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Dit is een bijzondere editie van de KOEN, die op 

een bijzonder moment verschijnt. Bestuurder Hans 

Lomans gaat met pensioen, Arno Lelieveld volgt hem 

op. Daar staan we natuurlijk bij stil. En we grijpen de 

gelegenheid ook aan om naar de toekomst te kijken. 

Want hoe ziet jeugd bescherming er in de ideale 

 wereld uit? En wat moeten we doen om daar zo 

dicht mogelijk bij in de buurt te komen? Die vragen 

legden we voor aan experts van binnen en buiten 

Jeugd bescherming Gelderland. Zij geven hun blik

op ons werk, onze organisatie en de toekomst. 

PREVENTIE EN CULTURELE VERSCHEIDENHEID

Geef jeugdbescherming veel eerder een rol, al

bij de preventie en het signaleren van onveilige

situaties. Daarvoor pleit oud-korpschef en zorg-

bestuurder Martin Sitalsing : “Dan heb je de 

 expertise meteen op de goede plek, niet alleen

als het al geëscaleerd is.” Mariet Meurs, cultureel

antropoloog en voorzitter van Netwerk Cultuur-

sensitief Werken, wijst op het belang van anders 

communiceren met  mensen met een andere 

 culturele achtergrond. “Je moet bedenken hoe je 

echt tot mensen kunt door dringen. Want anders 

kun je de familie, en dus het kind, niet helpen.”

SAMENWERKEN OVER DE VOLLE BREEDTE

Zoek nog meer de samenwerking. Met wijk teams, 

met jeugdzorg, en met andere jeugdbeschermings-

organisaties. Daarvoor pleiten Miranda  Hendriksen 

en Annet van Zon, respectievelijk manager van 

Veilig Thuis Gelderland-Midden en bestuurder van 

jeugdzorgorganisatie entrea  lindenhout. Tanno Klijn, 

bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland, 

pleit vooral voor overleg over de inhoud van het

werk. “We moeten boven dat concurreren uit

durven stijgen. Onze organisaties zijn uiteindelijk 

maar een middel, niet het doel.”

PERSOONLIJK CONTACT EN STELSELWIJZIGINGEN

Soraya Heijne had in haar jeugd zelf met Jeugd-

bescherming te maken. Nu zet ze zich in het 

 jongerenplatform in om met haar eigen  ervaringen 

hulpverleners te helpen. “Het mooie van het 

jongerenplatform is dat de mensen van Jeugd-

bescherming ons serieus nemen. Ze luisteren

naar ons, vragen ons om advies of nodigen ons

uit om bij een trainingsdag aanwezig te zijn.”

In een ideale wereld moet de overheid over wegen 

om een deel van de decentralisaties terug te draaien, 

VAN DE REDACTIE
vindt Adri van Montfoort van advies bureau 

Van Montfoort. “Alle taken die bij Bureau Jeugd-

zorg onder waren gebracht, werden aan aparte 

clubs toegewezen. En begrijp me goed: ik ben niet

tegen decentralisaties, maar ik ben wel kritisch 

op dit  onderdeel. Het leidt tot onduidelijkheid 

over  rechten, plichten en rollen, voor iedereen.” 

Tegelijkertijd pleit Arnhems wethouder Martijn 

Leisink ervoor om de realiteit te accepteren zoals 

die nu eenmaal is. “Al is het wel de vraag hoe lang 

die realiteit nog zo blijft. Je kunt je afvragen of dit 

stelsel op alle vlakken de beste inrichting is.”

TERUG EN VOORUIT

Alle tips, wensen en beschouwingen in deze 

KOEN komen voort uit de roerige jaren die 

jeugd bescherming in Nederland, en zeker ook in 

 Gelderland, heeft doorgemaakt. Hans Lomans blikt 

daar op terug. En zijn opvolger, Arno Lelieveld, kijkt 

vooruit: “Natuurlijk moet er voldoende budget zijn. 

Daar ga ik me heel hard voor inzetten. Tegelijkertijd 

maak je met geld alleen geen goede jeugdzorg. 

Die maak je met mensen. Ik zie het daarom als

mijn corebusiness om mensen te inspireren het 

beste in zichzelf naar boven te halen.”

INHOUDSOPGAVE
Jeugdzorg is van iedereen, een kwestie

van beschaving”

Ik dacht bij een opvoedcursus ook:

wat krijgen we nou?” 

Jeugdbescherming neemt ons echt serieus”

Onze organisaties zijn uiteindelijk

maar een middel, niet het doel.”

We moeten als collectief van specialisten

om wijkteams heen staan.”

Laten we weer veel intensiever samenwerken

in Gelderland. We hebben de traditie al”

Bij een beschaafd land hoort bescherming

tegen geweld en vreselijke opvoeders”

De trots van Jeugdbescherming Gelderland

Ik kan wakker liggen van de maatschappelijke 

verontwaardiging over jeugdbeschermers”

Het zou mooi zijn als multicultureel  vakman-

schap de hele hulpverlening doordrenkt”

 Soms denk ik: wie voelt zich nou écht 

verantwoordelijk voor de jeugd bescherming?”
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of er een baantje voor hem is. De manager vraagt 

waar hij woont en zegt: ‘O, kom je uit die wijk? 

Nee, dan zijn we al voorzien.’ In dat geval neemt 

zo’n manager zijn verantwoordelijkheid niet. Het 

 welzijn van kinderen is niet alleen de verant-

woordelijkheid van Jeugdbescherming Gelderland 

of van de politiek, het is een verantwoordelijkheid 

van ons allemaal. Dat heeft niks te maken met 

goede daden, maar met beschaving. Die bescha-

ving wil je in stand houden, ook voor jezelf.”

“In elk dorp en in elke stad wonen kinderen die 

behoefte hebben aan extra zorg of ondersteuning. 

Tegen hen kunnen we niet zeggen: jij hebt een 

krasje, jij hoort er niet bij. Als een school een kind 

wegstuurt, omdat ie welk label dan ook heeft, is 

de schóól niet in staat om zo’n kind goed onder-

wijs te geven. Dat kunnen we niet afwentelen op 

die  kinderen. Het zijn niet de kinderen die  zichzelf 

 buiten de samenleving plaatsen, dat doet de 

samenleving. Met die houding van gezamenlijk-

heid treden we als jeugdzorg onze stakeholders 

tegemoet. En ik weet zeker: als stakeholders 

samen met ons verantwoordelijkheid nemen,

gaan ze daar nog plezier in krijgen ook.”

GELD IS NIET ZALIGMAKEND 

Lelieveld gaat een organisatie leiden die in 

financieel zwaar weer heeft gezeten en nog zit. 

Wat  betekent dat voor zijn rol als bestuurder? 

 “Natuurlijk moeten de inkomsten in balans zijn 

met de kosten. Daar ga ik me heel hard voor 

 inzetten. Tegelijkertijd maak je met geld alleen 

geen goede jeugdzorg. Die maak je met  mensen. 

Ik zie het daarom als mijn corebusiness om 

 mensen te inspireren het beste in zichzelf naar 

 boven te halen. Om vertrouwen te hebben in 

 zichzelf en de ander, zodat ze er helemaal

kunnen zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen. 

Gewoon elke dag en in alle bedrijfsonderdelen.”

De organisatie – en dus Lelieveld zelf – zorgt 

voor optimale randvoorwaarden. “Bijvoorbeeld 

dat  mensen voldoende zekerheid hebben, dat ze 

autonomie ervaren en dat ze het gevoel hebben 

dat zaken eerlijk en redelijk geregeld zijn.” Ook 

een onderwerp als werkdruk is daarvoor relevant. 

“We weten uit de neurowetenschappen dat 

een beetje werkdruk goed is, maar dat te veel 

werkdruk maakt dat je al snel veel van al je kracht 

verliest. Als je precies de goede spanning voelt, 

kom je in een flow. Dat is niet zweverig. Bij Google 

en andere commerciële bedrijven is het dood-

normaal om te kijken naar zaken als werkplezier, 

energie en  creativiteit. En dat zijn zeker geen 

liefdadigheids instellingen. Die weten gewoon dat 

je energie nodig hebt om goed werk te leveren. 

Dat hoef je niet SMART te maken, dat voel je.”

BEZUINIGEN ZONDER OPERATIE

En met de juiste energie, kunnen zelfs inge-

wikkelde financiële obstakels genomen worden. 

Dat merkte Lelieveld toen TriviumLindenhof 

rode cijfers draaide. “We hadden, samen met de 

organisatie, een heel bezuinigingsplan bedacht. 

En uiteindelijk ging de ondernemingsraad er 

toch voor liggen. Toen dacht ik: we laten het 

los. Het hele plan. We gaan terug naar de basis: 

geld dat we niet hebben, geven we niet uit. 

Geld dat we wel hebben, besteden we aan het 

hart van ons werk: jongeren en gezinnen. Elke 

medewerker heeft één baas -verantwoordelijk 

voor goed  werkgeverschap-, en elke euro één 

budgethouder. En bij alle beslissingen betrekken 

we collega’s over wie het gaat. Zo organiseerden 

de mede werkers samen dat er weer zwarte cijfers 

kwamen. En daardoor ook weer ruimte en energie 

voor liefdevolle aandacht.” 

Lelieveld ziet bij Jeugdbescherming Gelderland

een heleboel van die potentiële energie en 

 aandacht. “De manier waarop ik welkom ben 

 geheten is daarvoor tekenend: bloemen, een

hele mand met kaarten en cadeautjes én een 

boodschap van mijn voorganger Hans Lomans 

op het whiteboard in mijn kamer. Het zijn mooie 

mensen die helemaal gaan voor kinderen, 

jongeren en gezinnen.”

Hij deed de hotelschool en studeerde Finance 

en Control. En na een carrière als ondernemer 

en als manager kwam hij terecht bij jeugd

zorg aanbieder TriviumLindenhof jeugdzorg. 

Sinds maart is Arno Lelieveld bestuurder bij 

Jeugd bescherming Gelderland. “Goede jeugd

bescherming gaat over liefdevolle aandacht 

en over verbinding: elkaar begrijpen en wíllen 

begrijpen.”

Kelly heet ze, het meisje dat Arno Lelieveld de 

 essentie leerde van goede jeugdzorg. Ongeveer 

tijdens zijn tweede werkweek bij  TriviumLindenhof 

maakte Lelieveld kennis met haar. “Ik ging op 

bezoek bij een gezinshuis en daar stond ze in 

de deur opening: negen jaar,  stralende ogen, uit-

gestoken hand, klaar om me welkom te heten.” 

Kelly had ook een vraag. Ze  wilde zo graag haar 

biologische  moeder  ontmoeten, en haar voogd 

was ziek. Of Lelieveld dat kon regelen. “Ik smolt 

voor Kelly en dacht: ‘O jee, nou dan stappen we

in mijn auto en rijden we erheen.’ Dat het zo 

simpel niet was, ontdekte ik later.” 

Kelly is inmiddels zeventien en het gaat heel

goed met haar. “En de belangrijkste vraag is: 

waaróm gaat het goed met haar? Dat komt in

de eerste plaats door de liefdevolle aandacht 

die er in dat  gezinshuis kon zijn. En daarnaast 

doordat er al die tijd een betrokken omgeving 

was. Met medewerkers uit verschillende organi-

saties die elkaar begrepen en wilden begrijpen. 

Het is verbazingwekkend hoeveel partijen vanuit 

zo’n houding kunnen samenwerken en echt een 

collectief kunnen vormen.”

HET BESTE IN MENSEN EN KINDEREN

Verbinding, dáár gaat goede jeugdzorg volgens 

Lelieveld over. “Mensen die samen het beste in 

kinderen en gezinnen naar boven kunnen halen. 

En met samen bedoel ik iedereen. Gemeenten, 

wijkteams, officiers van justitie, rechters, scholen, 

maar ook werkgevers. Stel: een jongen van 

 veertien komt bij de Albert Heijn om te vragen

Jeugdzorg is van iedereen, 
een kwestie van beschaving”

“
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als ze bij gezinnen over de vloer kwamen. En met 

die zorgen konden ze niks. Ja, opschrijven in hun 

blauwe boekje. Maar of er dan iets mee gebeurde, 

hing helemaal van het toeval af. Samen met Hans 

heb ik naar een deal gezocht. Kunnen agenten 

niet rechtstreeks melden bij Jeugdbescherming? 

Jeugdbescherming zelf was eerst niet zo positief. 

Medewerkers waren bang dat ze allerlei proble-

men over de schutting zouden krijgen. Hans heeft 

zich heel hard ingezet om het toch voor elkaar te 

krijgen. Gingen we samen voorlichting geven en 

praten met medewerkers. Uiteindelijk is het gelukt. 

Dat was een mégastap.”

WELKE VERANDERINGEN HEEFT U GEZIEN?

“Dat Jeugdbescherming zich heeft ontwikkeld van 

een solitair opererende organisatie naar een partij 

die veel meer in verbinding met de lokale context 

staat. Ook hebben ze de volgende stap in het 

beschermen van jongeren gezet: hoe kun je op een 

andere manier mét een gezin naar veiligheid kijken. 

HOE HEEFT U DE SAMENWERKING MET 

JEUGDBESCHERMING ERVAREN?

“Positief. Ik heb Jeugdbescherming zo’n acht jaar 

geleden leren kennen toen ik vanuit de politie 

verantwoordelijk was voor het landelijk jeugd-

beleid. Hans Lomans was toen voorzitter van 

Jeugdzorg Nederland. We spraken erover dat 

wijkagenten soms zorgen over kinderen hadden 

ALS IK ZEG JEUGDBESCHERMING,

DAN ZEGT U?

“Dé partij die opkomt voor het veilig opgroeien

van kinderen, onafhankelijk, maar ook zonder

die zware juridische status die bijvoorbeeld een 

Raad voor de Kinderbescherming heeft. Jeugd-

bescherming is daarmee een heel belangrijke

partij in elke gemeente.”

pleegkind kregen. Daarvoor moest ik zes avonden 

op cursus. Dus ik dacht: wat krijgen we nou? Maar 

ik heb er dingen meegekregen waar ik niet alleen 

voor ons nieuwe zoontje, maar ook voor onze drie 

dochters veel aan had.”

OVER WAT VOOR SOORT ONDERWERPEN

ZOU ZO’N CURSUS KUNNEN GAAN?

“We zien nu bijvoorbeeld welke ernstige gevolgen 

een complexe echtscheiding voor kinderen heeft. 

Dat wil je niet. Dan worden er oplossingen geopperd 

als: we gaan werken met één scheidings advocaat 

om het conflict kleiner te houden. Maar dan nóg 

is een deel van de ellende al gebeurd. Je kunt veel 

 beter meteen, als alles nog goed is, aan jonge 

ouders uitleggen wat de schade voor kinderen is 

als ouders in zo’n conflict terecht komen. Jeugd-

bescherming is de partij om dat te doen, omdat

zij het in hun vak en hun praktijk tegen gekomen 

zijn. Zo voorkom je problemen. En daarmee draag

je echt bij aan veilig opgroeien.”

HOE ZIET JEUGDBESCHERMING ER IN

DE IDEALE WERELD UIT?

“Dan krijgt Jeugdbescherming veel eerder een rol

bij preventie en signaleren. Ik ben er voorstander

van dat alle ouders die bij een consultatiebureau

komen standaard een cursus opvoedingsvaardig-

heden aangereikt krijgen. Vanuit Jeugdbescher-

ming. Niet selecteren, u wel en u niet, dat werkt 

stigmatiserend. Gewoon iedereen, net als met een 

rijbewijs. Dan maak je ook geen uitzonderingen. 

Door Jeugdbescherming dan al in te zetten, heb

je de expertise meteen op de goede plek, niet 

alleen als het al geëscaleerd is. En als iedereen 

standaard al met Jeugdbescherming te maken 

heeft, is bovendien de drempel om later vragen

te stellen veel kleiner.”

IS JEUGDBESCHERMING NIET EEN BEETJE 

OVERGEKWALIFICEERD VOOR ZO’N CURSUS?

“Ik vind het echt een vak, dat heb ik zelf ervaren 

toen we na drie biologische kinderen ook een 

Daar hebben ze mooie instrumenten zoals signs of 

safety voor gemaakt. Die lijn heeft zich ook na de 

transitie doorgezet. Het is een heel betrouwbare 

partner die goed kan schakelen tussen het nemen 

van maatregelen én kunnen zeggen: we hebben 

voldoende vertrouwen in dit gezin en het netwerk.”

U BENT NU VOORZITTER VAN GGZ-

AANBIEDER LENTIS, HOE WERKT U NU

SAMEN MET  JEUGDBESCHERMING?

“Vanuit de jeugd-GGZ komen we in gezinnen waar 

trauma’s zijn of waar de veiligheid in het geding is. 

Maar ook in gezinnen waar we in eerste instantie 

voor de volwassenenzorg komen, kijken we naar 

de kinderen. Vroeger gebeurde dat minder. Dan 

werd er gezegd: de moeder is onze cliënt en meer 

kunnen we niet vanwege de privacy. Nu kijken 

we meteen bij de intake al: zijn er kinderen en zo 

ja, hoe gaat het met hen? Daar trainen we onze 

medewerkers ook in. En als we zorgen hebben, 

schakelen we Jeugdbescherming in.”

Hij was onder meer korpschef bij de politie en 

 bestuurder van Bureau Jeugdzorg Groningen.

Nu is hij bestuurder bij GGZ-aanbieder Lentis.

Martin Sitalsing geeft zijn blik op de jeugd-

bescherming. “We moeten expertise veel verder 

naar voren halen.”

“Ik dacht bij een opvoed cursus ook: 
wat krijgen we nou?”
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Nieuwsuur  uitleggen dat hij waardevolle kennis had 

kunnen delen, maar dat hij dat niet deed omdat hij 

de  concurrentie niet wijzer wilde maken.”

Op regionaal niveau wordt er al wel meer naar de 

inhoud gekeken. Samen Veilig Midden-Nederland 

werkt nauw samen met de jeugdbeschermers van 

Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Friesland 

en de William Schrikker Stichting. Klijn: “In die 

 samenwerking spreken we over de kern van ons 

werk: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat 

zoveel mogelijk jongeren veilig opgroeien? En

wat kunnen we van elkaar leren?”

ORGANISATIE ALS MIDDEL

De verschillen tussen de organisaties zijn niet

altijd groot. “Het maakt in de kern niet uit of 

je jeugd bescherming en -reclassering levert in 

Gelderland of in Groningen. Natuurlijk, ook dan heb 

je je wel te verhouden tot hoe een gemeente haar 

infrastructuur voor zorg van jeugd heeft ingericht. 

Maar de verschillen bij de inzet van preventieve 

jeugd bescherming zijn veel groter. Wij vinden 

Géén landelijke organisatie voor jeugdbescher

ming, wél verregaande samenwerking tussen de 

organisaties die er al zijn. Dat is hoe Tanno Klijn 

de toekomst ziet. Klijn is bestuurder van Samen 

Veilig MiddenNederland. Hij zou graag zien dat 

de samenwerking op landelijk niveau inhoude

lijker wordt. En hij weet dat dat op regionaal 

niveau al gebeurt. 

Wat Jeugdbescherming Gelderland in Gelderland

doet, doet Samen Veilig Midden-Nederland in 

Utrecht en Flevoland. Strikt genomen zijn de 

 organisaties concurrenten. In de praktijk valt dat 

 volgens Klijn wel mee. “Dat nieuwe partijen toe 

kunnen treden tot de markt, zorgt eigenlijk voor

veel meer druk. En die druk heeft de samenwerking 

op landelijk niveau de laatste jaren ook wel behoor-

lijk belemmerd. De nadruk ligt daar vaak vooral op 

aanbestedingen, prijzen en reorganisaties. Terwijl 

samenwerken op de inhoud ook noodzaak is.

We werken met kwetsbare kinderen en gezinnen. 

Stel je voor dat het een keer wél vreselijk mis

gaat. Dan wil geen enkele jeugdbeschermer bij 

het bijvoorbeeld belangrijk dat onze expertise al 

 ingezet wordt vóórdat de Raad voor de Kinder-

bescherming in beeld komt. Zodat gezinnen een 

extra kans hebben om het tij te keren. Hoe een 

 ander daarover denkt, of hoe anderen dat aan-

pakken, dáár zouden we het ook landelijk over 

moeten hebben. We moeten boven dat concurreren 

uit durven stijgen. Onze organisaties zijn uiteinde-

lijk maar een middel, niet het doel.”

LOKALE AANSLUITING

De ultieme vorm van samenwerken zou een 

 landelijke organisatie zijn. Maar zo ver wil Klijn

niet gaan. “Je ziet dat gemeenten echt kiezen

voor verschillende inrichtingen. Wat wij doen, moet 

aansluiten op hun beleid over zaken als werk en 

inkomen, schuldhulpverlening, huis vesting en Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Als je organisatie 

groter en logger wordt, wordt dat steeds moeilijker. 

Bovendien: je moet elkaar kennen. Een wet houder 

uit Flevoland heeft meer binding met een be-

stuurder in Utrecht, dan met eentje die vanuit een 

hoofdkantoor in Den Haag opereert.” 

Onze organisaties
zijn uiteindelijk
maar een middel,
niet het doel”

“

Jeugd-
bescherming
neemt ons
echt serieus”

“

Al haar hele leven heeft Soraya Heijne (22 jaar)

te maken met  jeugdzorg en  jeugdbescherming. 

Zeven jaar geleden besloot ze dat ze iets terug 

wilde doen. Ze werd lid van het jongeren platform 

van  Jeugdbescherming  Gelderland. “Ik wil mij 

 inzetten, zodat  jongeren zoals ik nog beter 

 geholpen kunnen worden.” 

Het jongerenplatform is er voor alle jongeren

die gebruikmaken van Jeugdbescherming Gelder-

land. Soraya is voorzitter van het platform. “Het is 

 belangrijk dat jongeren gehoord worden, want zij 

ontvangen de zorg of bescherming. Ik ben dank-

baar voor de hulp die ik heb gekregen, maar het 

had ook beter gekund. Het duurde bijvoorbeeld 

lang voordat iemand doorhad dat ik bezig was

met automutilatie. De signalen waren er wel,

maar je moet die kunnen herkennen.”

NIET ALLEEN VERGADEREN

“Het mooie van het jongerenplatform is dat de 

 mensen van Jeugdbescherming ons serieus nemen. 

Ze luisteren naar ons, vragen ons om advies of 

 nodigen ons uit om bij een trainingsdag aanwezig 

te zijn. Vergaderen en contact met de jongeren 

is de kerntaak van het jongerenplatform. Maar 

Soraya gaat verder dan dat en zet haar ervaring

in om hulpverleners te helpen. “Na drie jaar 

voorbereiding hebben we de eerste voorlichting 

over het herkennen van automutilatie gegeven 

bij een jeugdzorg instelling. Veel mensen denken 

bij automutilatie alleen aan jezelf snijden, maar 

het kan echt van alles zijn, zoals haren uittrek-

ken,  botten breken of je  vuisten kapot slaan. Bij 

die laatste wordt vaak gedacht dat iemand dan 

een agressieprobleem heeft. Dat klopt niet altijd, 

want kijk je verder naar de signalen en slaat deze 

 persoon bijvoorbeeld geen mensen? Dan is hij 

alleen bezig zichzelf te ver wonden. Ik ben blij dat 

ik voor die eyeopeners mag zorgen, want als je dit 

ziet en weet, kun je jongeren veel beter helpen.”

MEER TIJD

Beter helpen gaat ook over de eerder genoemde 

beschikbaarheid. “Vroeger dacht ik altijd: waarom 

neemt die jeugdbeschermer nou niet op? En 

waarom heeft ze geen tijd voor mij? Nu weet 

ik dat jeugdbeschermers minimaal 19 pupillen 

 begeleiden en ontzettend veel papierwerk hebben. 

Die hebben het extreem druk! En daarnaast 

 hebben ze ook nog hun eigen leven. Ik vind dat 

jeugdbeschermers niet meer dan 10 jongeren 

 mogen begeleiden, zodat er in ieder geval elke 

week tijd is voor een contactmoment. Dat zorgt 

voor minder stress bij de jeugdbeschermer en

voor meer tijd en kwaliteit voor de jongeren.”

KOEN   |   8



afgesproken dat we in dit soort casuïstiek meer 

samen willen optrekken. Dat we samen – ook met 

bijvoorbeeld Pactum en entrea lindenhout – kijken 

hoe het verder moet. Als je dat niet doet, loop je het 

risico dat je deze vaak wanhopige vaders, moeders 

en kinderen gaat rondpompen door de zorg.”

HELPT HET DAARVOOR DAT ER EEN AAN-

SCHERPING VAN DE WET MELDCODE AANKOMT, 

DIE MELDING DOOR PROFESSIONALS VAN EEN 

VERMOEDEN VAN MISHANDELING VERPLICHT 

MAAKT, ÓÓK ALS ER AL HULP IN EEN GEZIN IS?

“Dat weet ik niet. Het is goed dat alle professionals 

die met gezinnen werken, zich explicieter moeten 

afvragen: wat zie ik hier, hoe lang zie ik dit al? 

En vind ik dat toelaatbaar? Tegelijkertijd zit er een 

regelreflex en datadrift onder die me niet bevalt. 

En die twee risico’s met zich meebrengen: dat we 

heel grote aantallen meldingen krijgen en dat 

bijvoorbeeld Jeugdbescherming in een lastige 

 situatie komt. Zij zitten al in een gezin, en dan 

 moeten wij er ons ook nog via een formeel traject 

mee bemoeien. Dan werk ik liever op basis van 

goede afspraken samen. En daar hebben we die 

aanscherping op de wet echt niet voor nodig.”

IN DE IDEALE WERELD…

“Trekken we daadwerkelijk samen op. Staan wij

van Veilig Thuis als partner naast de professional 

die bij ons advies vraagt of een melding doet. Wij 

hebben ook niet alle wijsheid in pacht. We kunnen 

wel vragen stellen. Wat zie jij? En hoe kan ik je 

ondersteunen zodat dit gezin in veiligheid verder 

kan leven? Hoe ingewikkeld we de jeugdzorg ook 

gemaakt hebben met de transitie, de essentie is

toch dat we als gemeenschap verantwoordelijk zijn 

voor de zorg voor kinderen en volwassenen. Dat 

hebben we praktisch belegd bij de wijkteams. En 

alle organisaties die daarin een specialisatie hebben, 

moeten daar als collectief omheen staan. In de 

zorg kijken we gelukkig steeds meer naar het hele 

gezin, en niet allemaal apart naar ons eigen deeltje: 

de ouders of de kinderen. Dat betekent dat we als 

organisaties ook steeds meer netwerkorganisaties 

moeten worden. Dat we samen werken én leren. 

Want alleen zo worden we steeds beter.”

U GAAT MET VEILIG THUIS OVER MENSEN VAN 

NUL TOT HONDERD. JEUGDBESCHERMING GAAT 

ALLEEN OVER KINDEREN EN JONGEREN. WAT 

BETEKENT DAT VOOR SAMENWERKING?

“Stel: we krijgen een melding van de politie dat 

ouders een fikse ruzie hebben gehad en elkaar 

geslagen hebben. Er is een kind, maar dat is uit

huis geplaatst. Dan zou je strikt genomen kunnen 

zeggen: het kind is veilig, daar hoeft Jeugdbescher-

ming dus niks mee. Maar het zijn wel zijn ouders, 

waarschijnlijk is er een bezoekregeling, of belt het 

kind af en toe met zijn ouders. Dan is het wel enorm 

goed om te weten wat er speelt. Daarom kijken 

we samen met Jeugdbescherming hoe we daar 

nog  beter in kunnen samenwerken. Het zou in dit 

 voorbeeld helpend kunnen zijn wanneer iemand 

van het wijkteam dan samen met een jeugd-

beschermer met het echtpaar gaat praten.”

SAMEN OPTREKKEN ZOU OOK KUNNEN BIJ 

 COMPLEXE ECHTSCHEIDINGEN.

“Ja, daar heeft Jeugdbescherming de handen vol

aan. En het is zó ingewikkeld om geen deel van het 

gevecht te worden. Daar hebben we onlangs nog 

een conferentie over gehouden met Jeugdbescher-

ming en de gemeente Arnhem. Wij krijgen boze 

vaders en moeders aan de lijn. Dan belt de ene dag 

de vader: ‘Mijn ex-vrouw slaat de kinderen, ze heeft 

borderline.’ En twee dagen later belt de moeder: 

‘Mijn  ex-man is een narcist, hij denkt alleen maar 

aan zichzelf en als de kinderen terugkomen zijn 

ze helemaal verwaarloosd.’ Veilig Thuis en Jeugd-

bescherming Gelderland hebben nu met elkaar 

HOE ZIET U HET VAK VAN

JEUGDBESCHERMER?

“Ik heb veel waardering voor het vak van jeugd-

beschermer. Het is heel pittig: je bent aan de ene 

kant passant in het leven van een kind en aan 

de andere kant moet je op cruciale momenten 

 moeilijke beslissingen nemen. Doe dat maar eens 

goed. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat

alle organisaties die met jeugd werken, moesten

 krimpen door de transitie. En daarmee is de 

 continuïteit onder druk komen te staan. Terwijl 

kinderen juist zo gebaat zijn bij de weten schap

dat iemand die hun voogd is, ook hun voogd blijft. 

Dat ze daar van op aan kunnen. De wijkteams 

zijn het kloppend hart geworden van de jeugd-

zorg. Jeugdbescherming, Veilig Thuis en andere 

 gespecialiseerde organisaties bieden aanvullende 

expertise als dat nodig is.” 

DAT BETEKENT OOK DAT ER FLINK 

 SAMENGEWERKT MOET WORDEN.

“Klopt, en dat doen we nu ook al. Op het gebied

van spoedeisende zorg sowieso natuurlijk, als er

een crisis in een gezin is, kijken we samen wat 

 vanuit ieders expertise een passende volgende

stap is. En we hebben goede samenwerkings-

afspraken. Als de politie bijvoorbeeld een melding 

bij ons doet dat ze ’s nachts bij een gezin zijn 

geweest omdat de buren kinderen hoorden gillen, 

kunnen wij zien of Jeugdbescherming al eerder

bij dit gezin betrokken is geweest. Dan nemen

we contact op. En kijken samen met Jeugd-

bescherming en het wijkteam wat er nu nodig is.”

Miranda Hendriksen is manager bij Veilig Thuis

Gelderland Midden, de instantie waar mensen

 terecht kunnen met een vermoeden van huiselijk 

geweld of  kindermishandeling. Veilig Thuis werkt

veel samen met Jeugdbescherming: “Zo voor komen 

we dat we gezinnen rondpompen door de zorg.”

“We moeten als collectief van 
specialisten om wijkteams
heen staan”
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Van Zon heeft een helder beeld van wat er in 

 Gelderland allemaal gebeurt op het gebied van 

jeugdhulp, -zorg en -bescherming. Ze is bestuurder 

bij entrea lindenhout, een jeugdzorg organisatie 

met 900 medewerkers die elk jaar meer dan 3.500 

kinderen, jongeren en gezinnen helpt. Een grote 

organisatie dus, maar niet een die in een  vacuüm 

werkt. Van Zon: “Uiteindelijk gaat het  immers alleen 

om het belang van de jongeren. En als die met 

verschillende organisaties en  instanties te maken 

krijgen, is het belangrijk dat ze niet iedere keer

hun verhaal opnieuw moeten doen. Én niet iedere 

keer iets anders te horen krijgen. Dat bereik je 

echt alleen door samen te werken.”

SUPERTROTS OP DE HISTORIE

Van Zon: “We hebben wat dat betreft in Gelder-

land een historie waar ik supertrots op ben. Alle 

zorgaanbieders én Bureau Jeugdzorg werkten zo 

nauw samen, dat het niet uitmaakte waar precies 

je zorg kreeg: die was overal hetzelfde. Dat was 

het gevolg van goede consensusafspraken en het 

was uniek in Nederland. Het kán dus wel, zo’n 

 samenwerking, als je maar vanuit de klant rede-

neert en niet primair uit organisatiebelang.”

Met de stelselwijzigingen kwam de klad in de 

samenwerking, merkte Van Zon. “Voor iedereen 

veranderde er veel. En voor Jeugdbescherming 

Gelderland natuurlijk helemaal. De wettelijke

taak van jeugdbescherming werd fors uitgekleed. 

De toegangsbewaking, het casemanagement, het 

meldpunt Kindermishandeling: dat werd allemaal 

uit elkaar gehaald. Jeugdbescherming weet zich 

sindsdien beperkt tot reclassering en bescher-

ming. De wetgever heeft de plaatsingsbevoegd-

heid  losgeknipt van het bieden van hulp. En dat

is  jammer, want bescherming en zorg kun je in

mijn ogen niet los van elkaar zien.”

“Jeugdbescherming kreeg nieuwe taken, moest

het doen met minder geld en werd opeens in

een concurrerende positie geplaatst. Dat leverde 

zware tijden op. Als je volop moet reorganiseren

en bezuinigen, is het logisch dat de blik wat 

 minder naar buiten gericht is. Het is al knap als

je dan je gewone werk gedaan krijgt. En natuurlijk 

is er  tussen jeugdzorg en Jeugdbescherming nog 

wel goed overleg over de casuïstiek, maar je komt 

elkaar wel minder tegen dan voorheen. Het stevige 

kader zoals we dat hadden, is weg gevallen.”

RAMEN EN DEUREN OPEN

Toch is er ook goed nieuws. Van Zon: “Jeugd-

bescherming Gelderland heeft voor grote uit-

dagingen gestaan, maar is er doorgekomen. Zelfs 

het beeld van Jeugdbescherming Gelderland is 

gekanteld. Door de bezuinigingen hadden ze de 

naam wel eens te veel op budget gefocust te zijn, 

maar tegenwoordig is helder dat het echt om de 

inhoud draait. Ik heb buitengewoon veel respect 

voor hoe men dat gedaan heeft.”

“Ik heb sterk het idee dat de roerigste tijden

achter ons liggen. Dat we allemaal weer meer

tijd en ruimte hebben om ramen en deuren open 

te zetten. En ik geloof dat we daardoor snel 

weer nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen 

vinden. Want die historie, die hebben we – en 

daar  drijven we nog steeds op. Op veel plaatsen 

zitten nog steeds dezelfde mensen die elkaar 

nog steeds goed kennen.”

Een hernieuwde intensieve samenwerking

zou Van Zon om meerdere redenen toejuichen. 

“In de eerste plaats omdat je van elkaar moet 

weten wat je doet. Al onze taken zijn meer 

afgebakend, we zitten als organisaties steeds 

meer in onze eigen kokertjes, maar onze klanten 

komen dwars door al die kokertjes heen. Als 

organisaties  hebben we er op zich geen last

van dat we in die kokers zitten, maar als we

niet over de randen heen kijken, heeft ieder-

een die hulp nodig heeft er wél last van. En 

in de tweede plaats is het speelveld een stuk 

complexer geworden. Vroeger had je met één 

provincie te dealen, nu wil iedere gemeente

iets anders. Reden te meer om samen op te 

trekken en gemeenten ook samen uit te leggen 

wat wel en niet verstandig is.” 

Een goede samenwerking tussen jeugdzorg en jeugd bescherming 

is cruciaal om kinderen zo goed mogelijk te  helpen. Door de 

stelsel wijzigingen van een paar jaar geleden werd in  Gelderland 

een  uitstekende samen werking in eerste  instantie  alleen maar 

diffuser. Doodzonde, vindt Annet van Zon,  bestuurder van entrea 

lindenhout. Maar: “Het gaat de goede kant op. Je merkt dat er 

 overal weer ramen en deuren open gaan.”

Laten we weer veel intensie ver samenwerken
in Gelderland. We hebben d e traditie al”

“



overzichtelijk en werkte heel behoorlijk. Met de 

transities van 2015 heeft de overheid dat in haar 

oneindige wijsheid weer afgebroken. Dat heeft 

een grote impact gehad. Alle taken die bij Bureau 

Jeugdzorg onder waren gebracht, werden aan 

aparte clubs toegewezen. En begrijp me goed: ik 

ben niet tegen decentralisaties, maar ik ben wel 

kritisch op dit onderdeel. Het leidt tot onduidelijk-

heid over rechten, plichten en rollen, voor iedereen. 

Vraagstukken die nog steeds niet opgelost zijn. 

En je zag bij veel gemeenten dat ze de nieuwe 

jeugdbescherming beschouwden als de opvolger 

van Bureau Jeugdzorg. Politici dachten: dat is oud, 

en we moeten iets nieuws, dus met Bureau Jeugd-

zorg doen we liever geen zaken. Dat is een weinig 

inhoudelijke argumentatie, maar wel een met

grote gevolgen.”

“Gelukkig zie je landelijk wel dat het besef begint 

door te dringen dat er weer meer op inhoud 

 gesproken moet worden. Dat de nadruk minder 

op budgetten of het eigen bedrijfje moet liggen. 

Die slinger slaat weer wat terug.” En volgens Van 

Montfoort kan die niet ver genoeg terug slaan. 

“Ik ben voor marktwerking, zelfs in de zorg. Maar 

niet bij zaken als politie, rechterlijke macht of 

 jeugdbescherming. Die zijn per definitie verlies-

gevend. Hoe wil je er ook geld mee verdienen? 

Jeugd bescherming is uiteindelijk ook maar gewoon 

het uitvoeren van een rechterlijke uitspraak. Veilig 

Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming 

 kregen na de decentralisaties een monopoliepositie, 

maar jeugdbescherming niet. Dat is waanzin.”

ALLES IN ÉÉN HAND

Van Montfoort: “Je ziet dan ook dat er overal grote 

reorganisaties hebben plaatsgevonden. Het is echt 

heel knap dat het nog zo goed gaat als het gaat. 

Maar vrijwel niemand zegt: dit werkt veel beter

dan het eerst deed. Maar je ziet ook dat de meer-

waarde van jeugdbescherming steeds meer wél 

gezien wordt. Dat gemeenten langdurige contracten 

geven, dat keuzes vaker op inhoud gemaakt  worden. 

Dat is belangrijk. Bij een beschaafd land hoort 

bescherming tegen geweld en vreselijke  opvoeders. 

In het belang van het kind én de samenleving.

Het allerliefste zou ik daarom zien dat we in 

 Nederland alles weer in één organisatie onder-

brengen, met gegarandeerd voldoende middelen.”

Adri van Montfoort ziet de ontwikkelingen in de 

jeugdbescherming al veertig jaar van zeer  dichtbij. 

Hij ontwikkelde methodieken voor jeugdzorg en 

bescherming, verzorgt trainingen en opleidingen 

en wordt vaak gevraagd als  adviseur. Bovendien

is hij raadsheerplaatsvervanger bij het Hoog

gerechtshof. Ook daar houdt hij zich vooral bezig 

met jeugdbeschermingszaken. Hij vertelt over 

professionalisering, de waanzin van marktwerking 

én hoe hij in een ideale wereld jeugdbescherming 

in zou richten. 

Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar 

Van Montfoort kent er één: “Rond jeugdbescher-

ming is altijd maatschappelijk gelazer. Altijd, 

en overal. Dat is ook logisch, want het gaat om 

 kinderen die niet veilig zijn, óf om ouders van

wie het kind afgenomen wordt. Dat zijn zaken

die in ons allemaal emotioneel heel diep zitten.”

Geregeld krijgt Van Montfoort de vraag wanneer 

het nou eens rustig wordt rond jeugdbescherming. 

“En dan zeg ik: dat gaat niet gebeuren. En als 

 mensen vragen of de transitie niet geholpen 

heeft, zeg ik: in elk geval niet in dit opzicht.”

TUSSEN WAL EN SCHIP

Gelukkig is er ook goed nieuws. Van Montfoort: 

“Je ziet wel dat jeugdbescherming een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt heeft. Het is veel 

 professioneler geworden. Wat ooit begon met 

burgers die zich op vrijwillige basis druk maakten 

om kinderen die tussen wal en schip vielen, is 

inmiddels uitgegroeid tot een verzameling zeer 

professionele, onafhanke lijke stichtingen. Die ook

al een forse schaalvergroting hebben doorgemaakt.” 

De schaalvergroting bracht ook uitdagingen met 

zich mee. “Het is verambtelijkt. Het aantal regels, 

protocollen en ambtenaren is toegenomen. Dat 

hoeft niet erg te zijn, maar als medewerkers van 

Jeugdbescherming nog maar de helft van hun tijd 

daadwerkelijk met jeugd bezig zijn, loopt het wel 

wat uit verhouding.”

ONEINDIGE WIJSHEID

De vorming van Bureau Jeugdzorg was volgens

Van Montfoort een belangrijke stap. “Vanaf dat 

moment had iedere provincie één centrale club,

die zich bezighield met vrijwel alles dat bij het

veilig opgroeien van kinderen hoort. Dat was 

Bij een
beschaafd
land hoort
bescherming
tegen geweld
en vreselijke
opvoeders” 

“
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De trots van Jeugd-
bescherming Gelderland

Van een ‘ambulancedienst’ tot een expertisecentrum. En van

specialistische kennis over complexe echtscheidingen tot een

model voor risico taxatie: Jeugdbescherming Gelderland heeft

veel in huis. Medewerkers vertellen waar ze trots op zijn. 

“Tegenwoordig kunnen digitale gegevens zo 

op straat liggen. En dat wil je absoluut niet met 

 gevoelige informatie over de gezinnen waar wij 

mee werken. 

Daarom ben ik trots op de informatie beveiliging 

bij Jeugdbescherming  Gelderland. Die voldoet nu 

al aan de eisen van de nieuwe Europese wet-

geving. De techniek moet op orde zijn, maar net 

zo belangrijk is bewust wording bij collega’s. En 

het maken van goede afspraken: denk na over met 

wie je wat deelt, open geen  onbekende bestanden 

en zorg dat je wacht woorden niet makkelijk te 

vinden zijn. Dit jaar vergroten we onder andere 

de beveiliging van onze laptops en ons mail-

systeem. Maar dan is het nog niet klaar. Ook in 

de  toekomst blijven we alert op zwakke plekken, 

zodat we onze beveiliging op niveau houden.” 

Onze informatie beveiliging
is van een hoog  niveau,
en dat moet zo blijven”

“

“Het is een tendens van de laatste 8 à 9 jaar 

dat steeds meer zaken die bij ons terechtkomen 

 gekoppeld zijn aan echtscheidingen. Kinderen 

 hebben vaak te maken met heftige conflicten 

waarin hun belangen worden gepolariseerd. 

De ouders zijn het in een echtscheiding over

veel dingen oneens en dus ook over wat het 

beste is voor hun kind. 

Daarnaast zijn ouders mondiger geworden 

en laten zich niet zomaar wat opleggen door 

iemand van buitenaf. Dan ben ik ontzettend

trots op onze – vaak jonge – jeugdbeschermers 

die in die  heftige situaties hun hoofd koel 

houden, in  contact blijven staan met de ouders 

en ervoor zorgen dat de  belangen van het kind 

behartigd worden.” 

“Je krijgt te maken
met heftige conflicten, 
dan moet je het hoofd
koel houden”

“Ik ben trots op de basistraining ‘risicotaxatie

in de jeugdzorg’ die ik heb ontwikkeld. Daarin 

geef ik  antwoord op de vragen: hoe maak je

een risicotaxatie, hoe stel je een veiligheidsplan 

op en hoe bespreek je dat plan met ouders?

Het mooie van de training is dat we onze

kennis en expertise kunnen delen met onze 

partners. Bij een aantal gemeentes hebben

we deze training al gegeven en dan zie je 
 hoeveel beter de  samenwerking is nu je 

 dezelfde taal spreekt.

Ik zou er erg blij van worden als deze training

in de toekomst in de hele provincie gegeven 

wordt, zodat de verschillende partijen nog

beter kunnen samenwerken. Want dan werk

je  effectiever en vergroot je de kwaliteit van

de zorg voor kinderen.”

Een veel betere
samenwerking nu je
dezelfde taal spreekt”

“

“Mensen van binnen en buiten de organisatie 

weten het expertisecentrum te vinden met 

 vragen. Daar ben ik trots op. Het betekent 

bijvoorbeeld dat bij gemeenten steeds 

beter bekend is over welke kennis en kunde

wij  beschikken. Én we leren zelf. Wij horen,

ook via het expertisecentrum, wat er speelt

bij  bijvoorbeeld wijkteams. 

Hierdoor kunnen we het werk van Jeugd-

bescherming Gelderland nog beter op hen 

afstemmen. Zo dragen we bij aan betere 

 jeugdzorg. In de toekomst blijven we inspelen 

op vragen, door maatwerk te leveren 

verbreden we ons aanbod.”

Wij zijn een soort
ambulancedienst van
de jeugd bescherming”

“

“Ouders en jeugdigen, de politie, wijkteams

of andere professionals vragen onze hulp 

als er een kind in crisis is. We worden gezien 

als hét expertiseteam op gebied van crises 

en kinderen. Dat er op die manier naar ons 

gekeken wordt en dat wij een dynamisch 

team zijn dat daadkrachtig kan optreden, 

daar ben ik trots op. Wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar en kunnen meestal binnen 1 uur 

ter plaatse zijn. Een soort ambulancedienst 

van de jeugdbescherming. 

Korte professionele klappen zijn belangrijk

in het geval van crisis. Daarom blijven wij

ons ook in de toekomst professionaliseren

en onder de aandacht brengen bij alle

53 gemeentes in Gelderland.”

Mede dankzij het
expertise centrum bundelen
en delen we kennis binnen
de jeugdzorg”

“

“Ik ben trots op hoe we goed contact hebben 

 opge bouwd met alle betrokkenen in de jeugdzorg. 

Wij zijn een van de schakels in de keten samen 

met gemeenten, wijkteams, scholen en natuurlijk 

de  ouders. Dat is een complexe samenstelling

van  partijen. In de samenwerking zijn we beschei-

dener geworden, als Jeugdbescherming bepaal 

je niet meer alles. Door  recent onderzoek is ook 

onze  aanpak veranderd. Eerder richtten we ons 

voor namelijk op gedragsverandering bij jongeren, 

maar uit onderzoek blijkt dat jongeren het niet 

 alleen kunnen. Steun uit de omgeving – als jij je 

best doet, blijven wij jou steunen en krijg je een 

nieuwe kans – is essentieel om die verandering 

voor elkaar te  krijgen. In een maatschappij die 

verhardt, moeten we ook in de toekomst blijven 

strijden voor de uitvallers. Ook al stoot de maat-

schappij ze misschien af.”

“We moeten blijven
strijden voor de uitvallers”

Arjen Brugman,

functionaris gegevens-

bescherming

Niek Kasteel,

advocaat

Matthé Hak,

crisisinterventor

spoedeisende zorg

Alco ten Brinke,

crisisinterventor

spoedeisende zorg

Susan Nijenhuis,

jeugdreclasseerder

Hilda Regterschot,

leidinggevende

expertisecentrum
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bevinden van gezinnen erop vooruit is gegaan.

In Arnhem bijvoorbeeld doordat we kozen voor 

 grote, brede wijkteams. Daarin kunnen we vanuit 

veel verschillende disciplines naar een gezin

kijken. En prioriteiten stellen. Met als uiteindelijk 

doel: in zoveel mogelijk gevallen voorkomen dat 

een  lastige situatie uitmondt in echte problemen. 

Niet om Jeugdbescherming zolang mogelijk buiten 

de deur te houden, wel om zo vaak mogelijk te 

voorkomen dat beschermingsmaatregelen nodig 

zijn. Bij die brede aanpak helpt het ook dat er een 

duidelijke scheiding is tussen ‘nu helpen we je’ en 

‘nu gaan we er ook iets van vinden’. In dat eerste 

stadium kan het  helpen om jeugdbescherming

als een soort stok achter de deur te hebben.

Een gedwongen maatregel is iets waar je als

ouder niet mee te maken wilt krijgen.”

ACCEPTEER EN GA ERVOOR

In de uitvoering gaat de samenwerking tussen 

wijkteams en organisaties voor zorg en bescher-

ming steeds soepeler. Leisink hoopt dat het jeugd-

beschermers ook op organisatieniveau snel lukt om 

de nieuwe realiteit echt te omarmen. “Al is het wel 

de vraag hoe lang die realiteit nog zo blijft. Je kunt 

je afvragen of dit stelsel op alle vlakken de beste 

inrichting is. Het is natuurlijk raar dat wij werk 

 inkopen bij Jeugdbescherming Gelderland, maar 

dat de opdrachten van de rechtbank komen. En 

dat er gedecentraliseerd is, maar het Rijk wel veel 

regels oplegt aan jeugdbeschermers én gemeen-

ten. Maar zolang het de realiteit is, zou ik zeggen: 

accepteer het en ga ervoor. Hoe beter het lukt om 

niet meer te focussen op het stelsel, hoe beter

het is voor het werk dat we te doen hebben.” 

op zich was dat natuurlijk niet. Daardoor konden 

wij ons relatief makkelijk aan passen. In het hele 

land zag je dat jeugd beschermingsorganisaties 

meer moeite  hadden met die nieuwe situatie. De 

doelen zijn  hetzelfde gebleven, want het draait 

nog steeds om het welbevinden van kwetsbare 

groepen. Maar  iedereen heeft wel andere rollen 

gekregen. En je kunt een aanbestedings gesprek 

niet ingaan zoals je een gesprek over subsidie 

inging. Heel cru gezegd: jouw problemen zijn niet 

onze zaak. Wij moeten  primair weten wat je te 

bieden hebt.  Natuurlijk  kunnen we ook praten over 

waar je tegen aan loopt, natuurlijk is continuïteit 

heel  belangrijk. Maar er is wel fundamenteel iets 

veranderd in de verhoudingen.”

TEAMLEIDERS WERDEN FRONT-OFFICE

Dat die overgang voor Jeugdbescherming lastig 

was, snapt Leisink. “Er veranderde voor hen ook

wel heel veel ineens. Jeugdbeschermers moch-

ten zich niet meer standaard met hulp en zorg 

 bemoeien. Dat is lastig, als je dat wel gewend 

was. En zeker omdat die dingen op de werkvloer 

in elkaar overvloeien.” Daarnaast hadden jeugd-

beschermers opeens niet meer met één provincie 

te maken, maar met allerlei aparte gemeenten. 

“Dat betekent ook allerlei verschillende manieren 

van werken en ander beleid. En het betekende dat 

teamleiders van Jeugd bescherming opeens ook 

ongeveer de front-office werden voor opdracht-

gevers op gemeenteniveau.”

WINST DOOR BREDE BLIK

Logisch dus dat jeugdbeschermers niet direct 

 stonden te juichen. “Toch geloof ik dat het wel-

De stelselwijziging was lastig voor organisaties

als Jeugdbescherming Gelderland. En veel 

organisaties hebben nog altijd moeite met hun 

nieuwe rol. Maar uiteindelijk zijn de kinderen

wel beter af, vindt  Martijn Leisink. Hij is wet

houder in Arnhem, met jeugd en jeugdzorg in 

zijn portefeuille. “Wij konden in het nieuwe 

stelsel gaan werken met brede wijkteams. 

Dat leverde winst aan de voorkant op.”

Vooropgesteld: Martijn Leisink heeft het diepste 

 respect voor het werk dat jeugdbeschermers doen. 

Zijn vrouw en hij zijn pleegouders en hebben in de 

loop der jaren veel jeugdbeschermers meegemaakt. 

“Het zijn vaak mensen met een enorme drive en 

kunde, mensen van wie je onder de indruk raakt.

En die toch vaak onder vuur liggen. Zij maken 

 afwegingen of je kinderen uit huis moet plaatsen

of niet. Dat zijn vreselijke afwegingen en de mensen 

die dat doen, verdienen onze bescherming. De 

 gedrevenheid en het hart voor de zaak dat zij 

hebben, vind je bijna nergens anders. Ik kan soms 

wakker liggen van de maatschappelijke veront-

waardiging over jeugdbeschermers.”

WETEN WAT JE TE BIEDEN HEBT

Tegelijkertijd vindt Leisink dat organisaties voor 

jeugdbescherming zichzelf nog wel eens tekort 

doen. “Als je ze aan het werk ziet, is meteen

helder wat hun toegevoegde waarde is. Maar je 

merkt ook dat het ze vaak nog moeite kost om 

zichzelf te  verkopen. Terwijl dat toch echt moet. 

Als gemeente werden we in 2015 verantwoordelijk 

voor het inkopen van heel veel hulp en zorg. Die 

markt was voor ons nieuw, maar aanbesteden 

Ik kan wakker liggen van de 
maatschappelijke verontwaardiging
over jeugdbeschermers”

“
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Soms denk ik:
wie voelt zich
nou écht
verantwoordelijk
voor de jeugd-
 bescherming?”

“

Hans Lomans was de langstzittende bestuurder van een 

 jeugdbeschermingsorganisatie in Nederland. In april ging hij

met pensioen, na krap twintig jaar. Hij kijkt terug. Én vooruit.

Een gesprek over beslissingen nemen in een minuut, over

Savannah en over  anticiperend rouwen. 

Lees verder op pagina 22 »

“

over jeugdzorg. De naam is veranderd, maar

de kennis en expertise is wel nog aanwezig.” 

In een ideale wereld werkt Jeugdbescherming 

Gelderland volgens Meurs nog meer en intensiever 

samen met andere partijen. “Ook de kennis op

het gebied van cultuursensitief werken of multi-

cultureel vakmanschap kan nog meer gedeeld 

 worden met de verschillende organisaties. Korte 

lijnen zijn daarbij belangrijk, want vaak moet er

snel gehandeld worden. Stel: je gesprek met een 

Eritrees gezin loopt vast. Dan zou je met een

simpel telefoontje de situatie moeten kunnen 

 voorleggen aan een collega-hulpverlener die 

 ervaring heeft met vluchtelingen uit Eritrea.” 

WITTE BENADERING

Kennis delen is volgens Meurs sowieso belangrijk. 

Als voorzitter van het Netwerk Cultuursensitief 

Werken brengt zij interculturele experts met elkaar 

in contact en stimuleert ze de doorontwikkeling 

van cultuursensitieve expertise. “Nu werken we 

bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van een 

 post-hbo-leergang voor cultuursensitieve gezins-

behandeling.”

“Elke hulpverlener krijgt op een bepaald moment 

te maken met culturele verschillen. In die gevallen 

is bewust zijn van je eigen perspectief van cruciaal 

belang. Onze witte benadering is niet toereikend,

want mensen met een andere achtergrond 

 communiceren vaak anders en hebben een ander 

beeld van hulpverlening. Om mensen, in het geval 

van jeugdbescherming kinderen, goed te kunnen 

helpen, moet je je daar bewust van zijn.”

Multicultureel vakmanschap is een begrip binnen 

Jeugdbescherming Gelderland. Mariet Meurs, 

cultureel antropoloog en voorzitter van het 

Netwerk Cultuursensitief Werken is daar erg blij 

mee. En ze hoopt dat dit vakmanschap zich door 

de organisatie en de hele hulpverleningssector 

zal  verspreiden. “Of het nu gaat om culturele 

achtergrond, levensovertuiging, seksuele voorkeur: 

 kennis van verschillende achtergronden is ont

zettend belangrijk voor goede hulpverlening.” 

“Mensen met een andere culturele achtergrond 

communiceren vaak op een andere manier dan jij. 

Als je in een gezin komt waar het onveilig is voor 

het kind en je focust direct op het aandeel van de 

 ouder(s) in deze situatie, zal je moeilijk toegang 

 krijgen. Dat is veel te direct. Typisch gedacht vanuit 

ons witte perspectief. Je moet dan bedenken hoe

je door indirect te communiceren toch kunt door-

dringen. Want anders kun je de familie, en dus 

het kind, niet helpen”, legt Meurs uit. “Daarom 

vind ik het goed dat multicultureel vakmanschap 

een  prominente plek heeft bij Jeugdbescherming 

 Gelderland en de bestuurder dit heeft gesteund

en gepromoot.” 

KORTE LIJNEN 

Meurs: “Jeugdbescherming wordt altijd kritisch 

 bekeken. En dat is op zich terecht, want het gaat 

om kwetsbare kinderen. De laatste jaren is Jeugd-

bescherming Gelderland er volgens mij in geslaagd 

om vertrouwen op te bouwen bij verschillende 

 partners. Er wordt via vaste contacten gecommuni-

ceerd en de verbinding is goed. In die contacten

deelt de organisatie ook haar jarenlange kennis

Het zou mooi zijn als 
multicultureel vakman-
schap de hele hulp-
verlening doordrenkt”

21   |   MAGAZINE VAN JEUGDBESCHERMING GELDERLAND



KOEN   |   22 23   |   MAGAZINE VAN JEUGDBESCHERMING GELDERLAND

Hans Lomans zat op het seminarie en op het 

 gymnasium Bernrode van de paters Damianen 

en de abdij van Berne. Jaren fietste hij op en neer 

van Sint-Oedenrode via zijn woonplaats Schijndel 

naar Heeswijk. Priester wilde hij worden, totdat 

hij constateerde dat het celibaat niks voor hem 

zou zijn. “Ik zocht toen een beroep dat in de buurt 

kwam van het mooie ambt van priester.” Lomans 

ging psychologie studeren met als specialisatie 

klinische psychologie en als bijvak gerontologie. 

En zo kwam het dat hij in 1979 aan de slag ging

als verpleeghuispsycholoog. 

SAMENGESTELD GEZIN

“Ik deed veel meer dan onderzoek en gesprekken.

Ik gaf les en was voorzitter van de OR.” Ook privé 

ging het goed. Lomans trouwde met Henriëtte Kool 

en samen kregen ze twee kinderen. Kool had ook

al twee kinderen. “We waren een samen gesteld 

gezin, en een gelukkig gezin. De kinderen beschou-

wen elkaar als broers en zussen. Nu nog.” Na zes 

jaar maakte Lomans de overstap naar de RIAGG 

Oost-Veluwe. Hij begon als psycholoog, werd al

snel teamcoördinator en daarna hoofd van de 

afdelingen Ouderen en Jeugd. Ook was hij plaats-

vervangend directeur, met nieuwbouw in zijn 

portefeuille. “Was ik ineens van een eenvoudige 

psycholoog een bouwmanager geworden.” Dat 

is het verhaal van Lomans: “Op de een of andere 

manier word ik altijd overal voorzitter van. Van de 

stuurgroep gecoördineerde ouderenzorg en van 

welzijnsstichting Koppel in Epe. Ik was betrokken 

bij de terminale thuiszorg, de oprichting van het 

Hospice en dagverzorging De Boei in Apeldoorn. 

Het maakte ook dat ik dacht: ik wil nu in mijn werk 

zelf de baas worden.” Lomans maakte de overstap 

naar wat toen nog JJG heette. En op 1 februari 

2000, 15 maanden na zijn aantreden, werd hij 

bestuurder.

KUNST VAN HET LAVEREN

“Toen ik bij de RIAGG werkte, dacht ik dat we heel 

belangrijk werk deden. Pittig werk ook. Toen ik 

eenmaal bij jeugdbescherming zat, zag ik dat dit 

werk echt van een heel andere orde is. Je gaat hulp 

verlenen in een gezin dat daar helemaal niet om 

gevraagd heeft. Ouders hebben vaak de grootst 

mogelijke ruzie en verschillende belangen en daar 

moet je dan als jeugdbeschermer tussendoor 

 laveren. Die kunst van het jongleren, met het kind 

altijd voor ogen, is de grote kracht van dit vak.”

De kern van dat vak is volgens Lomans in al die 

 jaren niet veranderd: kinderen helpen die niet veilig 

opgroeien. “Welke stelselwijzigingen er ook zijn, 

de vraag is steeds: hoe komt de relatie tot stand 

tussen een gezin, een kind en een hulp verlener?

Ik denk dat continuïteit de beste garantie is dat

het goed blijft gaan in een gezin. Dat een jeugd-

beschermer lang aan een gezin verbonden is. 

Maar die continuïteit konden we niet bieden,

onder andere vanwege de  bezuinigingen waar

we al jarenlang mee te maken hebben.” 

KORTETERMIJNMAATREGELEN

Daar zijn we meteen bij het grote pijnpunt van

de carrière van Lomans bij Jeugdbescherming. De 

enorme bezuinigingen die hij moest doorvoeren. 

“Ik denk wel eens: wie voelt zich nou écht verant-

woordelijk voor de jeugdbescherming? Ik heb het 

afgelopen jaar gesproken met alle gemeenten 

met wie we samenwerken. Allemaal zijn ze in het 

algemeen tevreden over onze medewerkers en 

de samenwerking met ons. En allemaal vinden ze 

 continuïteit belangrijk. Maar niemand vertaalt dat 

door naar hogere tarieven bijvoorbeeld.”

En dat heeft niet alleen gevolgen voor het werk, 

maar ook voor de organisatie. “Ik voelde me soms 

een soort handlanger van de gemeente die pijn lijke 

 bezuinigingen doorvertaalde naar de organisatie. 

Ik ben jarenlang aan het korten geweest. Van

50 naar 25 miljoen. Dan weer geld uit de reserves 

halen om niet door de ondergrens van de kwaliteit 

te zakken. Moet je nágaan wat voor een effect

dat op medewerkers heeft, de wisselingen, de 

 werkdruk, de onrust, het loslaten, het inwerken van 

nieuwe collega’s. Ik kreeg wel eens het verwijt dat 

ik kortetermijnmaatregelen nam. Dat wás helaas 

vaak zo.” 

Hoe het dan wel moet? “We zouden met 

gemeentes om de tafel moeten om te praten over 

de vraag: wat is nou eigenlijk de bedoeling van ons 

werk? We stellen de verkeerde vragen. Het moet 

niet gaan over de vraag hoe het zo goedkoop 

 mogelijk kan, maar over de vraag wat werkende 

 factoren zijn, en hoe je díé in de praktijk kunt 

 brengen. Er loopt nu onderzoek onder huisartsen 

die de tijd per consult verlengen van tien naar 

 vijftien minuten. Dat lijkt duurder, maar het leidt

tot goedkopere zorg, omdat het aantal verwijzingen 

afneemt. Punt is wel dat we nog nauwelijks een 

idee hebben over de opbrengsten van ons werk. 

Dus daar moeten we ook mee aan de slag.”

UIT DE IVOREN TOREN

Een ander groot pijnpunt uit Lomans’ geschiedenis 

als bestuurder is het overlijden van Savannah. “Het 

was duidelijk dat de jeugdzorg op de schop moest. 

De samenleving vroeg zich af: als kinderen onder

je ogen vermoord worden, heb je dan je werk wel 

goed gedaan? Ik was landelijk voorzitter van de 

Bureaus Jeugdzorg toen de betrokken gezinsvoogd 

door het Openbaar Ministerie werd vervolgd. Dat 

bracht een enorme schok te weeg. Bovendien 

 kantelde de beeldvorming: als je in handen valt van 

de jeugdzorg ben je aan de heidenen overgeleverd. 

Het heeft  ervoor gezorgd dat wij ons afvroegen wat 

we verkeerd deden. Dat we uit onze ivoren toren

zijn gekomen en gekeken hebben hoe we  sámen 

met ouders een plan konden maken. Dat zijn we 

gaan doen. En met succes. Mede ook dankzij de 

transities, hoor. Daardoor zijn er minder dwang-

zaken en duurt een ondertoezichtstelling korter.”

INHOUDELIJK BESTUURDER

Lomans leidde alle veranderingen als bestuurder 

vanuit de inhoud. “Mensen zien dat vaak als

het tegenovergestelde van innovatief of 

financieel deskundig, terwijl een combinatie 

van die eigenschappen noodzakelijk is. En soms 

 hadden ze het idee dat ik lang over beslissin-

gen deed. Maar dat zie ik anders. Voor pijnlijke 

beslissingen wilde ik draagvlak, dus ja, daar 

dacht ik uitgebreid over na. Maar ik besloot 

regelmatig binnen een minuut. We hebben ook 

zeker niet stilgestaan. We hebben een expertise-

centrum ontwikkeld en lopen voorop als het gaat 

om  multicultureel vakmanschap. We worden 

als  adviseur ingeschakeld bij radicaliserings-

vraagstukken. We zijn betrokken bij initiatieven 

rondom de Burgervoogd. Daar ben ik trots op.

Net als op het feit dat we nog steeds zwarte 

cijfers draaien én reserves hebben. En dat het 

Keurmerkinstituut recent ons heeft bezocht,

geen kritische feiten heeft geconstateerd en

pas over één jaar weer terugkomt. Dat is ook

fijn voor mijn opvolger, Arno Lelieveld. Zijn

eerste maand werkten we nog samen. Zo

zorgden we voor een warme overdracht.”

ANTICIPEREND ROUWEN

Voor Lomans was het afscheid en de periode

daaraan voorafgaand niet gemakkelijk: “Ik was

als het ware bezig met anticiperend rouwen. Zoals 

je doet als iemand ernstig ziek is en je weet dat 

diegene gaat overlijden.” Hij weet dat uit ervaring. 

In 1999 kreeg zijn vrouw de  diagnose non-hodgkin. 

Toen ze overleed, was ze vijftien jaar ziek geweest. 

En al die jaren deed Lomans de mantelzorg naast 

zijn werk als bestuurder. Tien kleinkinderen heeft 

Lomans  inmiddels. Hij vindt het fijn dat hij nu meer 

tijd voor hen heeft. En toch kruipt het bloed waar 

het niet gaan kan. “Misschien komt er nog wel 

een functie als (interim)bestuurder op mijn pad. 

Ik ben in ieder geval twee dagen in de week druk 

als voorzitter van Hematon, een van de grotere 

kankerpatiëntenorganisaties. Daarnaast ben ik

nog voorzitter van de raad van  toezicht van de 

landelijke Kinder telefoon. Het is mooi om daar

een bijdrage aan te kunnen leveren.” 
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