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Contact
U kunt ons bereiken via uw vaste contactpersoon uit het jeugdbeschermings-
team in uw regio of wijk. Wij zijn ook bereikbaar via het dichtstbijzijnde 
regiokantoor (contact gegevens vindt u op www.jbgld.nl) of via het hoofdkantoor 
van Jeugd bescherming Gelderland,  bereikbaar via (088) 712 12 12.

APRIL 2016



HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN, NEEM 
DAN CONTACT OP MET UW CONTACTPERSOON:

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: 0900 9955599
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Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in 
de knel en hun gezin. Samen met het gezin en samen 
met u als betrokken hulpverlener in de wijk, zetten wij 
ons in voor een veilige ontwikkeling van het kind. 

Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van 
de (bedreigde) ontwikkeling van kinderen, in complexe 
gezinssituaties met meervoudige problematiek. Samen 
met u willen wij bekijken hoe wij onze expertise met 
die van u kunnen samenvoegen om deze kinderen en 
 gezinnen de best passende hulp te bieden.

Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet
Bij de bescherming van kinderen is ons uitgangspunt 
dat wij vrijwillige jeugdbescherming bieden als het kan 
(Drang) en verplichte als het moet (Dwang). Wij streven 
ernaar het aantal dwangmaatregelen, ondertoezicht-
stellingen (OTS) of voogdij, terug te dringen. Is deze 
verplichte jeugd bescherming toch nodig, dan willen we 
dat deze zo kort  mogelijk duurt. Daarnaast begeleiden 

SAMEN VOOR
KINDEREN IN DE KNEL
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wij met jeugd reclassering jongeren die dreigen af te 
glijden in de criminaliteit.

Even op een rijtje wat Jeugdbescherming 
Gelderland voor u kan doen1

Wij kunnen u adviseren in complexe hulpverlenings-
situaties rondom kinderen en gezinnen. Eén telefoontje 
of gesprek met u of uw team kan al genoeg zijn.
Indien nodig gaan wij met u mee naar het gezin of 
een netwerkbijeenkomst.
Wij kunnen zelf enkele keren contact met het gezin 
 hebben en u op basis daarvan adviseren over het vervolg. 
Wij bieden drangbegeleiding in het gezin als de veilige 
ontwikkeling van het kind wordt bedreigd en een 
 dwangmaatregel dreigt. Drang is een kortdurend en 
intensief traject in opdracht van de gemeente, zonder 
uitspraak van de kinderrechter.

Wij voeren gedwongen jeugdbescherming uit als drang 
onvoldoende resultaat biedt, altijd met een uitspraak van 
de kinderrechter. 
Wij voeren jeugdreclasseringsmaatregelen uit op verzoek 
van de kinderrechter als jongeren dreigen af te glijden in 
criminaliteit.
Na afloop van een dwangmaatregel kunnen wij vrijwillige 
nazorg bieden in het gezin om de veiligheid van het kind 
te bestendigen.
Voor spoedgevallen zijn de medewerkers van onze 
 afdeling Spoedeisende Zorg 24/7 voor u beschikbaar 
voor overleg of een huisbezoek.
Wij kunnen u ondersteunen bij het gesloten plaatsen van 
jongeren die vrijwillige hulp krijgen (gesloten jeugdhulp 
in een vrijwillig kader)
Graag delen wij onze expertise met u. Op basis van uw 
behoefte bieden wij trainingen en voorlichting op maat.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1    Uw gemeente heeft al deze, of een deel van deze diensten, 
 bij ons ingekocht. Dit verschilt per gemeente. 
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Wanneer kunt u contact met ons opnemen
Als u merkt dat de hulpverlening in het gezin niet goed 
van de grond komt, bijvoorbeeld doordat ouders en/of 
kinderen onvoldoende aan de hulp meewerken, en de 
ontwikkelingsbedreiging van het kind blijft bestaan, 
kunt u ons inschakelen. Ook als u vindt dat kinderen 
ernstig in hun veiligheid worden bedreigd, kunt u 
 contact met ons opnemen. En vanzelf sprekend kunt 
u daarnaast ook altijd bij ons terecht met andere 
vragen, voor overleg of afstemming. Zowel over een 
specifieke hulpverleningssituatie als in het algemeen. 

Neem tijdig contact op
Als u ons tijdig inschakelt voor advies of een drang-
traject kunnen wij samen proberen te voorkomen 
dat de opvoedings  situatie nog verder verslechtert en 
verplichte jeugdbescherming nodig is.
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Als u zich zorgen maakt over de opvoeding of veilige 
ontwikkeling van een kind kunt u contact met ons 
 opnemen. Ook als u merkt dat de hulpverlening in 
het gezin niet goed van de grond komt, bijvoorbeeld 
 doordat ouders en/of kinderen onvoldoende aan de 
hulp meewerken, en de ontwikkelingsbedreiging van het 
kind blijft bestaan, kunt u ons inschakelen. Wij denken 
met u mee en kunnen u adviseren. Ook kunnen we met 
elkaar bespreken of ouders hun verantwoordelijkheid 
voor de veilige ontwikkeling van hun kind kunnen en 
willen dragen, of hoe zij daarvoor gemotiveerd kunnen 
worden. De jeugdbeschermer kan u telefonisch advies 
geven, maar ook met u meegaan op een huisbezoek, 
of aanwezig zijn bij een bespreking. Voor deze inzet 
van Jeugdbescherming Gelderland is geen opdracht of 
verleningsbeslissing van de gemeente nodig. Wij zijn 
beschikbaar ‘op afroep’. 

CONSULT EN ADVIES
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ACTIEVE CONSULTATIEVE 
DIENSTVERLENING
U signaleert ernstige ontwikkelingsbedreigingen of heeft 
andere ernstige signalen van onveiligheid van het kind. U 
heeft geen concrete onderzoeksvraag, maar weet niet goed 
welke vervolgacties u moet ondernemen. U vindt dat er meer 
nodig is dan consult en advies en wenst dat wij in een korte 
tijd zelf enkele contacten met ouders en kinderen hebben. 
Dit om u te helpen uw zorgen nader te duiden en om een 
vervolg te kunnen bepalen. Binnen één maand bespreken wij 
met u het voorstel voor vervolg.
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Drang is een vrijwillig en kortdurend, intensief begeleidingstraject, 
zonder uitspraak van de kinderrechter. De jeugdbeschermer werkt 
in dit geval dus niet op basis van zijn bevoegdheid met het gezin, 
maar op basis van zijn professionele expertise. Het doel van drang 
is de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen en een dwang-
maatregel te voorkomen.

De start
Een drangtraject start op uw initiatief. U neemt contact met ons 
op en in overleg bepalen we hoe verder. Als dat een drangtraject 
is, verstrekt u (of de gemeente) ons daarvoor de opdracht.

Samen met u
Wij nemen de hulp niet van u over, maar voegen onze expertise 
toe. Samen kijken we naar wat nodig is en maken we duidelijke 
werk afspraken over uw en onze rol in de begeleiding. U blijft 
 voort durend betrokken en de vaste contactpersoon voor het gezin.

DRANG
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Kaders en afspraken
De jeugdbeschermer stelt de minimale eisen waar de opvoedings-
situatie aan moet voldoen, maakt binnen deze kaders met het 
gezin en het (professionele) netwerk afspraken over resultaten en 
termijnen, bewaakt deze en stelt ze zo nodig bij.

Aansluiten en motiveren
De jeugdbeschermer sluit zo veel mogelijk aan bij de leefwereld en 
behoeftes van het gezin. Hij stimuleert de gezinsleden hun eigen 
kracht te benutten, zelf oplossingen aan te dragen en blijft hen 
voortdurend motiveren mee te werken aan de hulp. 

Vrijwillig en thuis
Wij zetten ons ervoor in dat de begeleiding vrijwillig kan blijven. 
Ons streven is ook altijd dat het kind thuis kan blijven wonen. 
Alleen als het echt niet anders kan is het soms beter tijdelijk en zo 
kort mogelijk ergens anders, liefst in het eigen netwerk, te wonen. 

Duur van het traject
Het drangtraject duurt tussen de twee en vier maanden. Als de 
veilige ontwikkeling van het kind dan voldoende is hersteld trekken 
wij ons terug en kunnen het gezin en u weer samen verder. Is dat 
niet het geval, dan kan het drangtraject verlengd worden. Of er 
volgt een gedwongen maatregel. Daartoe verzoekt u de Raad voor 
de Kinderbescherming een onafhankelijk onderzoek te doen. Wij 
ondersteunen u bij het opstellen van dat verzoek. De Raad legt het 
onderzoeksrapport voor aan de kinderrechter, die een besluit neemt. 
Tijdens de onderzoeksperiode zetten wij het drangtraject voort. 

Eigen kracht van het gezin en netwerk
In onze werkwijze gaan we uit van de eigen kracht van het gezin. 
Het eigen oplossingsvermogen van ouders en kind(eren) is steeds 
het uitgangspunt. Daarbij wordt zo veel mogelijk het netwerk om 
het gezin heen betrokken. Samen bepalen gezin en netwerk hoe 
zij de situatie kunnen verbeteren. Zij maken daarvoor een familie-
groepsplan, of hebben dat al samen met u gemaakt. Mogelijk 
kan dat aangevuld worden. Als dat niet lukt maken wij een plan, 
 uiteraard samen met het gezin.



21 DWANG20 INFORMATIE VOOR WIJKTEAMS

DW
AN

G

Als het via drang onvoldoende lukt de veiligheid van het kind te herstellen 
of als de situatie zeer ernstig is, kan de kinderrechter jeugdbescherming 
verplicht stellen met een dwangmaatregel. Jongeren die veelvuldig 
verzuimen van school of in aanraking komen met de politie kunnen een 
jeugdreclasseringsmaatregel krijgen. 

Ondertoezichtstelling
De rechter spreekt een ondertoezichtstelling (OTS) uit voor maximaal 
een jaar en kan deze daarna nog verlengen. Het gezin is verplicht aan 
de begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland (of een andere 
 Gecertificeerde Instelling) mee te werken. Ouders houden het ouderlijk 
gezag maar belangrijke beslissingen over hun kind moeten zij bespre-
ken met de jeugdbeschermer. De jeugdbeschermer geeft het gezin de 
gelegenheid een familiegroepsplan te maken of maakt samen met het 
gezin een (aanvullend) plan van aanpak. Het streven is dat de OTS zo 
kort mogelijk duurt en het kind thuis blijft wonen. De kinderrechter heft 
de OTS op als de veiligheid van kind voldoende is hersteld en ouders zelf 
weer verder kunnen, vaak met lichtere ondersteuning.

DWANG
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Voogdij
Als ouders hun kind niet meer zelf kunnen opvoeden kan de kinder-
rechter de voogdij uitspreken over het kind. Deze kan door een persoon 
uit het eigen netwerk worden uitgevoerd, maar ook door een instelling 
als Jeugdbescherming Gelderland. De instelling krijgt dan het gezag over 
het kind. De jeugdbeschermer zorgt voor een veilige plek voor het kind 
– bijvoorbeeld in een pleeggezin – en is eindverantwoordelijk voor de 
zorg en opvoeding. Waar mogelijk zal hij de ouders betrekken bij het kind.

Jeugdreclassering
Ook deze verplichte begeleiding wordt uitgevoerd door een jeugd-
beschermer, gespecialiseerd in jeugdreclassering. De jeugdreclassering 
stopt als de jongere geen delicten meer pleegt, zijn leven weer op orde 
heeft en op een goede manier functioneert in de maatschappij. Dat is 
normaal gesproken na maximaal twee jaar.
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Vaak is na afronding van een dwangmaatregel nog verdere ondersteuning 
 nodig. Deze kan direct worden uitgevoerd door de plaatselijke hulpverlening, 
maar een tussenstap vanuit Jeugdbescherming Gelderland is ook mogelijk. 
Een vrijwillig nazorgtraject door een jeugdbeschermer, meestal dezelfde als 
die de dwangmaatregel uitvoerde, kan ervoor zorgen dat de veiligheid van 
het kind beter geborgd is en de overdracht naar u soepel verloopt. In de 
afrondende fase van een OTS of jeugdreclasseringsmaatregel betrekken wij 
u en bekijken we samen met u hoe verder. U bepaalt of u gebruik wilt maken 
van onze nazorg. 

NAZORG: VAN DWANG TERUG 
NAAR VRIJWILLIGE ZORG
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Voor spoedgevallen is Jeugdbescherming Gelderland ook in de 
avonduren, in het weekend en op feestdagen bereikbaar via onze 
afdeling Spoedeisende Zorg: 0900 9955599

Wat is spoed?
Het enige criterium voor spoedeisende zorg is úw beoordeling van de situatie:
Als u denkt dat een kind zich in een onveilige situatie bevindt waarbij direct zorg 
of ingrijpen nodig is.
Als u er direct behoefte aan heeft een situatie rondom een kind te bespreken en 
te bepalen welke actie eventueel nodig is.
Meestal gaat het bij spoedeisende zorg om een crisis in een gezin. Denk bijvoor-
beeld aan situaties waarbij de spanning hoog oploopt tengevolge van mishande-
ling, huiselijk geweld of seksueel misbruik.

Uw telefoontje komt nooit te vroeg en is nooit ongewenst!

SPOEDEISENDE ZORG: 
ALS HULP NIET KAN WACHTEN

•

•

•
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Werkwijze
U kunt de Spoedeisende Zorg altijd bellen voor overleg en advies. Mogelijk is 
dat gesprek voldoende om u te helpen. Het overleg kan er ook toe leiden dat de 
 medewerker naar het gezin toe gaat, het liefst samen met u. Als het nodig is kan 
hij daar binnen vier uur zijn en beoordeelt ter plaatse wat nodig is. In zeer ernstige 
situaties wordt direct hulpverlening ingezet. Bij voorkeur in de thuissituatie, zodat 
het kind thuis kan blijven. Als het nodig is kan het kind echter ook direct naar een 
veilige plek worden gebracht, liefst bij familie of vrienden, maar er zijn ook altijd 
enkele crisisopvangplaatsen beschikbaar. Over de inzet van vervolghulp stemt de 
medewerker Spoedeisende Zorg af met u en vraagt toestemming aan de gemeente.
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Het kan voorkomen dat een kind in een gezin waarin u hulp verleent of waarin wij 
samen een drangtraject uitvoeren, voor zijn eigen veiligheid in een instelling voor 
 gesloten  jeugdhulp moet worden geplaatst. Als de hulp vrijwillig is en ouders stemmen 
in met een gesloten plaatsing, is het aan de gemeente een verzoek daartoe in te dienen 
bij de rechtbank. Wij hebben hiermee veel ervaring en willen u hier graag in onder-
steunen. U kunt onze hulp inroepen bij de beoordeling of aan het wettelijke criterium is 
voldaan, het opstellen van het verzoekschrift, de benodigde instemmingsverklaring van 
een gedragswetenschapper en de toeleiding naar de gesloten jeugdhulp. Als u dat wilt 
kunnen wij ook aanwezig zijn bij de rechtszitting.    

GESLOTEN JEUGDHULP
IN VRIJWILLIG KADER
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Uw regierol
U bepaalt of u ons inschakelt voor advies of een drangtraject. In een drangtraject stemmen wij 
steeds met u af en blijft u de vaste contactpersoon voor het gezin. Als wij extra professionele 
hulp in het gezin nodig achten, een verlenging van het traject of een onderzoek van de Raad voor 
de Kinderbescherming als drang te weinig resultaat biedt, overleggen wij dit met u. De formele 
besluitvorming ligt steeds bij u als opdrachtgever.  

Onze regierol
In een drangtraject vraagt u Jeugdbescherming Gelderland een inschatting te maken van de 
ontwikkeling en veiligheid van het kind. Wij maken daarvoor een risicoanalyse en bespreken 
met het gezin wat er minimaal nodig is om de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen en 
een dwangmaatregel te voorkomen. De afspraken leggen we vast in een plan. In overleg met u 
bepalen we vervolgens wie waarover regie voert in de begeleiding van het gezin.  

In een dwangtraject (OTS, voogdij, jeugdreclassering) voeren wij de regie over de veiligheid van 
het kind en de keuzes en afspraken in het traject. Wij stemmen daarin steeds af met andere in 
het gezin aanwezige hulpverleners om ook hier samen de best passende hulp te kunnen bieden. 

REGIE BIJ DRANG EN DWANG
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Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met complexe 
problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Zowel vanuit een 
vrijwillig als een juridisch kader. Deze expertise delen wij graag met u. 

U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe scheidingen, multicultureel 
 werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is een consult voldoende om uw 
vraag te beantwoorden. Bent u op zoek naar meer verdieping dan bieden wij u voorlichting of 
training. Onze trainers zijn zelf werkzaam in de praktijk. Wij kunnen u daardoor ook adviseren 
over hoe u het geleerde kunt toepassen in uw eigen werkpraktijk of organisatie.

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Op onze website vindt u ons actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Als u specifieke wensen 
heeft over vorm en/of inhoud van deze trainingen, of u wilt een training die u niet terugvindt 
op onze site, horen wij dat graag. In overleg met u zorgen wij dan voor een passend aanbod. 

EXPERTISECENTRUM
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Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook aan-
melden voor onze trainingen of uw specifieke wensen doorgeven. U ziet dan ook dat wij onder 
de naam ‘Jeugdzorg leert’ een samenwerkingsverband hebben met een aantal gecertificeerde 
instellingen. We willen hiermee mensen die werken met jeugdigen toegang geven tot een 
gevarieerd en kwalitatief hoog opleidingsaanbod.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroepsregister 
voor Jeugdzorgwerkers. 

Hoe kunt u ons bereiken
U kunt ons bereiken via uw vaste contactpersoon uit het jeugdbeschermingsteam in uw regio 
of wijk. Wij zijn ook bereikbaar via het dichtstbijzijnde regiokantoor (contactgegevens vindt u 
op www.jbgld.nl) of via het hoofdkantoor van Jeugdbescherming Gelderland, bereikbaar via 
(088) 712 12 12.

CONTACT


