AANMELDEN?
expertisecentrum@jbgld.nl of bel 088 712 19 39
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Training:  JEUGDRECLASSERING VOOR GEDRAGSDESKUNDIGEN
Inhoud:  Inzicht krijgen en waarde toevoegen in de jeugdreclassering

Doelgroep:  Gedragsdeskundigen in de jeugdzorg

Wat is je rol als gedragsdeskundige binnen

de jeugdreclassering? Hoe werkt de jeugd-

reclassering eigenlijk? Wat zijn de besluit-

vormingsprocessen? En wat is precies het 

Landelijk Instrumentarium Jeugdstraf-

rechtketen? Hoe ontstaat crimineel gedrag

bij kinderen? En hoe kun je daarop ingrijpen? 

Op die vragen – en meer – krijg je antwoord 

in deze uitgebreide, driedaagse training. 

Na afloop kun je je toegevoegde waarde 

als gedragsdeskundige ook inzetten binnen 

de jeugdreclassering. Je beschikt over de 

 basiskennis over het werkproces en hebt 

 helder waar de focus van de jeugdreclasse-

ring ligt. Je bent in staat vanuit het gezins-

systeem te blijven denken en weet hoe je 

professionals kunt coachen. 

JE
UG

DR
EC

LA
SS

ER
IN

G

Training:  LIJ
Inhoud:  Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht

Doelgroep:  Medewerkers jeugdreclassering

Met behulp van het Landelijk Instrumenta-

rium Jeugdstrafrecht (LIJ) kunnen risico’s 

en beschermende factoren in kaart worden 

gebracht. Zo kunnen interventies op maat 

worden geïndiceerd met als doel: het terug-

dringen van recidive.

Je leert wat het doel is van het keten-

instrument LIJ en welke bijdrage je daar zelf 

aan levert. Na de training weet je wanneer 

je het LIJ dient te gebruiken, hoe jouw 

aandeel in het instrument zich verhoudt tot 

het aandeel van ketenpartners en hoe je de 

uitkomsten van het instrument weegt en 

gebruikt voor de begeleiding van de jongere. 

Ook leer je de opdracht van de jeugdreclas-

sering daarin centraal te stellen en je leert 

efficiënt met het systeem LIJ te werken. 

VRAGEN? AANMELDEN?
expertisecentrum@jbgld.nl of bel 088 712 19 39

De Harde Kern-aanpak richt zich op jongeren die 

regelmatig ernstige delicten plegen. Het is een 

aanpak waarbij je jongeren ondersteunt om te 

stoppen met het plegen van delicten door een 

nieuwe context te creëren. Dat kan bijvoorbeeld 

zijn: een gerichte dagbesteding en positieve 

sociale contacten. Dat helpt om patronen te 

doorbreken die het delictgedrag veroorzaken. 

De Harde Kern-aanpak kenmerkt zich door een 

intensieve aanpak waarbij stapsgewijs vrijheden 

en verantwoordelijk heden uitgebouwd worden. 

Het strafrechtelijk kader fungeert daarbij als ‘stok 

achter de deur’. In deze training krijg je zowel 

 methodische als praktische handvatten aange-

reikt. Met deze handvatten kun je de kaders van 

de Harde Kern vormgeven als een werkalliantie 

met de jongere. We maken gebruik van veel 

uiteenlopende werkvormen en gaan uitgebreid 

in op je ervaringen uit de praktijk. Aan het 

eind van de training heb je inzicht in de Harde 

Kern-aanpak en ben je in staat de methodische 

uitgangspunten toe te passen in de praktijk.

Training:  INTENSIEVE TRAJECTBEGELEIDING HARDE KERN
Inhoud:  Plegen van ernstige delicten stoppen 

Doelgroep:  Medewerkers jeugdreclassering

Bij jongeren die tot een niet-westerse 

minderheidsgroep behoren, komt crimi-

neel gedrag geregeld voort uit gebrekkige 

integratie. Vaak is dan het hele gezin niet 

goed geïntegreerd. Speciaal voor dit soort 

jongeren is de CRIEM aanpak ontwikkeld: 

Criminaliteit in Relatie tot Integratie van 

Etnische Minderheden. Deze aanpak is een 

manier van begeleiden die de aansluiting 

van het gezin bij Nederlandse samenleving 

bevordert. 

In deze training krijg je de handvatten

aangereikt om die begeleiding uit te 

voeren. We maken daarbij gebruik van 

veel uiteenlopende werkvormen en gaan 

uit gebreid in op je eigen ervaringen uit de 

praktijk. Aan het eind van de training heb 

je inzicht in de CRIEM-aanpak en ben je in 

staat de methodische uitgangspunten toe 

te passen in de praktijk.

Training:  INTENSIEVE TRAJECTBEGELEIDING CRIEM
Inhoud:  Begeleiding om integratie te bevorderen 

Doelgroep:  Medewerkers jeugdreclassering
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JONGERE AAN HET WOORD

hebben naar haar gekeken: ze is niet ziek, dus 

is ze ongeoorloofd thuis.” Kitty ging dan naar 

school. Belde de docent een paar uur later: 

“Kitty staat over te geven in de klas, u móét 

haar komen halen.” En dan werd de leerplicht-

ambtenaar weer boos. Uiteindelijk liet de vader 

van Kitty de man niet eens meer binnen, waren 

er meer dan tien hulpverleners bij het gezin 

betrokken en eiste de officier van  justitie een 

voorwaardelijke werkstraf en een hoge boete 

tegen haar ouders. Kitty zelf kwam de hele 

week haar bed niet meer uit. 

En dat terwijl Kitty toch heus een droom had: 

werken in de beveiliging, net als haar vader. 

Ze startte op het vmbo. Kitty: “Dat ging het 

eerste jaar prima, maar daarna begonnen 

de problemen. Ik kreeg allemaal lichamelijke 

klachten, maar daar werd behalve stress niet 

Het Expertisecentrum biedt de training 

Aanpak Schoolverzuim (Forza), waarin jeugd-

zorg werkers leren om effectief te handelen 

bij schoolverzuim. De inhoud is – net zoals bij 

alle andere trainingen – gebaseerd op kennis 

en ervaring uit de praktijk. Bijvoorbeeld op het 

verhaal van Kitty Bloemendal. 

Kitty Bloemendal (18) wilde altijd al beveiliger 

worden. Maar de afgelopen jaren ging ze 

steeds minder naar school. Tot ze op het laatst 

helemaal niet meer ging. Toen kwam jeugd-

beschermer Huibert van Egdom in beeld. 

Kitty: “Hij keek naar wat er nodig was: dat ik 

weer een dagritme kreeg.”

Vorig jaar, op het hoogtepunt van de ellende, 

ging het ongeveer zo: de leerplichtambtenaar 

belde en zei: “Kitty móét naar school. Artsen 

HUIBERT 
WAS DE 
EERSTE DIE 
NAAR DE 
TOEKOMST 
KEEK”

“

TRAININGSAANBOD

MEER WETEN OVER DE

TRAINING SCHOOLVERZUIM?
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steeds groter worden en daarmee ook de kans 

dat ze nu en later buiten de boot zou vallen. 

Van Egdom zorgde dat Kitty naar een revalidatie-

centrum kon om te leren omgaan met haar 

stressklachten en hielp haar naar het project 

Zohra in Tiel, waarin gemeente, zorg- en welzijns-

organisaties en onderwijsinstellingen samen-

werken om leerlingen die dreigen uit te vallen 

weer op de been te  helpen. Bovendien nam Van 

Egdom de contacten met de leerplichtambtenaar 

over, zodat er meer rust en minder stress kwam. 

Langzaam werd de schooltijd uitgebouwd. Inmid-

dels heeft Kitty haar algemene mbo 1-diploma. 

Én is ze gestart met haar  mbo- opleiding tot 

beveiliger. Dat gaat prima. Ze heeft een autootje

gekocht en werkt als steward bij voetbalwed-

strijden. Kitty: “Ik zit veel beter in mijn vel, ik ben 

zelfverzekerder, het gaat goed met me!”
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Training:  METHODE JEUGDRECLASSERING
Inhoud:  De jongere aanspreken

Doelgroep:  Medewerkers jeugdreclassering 

Met de landelijke methode jeugdreclassering 

‘De jongere aanspreken’ leg je de basis voor 

het jeugdreclasseringswerk. Met behulp van 

de methode kun je vragen beantwoorden als 

‘welke oorzaken liggen ten grondslag aan het 

delictgedrag?’ En: ‘welke mogelijkheden heb 

je om gedragsverandering te stimuleren om 

recidive te voorkomen?’ Zo kun je met deze 

methode jouw soms tegenstrijdige opdracht 

uitvoeren om de ontwikkeling van de jongere te 

stimuleren én de maatschappij te beschermen. 

Deze training bestaat uit theorie, maar vooral 

ook uit praktijkopdrachten. Na afloop ben je 

vertrouwd met de samenhang in de methodiek 

en de routes en fasen die in de methodiek 

onderscheiden worden. Je kunt een gerichte 

analyse maken van de problematiek van de 

jongere in relatie tot het delictgedrag. Daar-

naast weet je hoe je een werkalliantie met de 

jongere aangaat die bijdraagt aan het behalen 

van de gestelde doelen, en kun je die doelen 

effectief evalueren en bijstellen.  

JE
UG

DR
EC

LA
SS

ER
IN

G

Training:  AANPAK SCHOOLVERZUIM (FORZA)
Inhoud:  Effectief werken bij schoolverzuim

Doelgroep:  Jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren

In meer dan 30% van alle jeugdreclassering-

zaken draait het om langdurig schoolverzuim. 

Dat zijn vaak complexe zaken. Het is vaak lastig 

om de oorzaken en gevolgen van verzuim te 

overzien. Een goede aanpak zorgt er juist voor 

dat kinderen succesvol onderwijs volgen, gezond 

opgroeien en een evenwichtige sociaal-emo-

tionele ontwikkeling hebben. Ook binnen 

jeugdbescherming (drang en dwang) hebben 

jeugdzorgwerkers daarom vaak te maken met 

schoolverzuim. Deze training geeft handvatten

om tijdig in te schatten waar het verzuim 

vandaan komt en daarop in te grijpen. Je krijgt 

inzicht in het belang van het opbouwen en 

onderhouden van een werkrelatie met je cliënt. 

Je leert concreet hoe je, ondanks de complexiteit 

van dit soort zaken, in gesprek kunt blijven met 

alle betrokkenen en hoe je plannen kunt ont-

wikkelen die door alle betrokkenen gedragen en 

uitgevoerd worden. Je ontwikkelt je analytische 

en diagnostische vaardigheden en leert op basis 

van argumentatie besluiten te nemen en deze 

uit te dragen. 

SCHOOLUITVAL: 

DE RISICO’S EN DE AANPAK

Spijbelen kan leiden tot schooluitval. En 

de gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn: 

 drugsgebruik, werkloosheid en een grotere 

kans om strafbare feiten te plegen. Vandaar 

dat het Leger des Heils, Jeugdbescherming 

Gelderland en de William Schrikker Groep de 

handen ineen hebben geslagen in het nieuwe 

project Forza. Jongeren die minimaal zestien 

uur per maand verzuimen, kunnen hiervoor 

aangemeld worden. Ze krijgen dan intensieve 

begeleiding en zo nodig extra hulp om hen 

zo snel mogelijk weer naar school te krijgen. 

In de training Aanpak Schoolverzuim komt 

Forza terug. 

echt een oorzaak voor gevonden. De school 

geloofde daarom niet dat ik ziek was. Ik bleef 

zitten en het werd allemaal steeds erger. Ik 

bleef steeds vaker thuis. Toen heb ik gezegd: 

ik wil naar een andere school. Ik ben naar het 

ROC gegaan. Maar van niks naar vier dagen 

in de week school was veel te veel voor me. 

Zeker toen ik ook nog een auto-ongeluk kreeg 

met mijn moeder.”

Lang verhaal kort: Kitty kreeg verplichte bege-

leiding van Huibert van Egdom van Jeugd-

bescherming Gelderland. Kitty: “Eerst dacht 

ik, daar heb je er weer een. Maar met Huibert 

 hebben we echt mazzel gehad. Hij was de 

 eerste die keek naar wat er nu nodig was.” En 

dat was: een fatsoenlijk dagritme. Want als er 

niks zou veranderen, zou de afstand van Kitty 

tot school of een andere vorm van dagbesteding 
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WETEN JULLIE WAAR
IK EERGERELATEERD
GEWELD AAN HERKEN?

DESKUNDIG EN DICHTBIJ

U kunt uw vraag altijd kwijt bij een

medewerker van Jeugdbescherming Gelderland. 

Of direct bij het Expertisecentrum. 

T 088 712 19 39 

E expertisecentrum@jbgld.nl  

W www.jbgld.nl/expertisecentrum

ZO WERKT HET 
EXPERTISECENTRUM
VOOR U

PRAKTISCH

De medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland staan met beide 

benen in de praktijk. Daardoor doen ze continu nieuwe kennis op, bij alle 

schakels in het netwerk. Het Expertisecentrum brengt al die kennis samen. 

We delen die kennis graag. Intern, met onze directe collega’s en extern, 

met andere  professionals. Het Expertisecentrum is er voor consultatie en 

advies, training en opleiding.

Zo krijgt u altijd wat u nodig heeft:

STEL UW VRAAG …

Heeft u behoefte aan meer kennis over het inschatten van veiligheids-

risico’s bij kinderen? Wilt u meer weten over het omgaan met bepaalde 

moeilijke doelgroepen? Of bent u benieuwd naar nut en noodzaak van 

informatie beveiliging? Stel uw vraag dan vooral. Of u nou wilt weten wat 

er mogelijk is, of heel concreet een advies, consult, presentatie, voor-

lichting of training wilt.

…DAN KRIJGT U BINNEN 24 UUR REACTIE

Het Expertisecentrum reageert altijd binnen 24 uur op uw vraag. Soms 

om een afspraak te maken om uw vraag nog scherper te krijgen. En soms 

om u al inhoudelijk advies te geven of een voorstel te doen. Dat hangt hele-

maal af van de vraag die u stelt. Maar altijd geldt: we komen snel ter zake.

…EN ALTIJD EEN ANTWOORD OP MAAT

Bij het Expertisecentrum hebben we een twintigtal trainingen ontwikkeld 

die we altijd kunnen geven. Die zijn geaccrediteerd. Maar we geven ze 

alleen als ze ook daadwerkelijk het antwoord zijn op uw vraag. Anders 

ontwikkelen we een training of workshop op maat, waarbij we accreditatie 

aanvragen als u dat wilt. Of we beperken ons tot het geven van advies, 

consult of voorlichting. Hoe dan ook: het best passende antwoord vinden 

we altijd samen met u.


