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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Jeugdbescherming Gelderland. We hebben de afgelopen 
tijd veel aandacht besteed aan het versterken van de relatie met de 54 gemeentes in 
Gelderland. We hechten aan een goede samenwerking. Wij willen een betrouwbare partner 
zijn die maatwerk biedt en aansluit bij de vragen en behoeften van de gemeente. Wij zijn blij 
dat de deskundigheid en ervaring van onze medewerkers worden gewaardeerd. Wij hebben 
een eerste vraag-en-aanbod analyse per gemeente opgeleverd. Het komend jaar zullen wij 
daar nog een verdiepingsslag in maken. Wij hechten groot belang aan zichtbaarheid en 
bereikbaarheid in elke gemeente. Dat blijft het uitgangspunt, onafhankelijk van een mogelijke 
fusie met Jeugdbescherming Overijssel. Gezamenlijk met gemeenten staan wij voor de 
continuïteit en kwaliteit van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.  
 
Ook het komend jaar is het onze ambitie van betekenis te zijn voor kinderen in de knel. 
Samen met gemeenten streven wij naar het verminderen van het aantal 
ondertoezichtstellingen en naar een kortere duur daarvan. Het voorkomen van gedwongen 
maatregelen door vernieuwing in methodiek en in de samenwerking met alle betrokken 
partners zijn een speerpunt in de komende tijd. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Drs. J.W.A.M. Lomans, 
Raad van Bestuur Jeugdbescherming Gelderland 
 
 
Arnhem, juni 2017 
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1. Profiel van de organisatie 
 

1.1 Algemene gegevens 

Algemene identificatiegegevens 
 
Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) 
Hoofdkantoor:  
Velperweg 75 
6824 HH Arnhem 
T 088 712 12 12 
F 088 712 19 90 
E contact@jbgld.nl 
 
Identificatienummer KvK: 41052159 
Website: www.jbgld.nl 
AGB-code:98100926 

1.2 Structuur en organisatieschema 

JbGld is een stichting en werkt vanuit verschillende hoofdlocaties: 

 
 Adres Plaats Telefoon 

Hoofdkantoor Velperweg 75  6824 HH  ARNHEM 088 712 12 12 

Regio Noord Prins Willem Alexanderlaan 201 7311 ST  APELDOORN 088 712 12 12 

Regio Noord Touwbaan 88 3841 GA  HARDERWIJK 088 712 12 12 

Regio Noord Dreef 6d 7202 AG  ZUTPHEN 088 712 12 12 

Regio Midden Eusebiusbuitensingel 20 6828 HV  ARNHEM 088 712 12 12 

Regio Midden Burg. van Nispenstraat 14-16 7001 BS  DOETINCHEM 088 712 12 12 

Regio Midden Oude Bennekomseweg 3 6717 LM  EDE 088 712 12 12 

Regio Zuid Tarweweg 6 6534 AM  NIJMEGEN 088 712 12 12 

Regio Zuid Stationsstraat 26-30 4001 CE  TIEL 088 712 12 12 

 

Veranderingen locaties 

• In december 2016 is ‘Tiel’ verhuisd naar Hertog Reinaldlaan 80, 4001 RC  TIEL. 
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Raad van Toezicht 

 

Raad van Bestuur 

Control 

- Kwaliteit & Beleid 

- Juridische zaken 

- PR & Communicatie 

Bedrijfsbureau: 

- Personeel, Organisatie & Opleidingen 

- Financiële en salarisadministratie 

- Facilitaire Dienstverlening 

- Financiële Hulpverlening Minderjarigen 

Regio Noord/Midden 

Specialistische units: 

- Spoedeisende zorg 

- Jeugdreclassering 

OR Cliëntenraad 

Regio Zuid 

Teams 

Zutphen 

Teams 

Harderwijk 

Teams 

Arnhem 

Teams 

Doetinchem 

Teams Ede Teams 

Apeldoorn 

Teams 

Nijmegen 

Teams Tiel 

Organisatieschema 

 

Veilig Thuis* 

* In Noord projectorganisatie met Stimenz en SHG.  

* In Midden projectorganisatie met Moviera. 

* In Zuid onderaannemerschap GGD. 
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De afdeling Kwaliteit en Beleid bestaat uit algemene beleidsmedewerkers, de juridische 
afdeling en PR & Communicatie.  
De afdeling Financiën bestaat uit de Financiële administratie, de Salarisadministratie en de 
Facilitaire Dienstverlening.  
 
De stichting Jeugdbescherming Gelderland hanteert het Raad van Bestuur- Raad van Toezicht 
model. De Raad van Bestuur vormt samen met de twee regiomanagers en de directeur 
Bedrijfsvoering het managementteam. De twee regiomanagers zijn verantwoordelijk voor 
respectievelijk de regio’s Noord/Midden en Zuid. De regiomanager Zuid is ook 
verantwoordelijk voor de teams Spoedeisende Zorg en Jeugdreclassering en de personele 
inzet van het AMK- deel van Veilig Thuis Zuid. De regiomanager Midden is tevens 
verantwoordelijk voor de personele inzet van het AMK deel in Midden en Noord.  
Alle teams vallen onder de verantwoordelijkheid van een teamleider.  
 
De stafafdelingen, gevestigd op het hoofdkantoor, vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de directeur Bedrijfsvoering. De afdeling Kwaliteit en Beleid en de Controller vallen 
rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.  
 
Jeugdbescherming Gelderland heeft een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad /Jongerenraad 
en een Klachtencommissie.  

 

1.3 Kerngegevens 

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

Samen voor kinderen in de knel 

Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het 
gezin, in nauw overleg met collega-jeugdzorginstellingen en de plaatselijke hulpverlening, 
zetten wij ons in voor een veilige ontwikkeling van het kind.  
 

Wij nemen niet over, wij voegen toe 

Meestal raken wij via andere hulpverleners bij het gezin betrokken. Wij nemen de hulp dan 
niet over, maar voegen onze expertise toe. De lokale hulpverlener blijft altijd betrokken en is 
de vaste contactpersoon voor het gezin. Zodra de veilige ontwikkeling van het kind voldoende 
is hersteld, dragen wij het gezin weer over aan de plaatselijke hulpverlener. 
 
Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet 

Wij streven er altijd naar dat de jeugdbescherming vrijwillig blijft en blijven het gezin steeds 
motiveren aan de hulp mee te werken. Helaas lukt dit niet altijd. De kinderrechter kan het 
gezin dan verplichten aan onze begeleiding mee te werken. Het kind krijgt dan een 
ondertoezichtstelling of, in het uiterste geval, een voogdijmaatregel. Jongeren die een 
strafbaar feit hebben gepleegd kunnen een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen. 
 
Pedagogische visie 

De basis voor ons werken is te vatten in vijf rechten voor kinderen: 
• Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige leefomgeving; 
• Ieder kind heeft het recht op te groeien bij zijn eigen ouder(s); 
• Ieder kind heeft er recht op dat de affectieve band met zijn ouder(s) wordt erkend en 

kan worden onderhouden; 
• Ieder kind heeft er recht op dat zijn ontwikkeling vanuit de samenleving wordt 

ondersteund; 
• Ieder kind heeft recht op de zorg die het beste bij hem past. 
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Onze diensten: 

 

• Consult en advies 
Als andere hulpverleners zich zorgen maken over de veilige ontwikkeling van een kind of 
merken dat de hulpverlening in het gezin niet goed van de grond komt, kunnen zij ons 
inschakelen. Wij kunnen telefonisch advies geven maar ook meegaan op een huisbezoek of 
aanwezig zijn bij een bespreking. 
 

• Actieve Consultatieve Dienstverlening 
Als andere hulpverleners vinden dat er meer nodig is dan alleen een advies, kunnen zij ons 
inschakelen voor actieve consultatieve dienstverlening. In korte tijd hebben wij dan enkele 
contacten met ouders en kinderen. Binnen een maand doen wij de lokale hulpverlener een 
voorstel voor het vervolg. 
 
• Drang (vrijwillig kader) 

Drang is een vrijwillig en kortdurend, intensief begeleidingstraject. De gemeente verstrekt ons 
hiervoor de opdracht. Het doel van drang is de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen 
en een dwangmaatregel te voorkomen. Samen met het gezin en de al aanwezige lokale 
hulpverlening kijken we naar wat nodig is en maken we afspraken over de verschillende rollen 
in de begeleiding. De lokale hulpverlener blijft voortdurend betrokken en de vaste 
contactpersoon voor het gezin. 

Het drangtraject duurt tussen de twee en vier maanden. Als de veilige ontwikkeling van het 
kind dan voldoende is hersteld trekken wij ons terug. Is dit niet het geval, dan kan het 
drangtraject verlengd worden, of er volgt een gedwongen maatregel.  

• Maatregelen 

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 van school verzuimen 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 bespreken met de 
jeugdbeschermer. 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. 

• Voogdij 

Als ouders hun kind niet meer zelf kunnen opvoeden kan de kinderrechter de voogdij over het 
kind uitspreken. 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 en is 
eindverantwoordelijk voor de zorg en opvoeding. Waar mogelijk zal hij de ouders bij het kind 
betrekken. 

• Jeugdreclassering 

Ook deze verplichte begeleiding wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermer, gespecialiseerd 
in jeugdreclassering. De jeugdreclassering stopt als de jongere geen delicten meer pleegt, zijn 
leven weer op orde heeft en op een goede manier in de maatschappij functioneert. Dat is 
normaal gesproken na maximaal twee jaar. 

• Nazorg: van dwang terug naar vrijwillige zorg 

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 
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jeugdbeschermer, meestal dezelfde als die de dwangmaatregel uitvoerde, kan ervoor zorgen 
dat de veiligheid van het kind beter geborgd is en de overdracht naar de lokale hulpverlening 
soepel verloopt.  

• Spoedeisende zorg: als hulp niet kan wachten 

Voor spoedgevallen is Jeugdbescherming Gelderland het hele jaar 24 uur per dag 
bereikbaar via onze afdeling Spoedeisende Zorg. Als het nodig is kan de medewerker 
van de spoedeisende zorg binnen vier uur bij het gezin zijn en beoordeelt ter plaatse 
wat nodig is. In zeer ernstige situaties wordt direct hulpverlening ingezet. Bij voorkeur 
in de thuissituatie, maar als het nodig is kan het kind ook direct naar een veilige plek 
worden gebracht. Liefst bij familie of vrienden, maar er zijn ook altijd enkele 
crisisopvangplaatsen beschikbaar. 
 
• Gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader 

Soms moet een kind voor zijn eigen veiligheid in een instelling voor gesloten jeugdhulp 
worden geplaatst. Als de hulp vrijwillig is, en ouders stemmen in met een gesloten plaatsing, 
dient de gemeente een verzoek in bij de rechtbank. Vanuit onze expertise kunnen wij hen 
hierin ondersteunen. Wij kunnen helpen 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. 

1.3.2 Gegevens over dienstverlening  in het vrijwillig en gedwongen kader 

 

Het vrijwillig kader 
In het vrijwillig kader levert Jeugdbescherming Gelderland diverse diensten.  
 
Om aan te sluiten bij de taken van de wijkteams zijn met ingang van 2015 nieuwe 
dienstverleningstrajecten ontwikkeld zoals ‘consultatie en advies’ en ‘drang’.  
 
De ontwikkeling van het product ‘drang’ is nog moeilijk te duiden. 
Bij een drangtraject wordt gedurende vier maanden intensieve begeleiding aan het gezin 
gegeven om weer rust en overzicht in het gezin te creëren, de veiligheid van de kinderen te 
bespreken en te garanderen en waarin onderzocht wordt of en hoe zwaardere inzet 
(dwangmaatregelen als OTS of voogdij en/of jeugdreclassering) voorkomen kan worden. Deze 
drang kan verlengd worden, indien de vier maanden niet voldoende blijken. Indien er uit 
overleg tussen gezinsvoogd en wijkteam blijkt dat in een gezin zwaardere inzet nodig is dan 
kan een verzoek tot onderzoek worden gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit 
onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel. 
 
In alle Gelderse regio`s wordt door de wijkteams het product ‘drang’ afgenomen. Ten opzichte 
van 2015 is er minder gebruik gemaakt van deze dienst. Dat kan enigszins vertekend zijn 
doordat in de overgang van 2014 naar 2015 nog vele oude drangdiensten doorliepen. Van een 
zuiver vergelijk tussen 2015 en 2016 is in bijgevoegde tabel dus geen sprake. Ook een zuiver 
vergelijk tussen de regio`s is niet goed mogelijk, want in de regio Food Valley is in 2016 op 
verzoek van de regio het drangproduct verder gedifferentieerd naar drangtrajecten korter dan 
4 maanden. In 2017 worden de effecten van deze differentiatie geëvalueerd.  
Tussen de 20% en 30% van de drangmaatregelen leidt tot een ondertoezichtstelling. 
 
Het product ‘consultatie en advies’ laat in 2016 een lichte stijging zien en wordt door 
wijkteams ingezet om een deskundige te kunnen raadplegen over een specifieke cliëntcasus. 
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Tabel 1. Aantallen diensten vrijwillig kader in 2015 en 2016. 

 
Jeugdbescherming Gelderland wordt ook in het vrijwillig kader ingeschakeld voor het 
uitvoeren van een psychologisch onderzoek bij een jongere om na te gaan of gesloten 
plaatsing nodig is. Gemeenten regelen dit ook soms zelf. Het gaat hier op jaarbasis slechts om 
enkele verzoeken per regio. 
 
Jeugdbeschermingsmaatregelen  

Het aantal langdurige jeugdbeschermingsmaatregelen is in 2016 met 24 % afgenomen ten 
opzichte van 2015. Een gedeelte daarvan is omgezet naar voogdij waardoor er een toename 
(14%) is van het aantal voogdijmaatregelen in 2016. In totaal is het aantal maatregelen in de 
jeugdbescherming in 2016 met 10% teruggelopen ten opzichte van 2015. 
Het aantal nieuwe onder toezichtstellingen is in 2016 en 2015 nagenoeg gelijk gebleven. 
 
 

 OTS korter dan een jaar OTS langer dan een 

jaar 

Voogdij en voorlopige voogdij. 

Jaartal  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Achterhoek 65 55 73 223 204 157 55 81 89 

Arnhem 148 122 91 345 317 238 125 85 99 

Oost-Veluwe & 

Midden-IJssel 

120 91 103 269 242 174 115 92 112 

Nijmegen 130 88 81 314 260 217 82 62 64 

Noordwest Veluwe 45 31 27 138 105 82 44 52 66 

Rivierenland 77 38 50 162 135 94 46 39 45 

Food Valley 74 52 58 149 123 90 43 82 89 

Buiten provinciaal 0 21 15 0 69 53 0 47 56 

Niet bepaald 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Totaal 657 498 497 1600 1455 1104 511 541 619 

Tabel 2: overzicht gemiddelde beschermingsmaatregelen over 2014, 2015 en 2016  per regio 

 
Jeugdreclasseringsmaatregelen 

De dalende trend in het aantal jeugdreclasseringszaken heeft zich in 2016 voortgezet. De 
cijfers zijn weergegeven in het gemiddelde aantal cliënten per maand. 
In het algemeen daalt de jeugdcriminaliteit in Nederland. Vanuit gemeenten en 
onderwijsinstellingen wordt actief gestuurd op het voorkomen van langdurig schoolverzuim. 
Dat is terug te zien in de daling van het aantal Jeugdreclasseringsmaatregelen. Het aantal 
jeugdreclasseringsmaatregelen dat zich richt op jongeren met een allochtone achtergrond ITB 
(Intensieve Traject Begeleiding) Criem (Criminaliteit in Relatie tot Etnische Minderheden) blijft 
in 2015 en 2016 vrijwel gelijk.  
 
 

 Aantal consultatie en 

advies 

Aantal drang 

eenmalig 

Aantal drang vervolg Verzoek Tot Onderzoek in 

combinatie met drang 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Achterhoek 160 140 129 63 13 45 0 22  

Arnhem 242 179 177 124 23 87 26 15 

Oost-Veluwe 

& Midden-

IJssel 

441 334 211 152 59 113 27 33 

Nijmegen 626 1170 183 148 46 65 47 33 

Noordwest-

Veluwe 

435 485 96 64 41 101 9 19 

Rivierenland 297 300 115 95 25 59 35 0 

Food Valley 226 181 80 38 9 31 17 0 

Buiten 

provinciaal 

0 0 17 0 5 0 5 0 

Niet bepaald 0 0 1 0 0 0 0 0 

Totaal 2427 2789 1009 684 221 501 166 122 
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Regio Regulier 

 

ITB/CRIEM ITB/Harde 

Kern 

Samenloop/ 

dubbele maatregel 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Achterhoek 54 58 1  6  4 2 

Arnhem 147 151 5  9  9 8 

Oost-Veluwe 

& 

Midden-IJssel 

 

96 

80 3  3  8 7 

Nijmegen 103 104 1  2  12 10 

Noordwest 

Veluwe 

29 26 1  0  3 0 

Rivierenland 57 62 2  1  4 3 

Food Valley 61 46 3  2  1 7 

Buiten 

provinciaal 

11 12 0  3  2 3 

 

Niet bepaald 1 0 0  0  0 0 

Totaal 559 538 16 17 26 26 43 40 
Tabel 3: overzicht Jeugdreclassering 2015 en 2016 

 
Spoedeisende Zorg 

In 2016 is 1931 keer een beroep gedaan op Spoedeisende Zorg. De cliënt/burger belt zelf 
minder naar SEZ in 2015 en 2016 dan in voorgaande jaren. 
De medewerkers van de wijkteams hebben deze rol overgenomen en weten de weg naar 
Spoedeisende Zorg steeds beter te vinden.  
 
Overzicht jaarcijfers SEZ 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal interventies  543 625 587 468 
- met onmiddellijke verlening van jeugdzorg 373 315 224 159 
- zonder onmiddellijke verlening van jeugdzorg 170 310 363 370 
Aantal malen dat een beroep is gedaan op SEZ 2283 2119 1759 1931 
- consult en advies professional 298 272 382 494 
- consult en advies cliënt/burger buiten 
kantoortijd 

2091 2011 1377 1437 

Tabel 4: overzicht jaarcijfers Spoedeisende Zorg 

 

1.4 Belanghebbenden 

Belanghebbenden zijn met name de cliënten (kinderen en hun ouders) die een beroep doen 
op JBGld.  
 
• Gemeenten  

In 2015 hebben de gemeenten op grond van de nieuwe Jeugdwet de verantwoordelijkheid 
gekregen voor de organisatie van de jeugdzorg. De samenwerking op alle niveaus heeft in 
2015 opnieuw vorm gekregen en is in 2016 zowel bestuurlijk als met wijkteams geëvalueerd 
door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Regelmatig worden zowel inhoudelijk als 
op de samenwerking gerichte afspraken gemaakt en bijgesteld.  
 
• Veilig Thuis 

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt 
Huiselijk geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal advies- en meldpunt voor zowel 
huiselijk geweld als kindermishandeling (Veilig Thuis). 
 
Voor de veiligheidsregio’s Noord en Midden geldt dat in een projectstructuur de voormalige 
organisatie-onderdelen AMK en SHG samenwerken. De aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid per organisatie  (JbGld, Moviera en Stimenz) zijn intact gebleven. Op 
operationeel niveau is de samenwerking geïntensiveerd.  
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Voor veiligheidsregio Zuid geldt dat Veilig Thuis Gelderland Zuid is ondergebracht bij de GGD 
Gelderland Zuid, die daarmee de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Medewerkers zijn 
nog in dienst van de moederorganisaties. Met Jeugdbescherming Gelderland is een 
dienstverleningsovereenkomst gesloten.  
 
In de loop van 2017 zijn de Veilig Thuisorganisaties niet meer betrokken bij of 
verantwoordelijk voor Jeugdbescherming Gelderland.  
 
• Wijkteams en lokale partners 

In vrijwel alle gemeenten zijn wijkteams opgericht. De samenwerking met deze teams 
verloopt over het algemeen goed. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft  dit ook laten zien. 
De verbeterpunten zijn in gezamenlijkheid opgepakt.   
 
• Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming is een belangrijke samenwerkingspartner in de keten. In 
het belang van kinderen wordt veelvuldig samengewerkt en afgestemd.  
 
• Kinderrechters 

JbGld heeft contacten met de rechtbank Gelderland, locaties Arnhem en Zupthen. Vanaf 2015 
is er een gezamenlijk overleg met beide locaties. De actiepunten die uit dit overleg komen 
worden daarna binnen de organisatie besproken.  
 
• Politie 

Overal zijn afspraken met de politie gemaakt over het melden van zorgen en incidenten. De 
meeste meldingen lopen via Veilig Thuis.  
 
• Justitiële Jeugdinrichtingen 

JbGld heeft in het kader van de strafrechtelijke plaatsingen en de gesloten jeugdzorg contact 
met de Justitiële Jeugdinrichtingen.  

 
• Justitiële keten 

In het kader van de justitiële taken van JbGld is er regelmatig overleg met de ketenpartners, 
zoals het Openbaar Ministerie. In de justitiële netwerken is vanuit de Jeugdreclassering 
geïnvesteerd in het verder doorontwikkelen van justitieel jeugdcasusoverleg binnen de 
Veiligheidshuizen. Dit door deelname aan het Arrondissementaal Platform Jeugd (APJ) en de 
zogenaamde regiekamer van het NOG Veiligerhuis. Concreet betekent dit dat er ten behoeve 
van de inzet rondom afdoeningszaken, minderjarige veelplegers en risicojeugd duidelijker op 
elkaar aansluitende werkprocessen tot stand gekomen zijn.  
 
• Huisartsen, ziekenhuizen en GGZ 

Met huisartsenposten (HAP), ziekenhuizen en GGZ zijn goede contacten. Ook is er geregeld 
overleg. Veel van deze contacten verlopen via Veilig Thuis.  
 
• Toezichthouder  

De Inspectie Jeugdzorg is een belangrijke externe toezichthouder.  
 
In 2016 heeft overleg met de Inspectie Jeugdzorg plaatsgevonden. Onderwerpen waren de 
stand van zaken na de transitie en de veranderingen die dit meebracht voor zowel JbGld als 
de inspectie. De ontwikkelingen in de samenwerking en integratie tussen inspecties is 
besproken, de stand van zaken t.a.v. de Veilig Thuis organisaties in Gelderland en ten aanzien 
van het Keurmerkinstituut evenals de lopende casuïstiek.  
In 2016 zijn vijf calamiteiten gemeld. Vier van de vijf zaken hadden betrekking op seksueel 
misbruik. In één zaak heeft een Learning Together onderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid van een ketenpartner en in samenwerking met JbGld. Alle zaken 
zijn afgerond en afgesloten door de inspectie.  
 
JbGld heeft een calamiteiten- en incidentenbeleid. In maart 2017 heeft JbGld een jaarverslag 
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gemaakt over de incidenten en calamiteiten uit 2016. Het bevat een evaluatie van de 
verbeteracties uit het voorgaande jaar, en een analyse en verbeteracties van de incidenten uit 
2016.  
 
In het kader van het verminderen van de administratieve lasten nemen de inspecties met 
ingang van 2016 het registreren, analyseren en doorvoeren van verbeteringen naar aanleiding 
van incidenten mee in het reguliere risicogestuurde toezicht; zij vraagt het jaarverslag niet 
meer apart bij de instellingen op. 
 
Jeugdzorg Nederland 

Jeugdzorg Nederland is als brancheorganisatie een belangrijke gesprekspartner. Het beleid 
van Jeugdzorg Nederland geldt als referentiekader. JbGld neemt actief deel aan het overleg 
binnen Jeugdzorg Nederland. De bestuurder neemt deel aan de algemene vergadering.  
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2. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
 

2.1 Bestuur en toezicht 

2.1.1 Governance code 

JbGld hanteert de Zorgbrede Governance Code. 

2.1.2 Raad van Bestuur 

Het bestuur van de stichting berust bij de Raad van Bestuur, de heer drs. J.W.A.M. Lomans. 
Mevrouw ir. L.M. van den Belt en mevrouw drs. E.P. Flinterman waren in 2016 
procuratiehouders bij (korte) afwezigheid van de bestuurder. 

2.1.3 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: 

 
Naam Geboortejaar Woonplaats Functie 

De heer drs. W. van der Schoor 1957 Katwijk aan Zee (Voorzitter vanaf 1-10-2014) 

Mevrouw P.M. van Belle-Kusse 1960 Waddinxveen Lid 

De heer H.C.J. Janssen 1956 Woerden Lid 

De heer dr. J.A. Jurriëns 1952 Doetinchem Lid  

De heer dr. A. Maussart 1956 Heveadorp Lid 

De heer B.G.M. Wichman 1944 Lochem Lid 
Tabel 5: leden van de raad van toezicht 2016 

 
Functie / nevenfuncties leden raad van toezicht 

 
De heer drs. W. van der Schoor (januari 2012 - heden) 
Functie: Directeur AT Osborne Bestuur & Organisatie B.V. 
Nevenfuncties: geen 
 
Mevrouw P.M. van Belle-Kusse (januari 2015 – heden) 
Functie: eigenaar van het bedrijf PattyvanBelle, gericht op complexe vraagstukken en 
innovatie op het gebied van zorginhoud, beleid en bestuur. Daarnaast richt zij zich vanuit het 
bedrijf Charosa op mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, waar “Hooi op je vork” 
onderdeel van uitmaakt. 
Nevenfuncties: 

• Bestuurslid Paul Cremerslezing 
• Bestuurslid Stichting Inclusie Nederland 

 
De heer H.C.J. Janssen RA (september 2014 – heden) 
Bestuurslid Rechtbank Amsterdam (Rechtspraak)  
Nevenfuncties: 

• Bestuurslid Stichting Kapel Weddesteyn 
 
De heer dr. J.A. Jurriëns (januari 2013 – heden) 
Functie: Lector Sustainable “Strategy & Innovation”, Avans, University of Applied Sciences 
Breda 
Nevenfuncties: 

• Lid Raad van Toezicht Jarabee, Hengelo 
• Lid Raad van Toezicht Pleyade, Arnhem 
• Lid Raad van Toezicht SAZA Topsporthal Achterhoek 

 
De heer dr. A. Maussart (januari 2015 – heden) 
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Functie: Voorzitter Raad van Bestuur van Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland  
(HOOG BV) 
Nevenfuncties:  

• Lid Raad van Toezicht MeeSamen 
• Lid Raad van Commissarissen van Syntein, Huisartsenorganisatie in  

Noord-Brabant en Limburg 
• Lid Raad van Toezicht Viattence, organisatie voor ouderenzorg in Gelderland 

 
De heer B.G.M. Wichman (januari 2012 - heden) 
Nevenfuncties:  

• Voorzitter Vereniging Cliënten en Verwanten Elver, Nieuw Wehl 
• Voorzitter bestuur Stichting Administratief beheer en bewindvoering, Nieuw Wehl 

• Voorzitter Stichting Onderling Sterk voor mensen met een beperking, Doetinchem 
• Lid Sociale Raad Gemeente Doetinchem 
 

Bezoldiging  

De bezoldiging van de Raad van Toezicht was in 2016 conform de eisen van de WNT.  
 
Activiteiten in 2016 

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op basis van de zorgbrede Governancecode. Dit 
betekent dat de Raad van Toezicht zowel een toezichthoudende als een adviserende rol heeft.  
 
De Raad van Toezicht heeft het beleid en de besluitvorming van de bestuurder getoetst aan 
de doelstelling van Jeugdbescherming Gelderland. De toetsing vond plaats op basis van 
regelmatig onderling contact, het maandelijks overleg in aanwezigheid van de bestuurder, de 
managementinformatie over de bedrijfsvoering en op basis van overige informatie, zoals: 
Reguliere contacten met de Ondernemingsraad  
Reguliere contacten met de Cliëntenraad  
Themabijeenkomst over strategie  
Contacten met stakeholders, zoals gemeenten.  
 
De Raad van Toezicht heeft de statutaire taken uitgevoerd die aan de Raad van Toezicht zijn 
opgedragen, zoals de goedkeuring van de Begroting 2016 en de Jaarrekening 2015. De Raad 
van Toezicht heeft zich op de hoogte gesteld van de voortgang van het beleidsplan en een 
goed beeld gekregen van het gevoerde beleid en de inbreng van de adviesorganen en de 
bedrijfsresultaten. 
 
De besprekingen in de Financiële Commissie hebben bijgedragen aan een goede en 
zorgvuldige besluitvorming in de reguliere vergaderingen.  
Centrale doelstellingen van de Raad van Toezicht zijn: continuïteit van zorg voor cliënten en 
voor de werkgelegenheid van het personeel en het optimaliseren van de kosten/kwaliteit 
verhouding in de dienstverlening. 
 
In de vergaderingen is veel aandacht besteed aan de vergaande samenwerking met JB 
Overijssel. Een ander onderwerp is de samenwerking met de gemeenten en de gevolgen van 
gemeentelijke besluitvorming voor Jeugdbescherming Gelderland.  
 
In dit kader zijn binnen de Raad van Toezicht de verschillende (financiële en organisatorische) 
scenario’s uitvoerig bekeken en bediscussieerd. Het toetsingskader voor de Raad van Toezicht 
richt zich op de continuïteit van kwalitatief goede zorg in de Gelderse regio’s en op de 
(financiële) gevolgen voor de langere termijn, de verschillende scenario’s en de kansen en 
risico’s die hierbij horen. Deze scenario-verkenningen zijn ook in goed contact met de 
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad besproken.  
 
Medio 2016 is gestart met een gezamenlijk overleg van de Raden van Toezicht van Gelderland 
en Overijssel. De overleggen hebben tot doel informatie uitwisselen en gezamenlijke 
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verkenning van de gevolgen van een mogelijke fusie. Besluitvorming vindt conform statuten 
plaats door de afzonderlijke raden van toezicht.   
 
Op basis van de nieuwe zorgbrede governance-code heeft de Raad van Toezicht op 13 
februari 2017 haar jaarlijkse evaluatie gehouden. De evaluatie heeft in de Raad van Toezicht 
plaatsgevonden onder leiding van de voorzitter.  
De renumeratiecommissie heeft het jaarlijkse evaluatiegesprek met de raad van bestuur 
gevoerd.  
De commissie Veiligheid en Kwaliteit is bij elkaar geweest en heeft zich laten informeren over 
de verschillende ontwikkelingen op dit gebied.  
 
In 2016 zijn geen nieuwe leden benoemd of leden afgetreden. Dhr van der Schoor en dhr 
Wichman zijn met ingang van 1 januari 2016 herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn 
van 4 jaar.  

2.2 Bedrijfsvoering 

2.2.1 Algemeen 

In 2016 is evenals in 2015 binnen de bedrijfsvoering veel aandacht uitgegaan naar de 
veranderingen die voortvloeien uit de nieuwe contracten met de regio`s. Het gaan werken en 
ondertussen nog aanpassen van processen en systemen hebben ook in 2016 veel druk gelegd 
op de hele organisatie. In deze paragraaf en in hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 
 
Trendbreuk in de productieontwikkeling sinds 2015 en de afwegingskaders 

De effecten van de transitie en transformatie bleken ook voor 2016 groter dan vooraf 
verwacht. In het vierde kwartaal van 2015 is opnieuw besloten tot een krimp van de 
organisatie van 20% welke begin 2016 is gerealiseerd. Tevens zijn voor 2016 de 
afwegingskaders bijgesteld en aangepast aan de nieuwe situatie.  
 
Relatiebeheer/accountmanagement 

De gesprekken met gemeenten hebben zich het afgelopen jaar opnieuw verbreed en verdiept.  
 
In de zomer van 2016 is Gelderlandbreed een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder 
alle wijkteams. Daaruit kwam een grote tevredenheid over de deskundigheid van de 
medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland naar voren. Maar de wijkteams vragen ook 
om frequent afstemmingsoverleg. 
In de tweede helft van 2016 hebben we overleg met de wijkteams tot gezamenlijk speerpunt 
gemaakt.  
 
In het najaar 2016 is een bestuurlijk ronde langs alle Gelderse gemeenten gestart, die 
doorloopt tot medio 2017. 
Hieruit komt eveneens de bevestiging dat de medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland 
als deskundig en betrokken worden ervaren.  
Gemeenten geven aan het van zeer groot belang te vinden dat Jeugdbescherming Gelderland 
dicht bij de lokale teams beschikbaar is. 

2.2.2 Huisvesting 

Door het wegvallen van taken en de daarmee  gepaard gaande krimp van de organisatie is, de 
behoefte aan kantoorruimte fors afgenomen. Sinds 2013 is Jeugdbescherming Gelderland 
bezig met de afbouw van de oude huisvestingscontracten. In 2016 zijn de huurpanden in Tiel 
en Harderwijk vervangen door nieuwe huurlocaties met minder vierkante meters en lagere 
meer marktconforme tarieven. 

2.2.3 Locatie- en tijd ongebonden werken en ICT-ondersteuning 

In toenemende mate is er bij cliënten en medewerkers behoefte aan een flexibele indeling van 
de overlegtijden en aan contact buiten de reguliere kantoortijden en kantoorlocaties. Om dit 
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mogelijk te maken zijn alle hulpverleners voorzien van een laptop en smartphone. Het 
invoeren en opvragen van cliëntgegevens kan nu op elk moment en op elke locatie.  
 
ICT is daarmee een belangrijke ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden. Een goede 
beveiliging van de digitaal opgeslagen cliëntgegevens is een speerpunt. In 2016 hebben we de 
smartphones vervangen. 
Vanwege de wettelijke ontwikkelingen rondom de beveiliging van persoonsgebonden 
informatie, heeft Jeugdbescherming Gelderland in 2016 een meldprocedure datalekken 
ingesteld.  
 
In 2016 is evenals in 2015 door Jeugdbescherming Gelderland veel energie gestoken in de 
ondersteuning aan de drie Veilig Thuis organisaties, die in Gelderland actief zijn. 
Voor Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en Veilig Thuis Midden is onder verantwoordelijkheid 
van Jeugdbescherming Gelderland een nieuw cliëntenregistratiesysteem ingericht. De ICT-
ondersteuning aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en aan Veilig Thuis Midden Gelderland 
zal in 2017 ook na de verzelfstandiging van beide VT-organisaties worden voortgezet.  
 
Ten behoeve van actuele online caseloadoverzichten voor medewerkers is een project 
opgestart om de interne digitale systemen op een efficiëntere wijze aan elkaar te koppelen. 
De bedoeling is hiermee meer inzicht te geven in de caseload, waardoor de spreiding van de 
werkdruk over de medewerkers beter te reguleren is.  

2.2.4 Beleidsinformatie  

Beleidsinformatie bestaat uit de gegevens ter verantwoording van de geleverde prestaties. In 
2016 zijn per kwartaal de productie- en facturatiegegevens aan de gemeenten beschikbaar 
gesteld. 
 
Deze gegevens geven een goed inzicht in de ontwikkeling van de vragen die bij 
Jeugdbescherming Gelderland in het vrijwillig kader zijn ingediend en in het verloop van het 
aantal maatregelen (jeugdbescherming, voogdij en jeugdreclasseringszaken) per regio en per 
gemeente.  
De aan gemeenten verstrekte gegevens geven nog geen inzicht in welke zorg geïndiceerd is 
voor cliënten door Jeugdbescherming Gelderland. Voor 2017 zullen wij dit aanvullen in de 
registratie van cliënten. 
 
In 2016 is een bijdrage geleverd aan de analyse van de doorverwijzing van cliënten naar 
residentiële plaatsen. Werd voor de transitie 100% van de cliënten doorverwezen door een 
Gecertificeerde Instelling, nu is dat in Gelderland bij nog slechts 60% van de cliënten die op 
een residentiële plek verblijven het geval. 40% van de cliënten wordt rechtstreeks vanuit het 
wijkteam naar een residentieel verblijf doorverwezen. 
 

2.2.5 Ontwikkeling nieuw cliëntregistratiesysteem WIJZ 

Al enige jaren wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw cliëntregistratiesysteem WIJZ voor 
alle organisaties voor jeugdbescherming. Dit systeem wordt ontwikkeld in een gezamenlijk 
project tussen Jeugdzorg Nederland en CapGemini.  
 
Het nieuwe systeem heeft als peilers het hergebruik van informatie en het door een 
dynamische wijze van rapporteren, actueel houden van het dossier. WIJZ moet het mogelijk 
maken om het gezinsgericht werken en de nieuwe werkwijze in de jeugdbescherming te 
ondersteunen en moet de administratieve belasting voor de jeugdbeschermers aanzienlijk 
verlichten. 
 
Er is sprake geweest van een forse vertraging. Ook in 2016 is de oplevering van WIJZ nog 
niet gerealiseerd. De verwachting is nu dat we halverwege 2017 de implementatie kunnen 
gaan voorbereiden, zodat vanaf 1-1-2018 de implementatie in de gefuseerde organisatie kan 
plaatsvinden.  
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Ook in 2016 is een medewerker van Jeugdbescherming Gelderland als ‘productowner‘ 
gedetacheerd bij Jeugdzorg Nederland ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling en 
inrichting van WIJZ.  

 

2.3 Ondernemingsraad 

Eigen verslag vanuit de Ondernemingsraad 
 
2016 was in alle opzichten voor iedereen een bijzonder jaar. De transitieperiode was een 
roerige tijd. Toch heeft iedereen zich – vanuit welke functie dan ook - ingezet voor onze ‘core-
business’ namelijk “de Veiligheid van jeugdigen”. Dit ging en gaat niet zonder slag of stoot. 
De roerige tijden gaan voorlopig nog even door. De Ondernemingsraad heeft met grote 
regelmaat signalen van medewerkers ontvangen over de hoge werkdruk en alles wat daar 
mee te maken heeft. Het was één van de vele gespreksonderwerpen die regelmatig op de 
agenda stond en naar voren kwam in de gesprekken met de bestuurder. De organisatie stond 
op diverse fronten met de rug tegen de muur: aanbestedingen, financiën, personeelstekort, 
werkdruk, caseload etc. De climax kwam met de uitslag van het KMI-rapport in december. Dit 
heeft opnieuw veel ‘losgemaakt’ en vraagt veel van de organisatie en haar medewerkers. 
 
In 2016 heeft de OR zich ook gebogen over een aantal advies- en instemmingsvragen, zoals 
de overgang van onze VT-collega’s naar verschillende andere organisaties, de 
werktijdenregeling bij de Spoedeisende Zorg, huisvesting van locatie Harderwijk en Tiel, het 
plan van aanpak RI&E en niet te vergeten alle zaken die spelen rondom de samenwerking en 
fusiebesprekingen met Jb Overijssel (JbOost). 
Deze laatste is natuurlijk een speerpunt voor de komende periode. Hierbij proberen we ook 
verbinding te zoeken met de Ondernemingsraad van Jb Overijssel. Tweewekelijks hebben wij 
overleg met de bestuurder van Jb Overijssel en Jb Gelderland, bureau IJsselvliet en OR-leden 
van Jb Overijssel. Op deze wijze kunnen wij een vinger aan de pols houden ten gunste van de 
medewerkers en de organisatie. 
Los daarvan probeert de Ondernemingsraad ook de andere belangrijke zaken binnen JbGld te 
volgen en daar waar nodig haar invloed te laten gelden. Dit alles op een positieve en 
opbouwende kritische manier.  
 

In het door de Ondernemingsraad geïnitieerde MTO heeft de medewerker een mogelijkheid 
gekregen om zich uit te spreken over onze organisatie. Ook hieruit blijkt dat werkdruk het 
grootste zorgpunt is. De waardering van 6.5 voor de werkzaamheden van Ondernemingsraad 
zien wij als waardering voor onze inzet om ook voor dit thema een bepalende factor te zijn. 

 

Tot slot: De OR-leden hebben naast hun eigen werkzaamheden veel extra tijd geïnvesteerd in 
hun taak binnen de Ondernemingsraad. Het zichtbaar zijn in de organisatie is nog steeds niet 
zoals we het zouden willen. Dit blijft een lastig punt. Want wat is zichtbaar…… Zoveel als 
mogelijk zijn OR-leden altijd aanwezig bij bijeenkomsten waar ook de medezeggenschap al 
dan niet vertegenwoordigd moet zijn. Voor collega’s is het dan uiteraard moeilijk herkenbaar 
of iemand namens zichzelf of namens de OR aanwezig is. De OR informeert de achterban met 
de nieuwsbrieven die per kwartaal op intranet verschijnen. Daarnaast worden de verslagen 
van de vergaderingen gepubliceerd. Goed te melden is dat gebleken is dat medewerkers de 
Ondernemingsraad wel weten te vinden. Dat is vooral via de digitale snelweg en dat wordt 
zeer gewaardeerd!  
 
Voor de komende tijd staat de organisatie en dus ook de Ondernemingsraad voor nieuwe 
grote uitdagingen. De samenwerking met Jb Overijssel gaat verder vorm krijgen en dat brengt 
veel veranderingen met zich mee voor iedereen.  
 
De OR spreekt de hoop en de verwachting uit dat een opgaande lijn zichtbaar gaat worden en 
na een woelige periode een tijd aanbreekt, waarop iedereen – opnieuw – trots kan zijn op 
onze (nieuwe) organisatie. 
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2.4 Cliëntenraad / Jongerenplatform 

Cliëntenparticipatie algemeen  

 
Klanttevredenheid: cliënten en ketenpartners  

• In januari 2016 is het verslag verschenen van het brede tevredenheidsonderzoek 
dat wij in 2015 onder gemeenten hebben uitgevoerd. In februari 2016 is op basis 
van de uitkomsten een plan van aanpak gemaakt. In dit verband heeft elke regio 
de uitkomsten van het onderzoek in de eigen regio vertaald naar actiepunten. 
Hierbij is gebruik gemaakt van het traject resultaatverantwoordelijk werken.  

• Door de overvolle agenda’s van de teamleiders is het portefeuillehoudersoverleg in 
2016 maar één keer bij elkaar geweest, in maart. Toen is informatie uitgewisseld 
en zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de exitvragenlijsten, 
klachtafhandeling, en de implementatie van de werkwijze ‘evaluatie samenwerking’.  

• Jaarlijks wordt apart verslag uitgebracht aan het MT over Klachtafhandeling en 
overige cliëntenfeedback. 

 
Cliëntenraad  

Eigen verslag vanuit de Cliëntenraad 
 
In januari 2016 heeft de Cliëntenraad extern een nieuwe voorzitter gezocht ten einde de 
cliëntenraad verder te professionaliseren en efficiënt te laten werken. In dezelfde maand is 
het definitieve rapport van het klanttevredenheidsonderzoek gepresenteerd. De 
Cliëntenraad heeft zijn aanbevelingen op het rapport van de klanttevredenheid uitgebracht 
(borgen van continuïteit in dienstverlening – d.w.z. voorkomen dat gemeenten “hoppen” 
van de ene instelling naar de andere – en doorontwikkeling van kwaliteit). 
 
In het voorjaar van 2016 bracht de Cliëntenraad advies uit met betrekking tot de 
samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel. Het gaat om de intentie om 
samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel te onderzoeken. 
De Cliëntenraad heeft haar bezorgdheid geuit naar de Raad van Bestuur over het behoud 
van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan cliënten tijdens de voorgenomen 
samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel. Voor de Cliëntenraad is er aandacht op 
welke wijze de continuïteit van zorg gewaarborgd is voor de cliënten van beide 
jeugdbeschermingsorganisaties. 
De Cliëntenraad heeft advies uitgebracht over het voorgenomen besluit om Veilig Thuis Regio 
Zuid over te dragen aan de GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen. 

 

Op verzoek en aanbeveling van de Cliëntenraad heeft de organisatie een intern 
dossieronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gepresenteerd aan de Cliëntenraad die 
vervolgens naar aanleiding van het rapport aanbevelingen heeft opgesteld voor de 
organisatie. Onder meer is aandacht gevraagd voor verslaglegging, betrokkenheid 
ouders/jeugdige(n) bij opstellen plan van aanpak. De stichting heeft de resultaten van het 
onderzoek besproken in de regionale managementteams en in eigen teams met de 
teamleiders en gedragdeskundigen. Naar aanleiding van de terugkoppeling van de 
organisatie heeft de Cliëntenraad opnieuw de aanbevelingen naar de organisatie van het 
dossieronderzoek op een rijtje gezet. 
De Cliëntenraad heeft afspraken gemaakt met de bestuurder over het aanleveren van 
informatie over prestatie-indicatoren op gebieden die voor het meten van cliëntbeleving 
relevant zijn.  

 
Cliëntparticipatie: De Cliëntenraad heeft gepleit voor de invoering van een ‘tussen- 
evaluatie’, waarbij er mogelijkheden ontstaan om tussentijds het begeleidingsprogramma bij 
te sturen of anders in te richten. Dit is een lastig van de grond te krijgen mogelijkheid, de 
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cliënten van jeugdbescherming zijn  niet of nauwelijks bereid de formuleren in te vullen. De 
Cliëntenraad zoekt naar de mogelijkheden hoe de cliënten gemotiveerd kunnen worden om 
de lijst in te vullen. 
C-toets: voorbereidingen treffen voor de uitvoering cliëntentevredenheidsonderzoek 
samen met Jeugdbescherming Overijssel. Het onderzoek zou uitgevoerd dienen te 
worden voor de zomer van 2017. 

 

De Cliëntenraad heeft samen met de bestuurssecretaris van de 
organisatie het cliëntenraadreglement besproken en vastgesteld. 

 
De Cliëntenraad heeft een aantal werkgroepen: 
Cliëntenpanel: 
In 2016 heeft de Cliëntenraad een bijeenkomst van het cliëntenpanel gecontinueerd. 
Helaas was de opkomst minimaal. De werkgroep overweegt in de toekomst de achterban 
van de cliëntenraad op een andere manier te benaderen. 
Communicatie: 
De nieuwe folder voor de Cliëntenraad is gerealiseerd samen met een medewerker 
communicatie van de organisatie. 
Cliëntondersteuner: In 2015 is er in het verlengde van een advies van de cliëntenraad om 
een ‘cliëntvertrouwenspersoon’ te benoemen, een iets aangepaste functie gecreëerd. 
 
Een cliëntondersteuner is in de organisatie begonnen, ze rapporteert regelmatig aan de 
Cliëntenraad over haar werkzaamheden en koppelt haar bevindingen terug in de vergadering 
van de Cliëntenraad. 
Kwaliteit: De werkgroep kwaliteit is onlangs in het leven geroepen. 

Leden van de Cliëntenraad hebben zich aangemeld voor het project Swing, voor de 
klankbordgroep burgervoogd om hieraan mee te denken. 

Zowel in februari 2016 als in december 2016 heeft er een audit plaatsgevonden door het 
Keurmerkinstituut. Beide keren zijn twee leden van de Cliëntenraad geïnterviewd door het 
Keurmerkinstituut. 
In 2016 heeft de Cliëntenraad 11 maal plenair vergaderd. Tevens is in werkgroepverband 
separaat een aantal thema’s voorbereid. De Cliëntenraad telt 15 leden. Twee leden van de 
Cliëntenraad hebben afscheid genomen na zes jaar lidmaatschap. Zij blijven verbonden aan 
de Cliëntenraad als expert-adviseurs tot de fusie. 

 
De Cliëntenraad heeft ook een vergadering met de Raad van Toezicht bijgewoond. 
Cliëntenparticipatie, Continuïteit van de zorg en Bejegening van cliënten, samenwerking 
met Jb Overijssel zijn ook in 2017 belangrijke thema’s zijn waarvoor de Cliëntenraad zich 
hard wil maken. 

 
Jongerenplatform  
Eigen verslag vanuit het jongerenplatform. 
 
Het Jongerenplatform wordt begeleid door een medewerker van JbGld en van Zorgbelang. 
Momenteel bestaat het kernteam uit vijf jongeren. Drie leden die actief zijn in het 
Jongerenplatform hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt om de achterban weer te 
verstevigen.  
 
 
Wat is het afgelopen jaar gerealiseerd: 

• In 2015 is er een nieuwe flyer voor en door het Jongerenplatform ontworpen. Er zijn 
qua tekst zelf aanpassingen gemaakt. Ook de foto op de flyer hebben de jongeren zelf 
bedacht en aangeleverd. In samenwerking met de afdeling Communicatie is daarnaast 
ook de “sticker “op de flyer ontworpen. Begin 2016 was de flyer af en is deze in 
productie genomen. Hij ligt ter verspreiding op alle regiokantoren. 

• We hebben ook in 2016 weer drie achterbanbijeenkomsten georganiseerd met de 
volgende onderwerpen: 
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-  Deel 2, in samenwerking met Stichting Alexander betreffende het afronden van 
het filmpje over de Richtlijn Pleegzorg (zie hieronder). 

-  Open achterban: deze stond in het teken van informatie uitwisselen met de 
achterban. De volgende vragen kwamen aan bod: Wat doet de achterban, wat 
kunnen ze voor jou betekenen en wat is het verschil tussen het kernteam en de 
achterban? 

-  Point of view: ervaringen van jongeren met de jeugdzorg. Wat kan volgens hen 
anders/beter. 

• Het Jongerenplatform is weer actief deel gaan nemen aan het JWB (Jeugd Welzijn 
Beraad) Dit is een landelijke organisatie die samen met de jongerenraden van de 
verschillende zorgaanbieders themabijeenkomsten organiseert. Wij vallen onder JWB 
Oost (Gelderland en Overijssel). Deze bijeenkomsten hebben 4 keer per jaar 
plaatsgevonden. Daarnaast is er 1 keer een landelijke bijeenkomst voor alle 
begeleiders geweest, waar de begeleider van het platform aan heeft deelgenomen. 

• Samen met de gemeente Apeldoorn hebben er drie bijeenkomsten met de wethouder, 
het JPF, de jongerenraad van Pactum en die van de Hoenderloo-groep plaatsgevonden, 
waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: het veranderende beleid 
rond zak- en kleedgeld, 18+ begeleiding na je 18e en het gebrek aan betaalbare 
woonruimte, wat merken de jongeren daadwerkelijk van de transitie. 
Er is afgesproken om ieder jaar drie bijeenkomsten te plannen waarvan de jongeren 
zelf de onderwerpen kunnen aandragen. 

• Op de in samenwerking met Stichting Alexander georganiseerde achterbanbijeenkomst 
zijn de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming besproken met als doel van één van 
de onderwerpen, in ons geval Pleegzorg, een jongerenversie te maken door middel van 
een filmpje. Op deze bijeenkomst waren meer dan 20 jongeren aanwezig vanuit Pluryn 
JP Heije, Pluryn de Hoederloo Groep en Lindenhout. In de 2e bijeenkomst is het filmpje 
verder afgemaakt. Ook tijdens deze bijeenkomst waren weer alle jongeren aanwezig. 
Het filmpje is in de loop van 2016 afgerond en op ons intranet geplaatst. 

• Deelname aan de “Voor De Jeugdzorg Dag” 
Deze dag wordt de afgelopen vier jaar vanuit Amsterdam georganiseerd, landelijk 
worden verschillende instellingen die met/voor jongeren werken uitgenodigd. Je kunt 
aan workshops deelnemen, er staan informatiestands en er werden forumdiscussies 
gehouden. Met de volgende onderwerpen: 
Hoe kan jeugdhulp en – ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen worden 
ingevuld en verbeterd? Krijgen jongeren en ouders wel meer te zeggen over hun eigen 
zorg?  
Hoe kunnen cliënten, jongeren en ouders een volwaardige stem en zinvolle invloed 
krijgen?  

• Als afsluiting van het jaar hebben we een jaaruitje georganiseerd voor alle leden van 
het kernteam en achterban. 
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3. Beleid, inspanning en prestaties 

 

3.1 (Meerjaren)beleid 

Het strategisch beleid is gericht op de versterking van onze taak in het gemeentelijk domein. 
Daarvoor is ondernemerschap nodig. Onze koers is vastgelegd in het pamflet: Deskundig en 
Dichtbij.  
 
Wij zoeken aansluiting bij innovatie-initiatieven in de regio en in het versterken van de 
verbinding met lokale en regionale partners. Wij sturen op minder maatregelen en zetten 
maximaal in op preventie. De kernwoorden zijn: dichtbij, ondernemend, flexibel, vraaggericht 
en deskundig. We onderzoeken versterking en complementariteit door samenwerking met 
andere partners, zoals Jeugdbescherming Overijssel. Deze uitgangspunten dienen als basis 
voor het jaarplan en onze activiteiten.  
 
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Onze inhoudelijke visie sluit aan bij 
de nieuwe wet. De interne ontwikkelingen zijn hierop gebaseerd. De profilering van de 
organisatie, het delen van kennis, de kennisontwikkeling van medewerkers alsook het 
neerzetten van een transparante en toekomstgerichte bedrijfsvoering hebben het afgelopen 
jaar onze volledige aandacht gehad.  

3.1.1 Transitie en transformatie 

De transitie in 2015 wordt gekenmerkt door een forse krimp en herschikking van processen 
en samenwerkingsverbanden. Behalve transitie moet er ook een transformatie plaatsvinden. 
Deze is gelijktijdig met de transitie ingezet en heeft zijn vervolg gekregen in 2016 door 
nadruk op innovatie, verdiepen van samenwerkingverbanden maar ook toewerken naar de 
afsplitsing van Veilig Thuis.  
Voor de medewerkers waren de veranderingen duidelijk merkbaar. De krimp in zowel 2015 als 
2016 maakte dat veel ervaren collega’s zijn vertrokken en zaken moesten worden 
overgenomen. De werkdruk nam fors toe.  

3.1.2 Samenwerking met Overijssel 

Jeugdbescherming Gelderland en Jeugdbescherming Overijssel werken al geruime tijd samen. 
Op organische wijze is die samenwerking de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. Het 
vertrouwen in de meerwaarde en complementariteit van beide organisaties is sterk gegroeid; 
het besef van de noodzaak en wenselijkheid van samenwerking is toegenomen.  
 
Onder leiding van twee programmamanagers is informatie over beide organisaties 
beschikbaar gekomen en gedeeld. In de loop van 2016 is besloten te onderzoeken of een 
bestuurlijke fusie tot de mogelijkheden behoort. Het onderzoek gaf aan dat een juridische 
fusie meer voor de hand ligt. Eind 2016 is het besluit genomen dit verder uit te werken en te 
streven naar een fusie medio 2017. 
 

3.2 Professionaliseren  

Interne kwaliteitsverbetering is een doorlopend proces. Deze kwaliteitsverbetering vindt op 
verschillende manieren plaats: scholing, inter-/supervisie, beroepsregistratie en het 
regelmatig toetsen van professioneel handelen. Kwaliteitsverbetering ontstaat ook door het 
regelmatig evalueren van de werkprocessen en op grond hiervan het bijstellen van het beleid.  

3.2.1 Professioneel Statuut 

In 2016 zijn verschillende onderdelen van professionalisering verder uitgewerkt respectievelijk 
gecontinueerd: De vakgroep Gedragsdeskundigen heeft een eigen jaarplan gemaakt, de 
training Beroepscode is aangeboden en (diverse malen) uitgevoerd, de Richtlijnen voor 
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jeugdzorgwerkers zijn via een werkgroep met Gedragsdeskundigen en jeugdzorgwerkers 
besproken. De vakgroep jeugdzorgwerker is ondanks de inspanningen van een startgroep niet 
tot ontwikkeling gekomen. 

3.2.2 Nieuwe Jeugdbescherming  

De werkwijze van de jeugdbeschermers wordt in Gelderland de Nieuwe Jeugdbescherming 
genoemd. Cliënten – de jeugdigen en hun ouders/opvoeders –beschouwen wij als onze 
partner in de uitvoering van zorg. Daarmee sluiten we naadloos aan bij de transformatie van 
de Zorg voor Jeugd. Met dat als uitgangspunt heeft JbGld eind 2013 het initiatief genomen om 
- samen met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de William Schrikker Stichting 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR) en het Leger des Heils 
Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) - de Nieuwe Jeugdbescherming in Gelderland vorm 
te geven. Niet alleen de professional, maar ook de burger heeft regie over de besluitvorming. 
De Eigen Kracht Centrale is aangesloten om deze beweging te stimuleren. Na de afronding 
van de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 is ook Veilig Thuis betrokken bij de 
samenwerking. 

 
In de Nieuwe Jeugdbescherming worden, achter de schermen, alle krachten gebundeld. Alle 
vormen van hulpverlening die nodig zijn om een kind te beschermen, zijn nauw met elkaar 
verbonden. Samen bieden we expertise op het gebied van drang en dwang: 
jeugdbescherming in de breedste zin van het woord. Breed opgeleide, gecertificeerde 
medewerkers werken samen. Dichtbij het gezin, ondersteund door gedragsdeskundigen. Dit 
team biedt consultatie, voegt waar nodig in en trekt zich – zodra het kan – weer terug uit de 
lokale zorg. 
 
In het kort hieronder de kenmerken vanuit de visie van de Nieuwe Jeugdbescherming: 
• De lokale zorg en de Nieuwe Jeugdbescherming werken intensief samen. 
• De eigen kracht van jeugdige, gezin en netwerk staat voorop: regie en besluitvorming 

liggen bij het gezin. Wij praten met het gezin en de jeugdige, niet over hen. 
• Gedwongen maatregelen worden waar mogelijk voorkomen of verkort. 
• De Nieuwe Jeugdbescherming haalt en houdt jongeren uit de criminaliteit. 
• CJG en buurt- of wijkteams worden in staat gesteld hun nieuwe rol maximaal in te vullen. 
• De Nieuwe Jeugdbescherming neemt niet over, maar voegt in en vult aan. We werken 

samen in de buurt en doen - met zo min mogelijk professionals - wat nodig is. 
 
Wat heeft de Nieuwe Jeugdbescherming ons opgeleverd? 
Om de Nieuwe Jeugdbescherming binnen JbGld in te voeren, te verankeren en in de toekomst 
te borgen en waar nodig bij te stellen, zullen we blijvend aandacht moeten hebben voor het 
behalen van de resultaten. Dan staat er een lerende organisatie die zich deze nieuwe 
werkwijze eigen heeft gemaakt en blijft beheren, en realiseren we een slagvaardige en 
gezonde organisatie die versterkt wat goed gaat en adequaat reageert op veranderende 
omstandigheden. 
In de regiegroep (het overleg waarin de samenwerkende organisaties vertegenwoordigd zijn) 
wordt de doorontwikkeling met elkaar vormgegeven en gevolgd.  
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Afgelopen jaar zijn een heel aantal stappen in de doorontwikkeling gezet: 
 

• Borgen reflectieve praktijk:  
In alle teams van JbGld (in de regio’s en de centrale units JR en SEZ) worden minimaal 6 
Methodische Leerbijeenkomsten (MLB’s) per jaar gehouden. De verschillende 
samenwerkende partijen sluiten hier (voor zover mogelijk) bij aan. In enkele gevallen 
worden ook al zorgaanbieders of medewerkers van de toegang of lokale teams 
uitgenodigd, structureel of daar waar het passend is bij de ingebrachte leervraag/casus. 
Door MLB’s op systematische wijze en multidisciplinair te blijven organiseren, leren de 
professionals met en van elkaar en wordt de werkwijze van de Nieuwe Jeugdbescherming 
verder verrijkt.  
Accreditatiepunten in de reflectieruimte voor deelname aan MLB’s door geregistreerde 
jeugdzorgwerkers zijn door SKJ toegekend.   
De gedragsdeskundigen hebben een belangrijke rol, als gespreksleiders van de MLB’s. Zij 
zijn hiervoor opgeleid door VanMontfoort en hebben jaarlijks een terugkomdag begeleid 
door VanMontfoort om kwaliteit te borgen. Hiermee geven we de reflectieve praktijk en 
het werken volgens de visie van de Nieuwe Jeugdbescherming blijvend aandacht.  

• De inrichting van ons registratiesysteem sluit aan op de werkwijze van de Nieuwe 
Jeugdbescherming:  
De vormgeving van een plan van aanpak en evaluatie gebaseerd op het analysemodel van 
de VierVensters is gerealiseerd (zie http://www.deviervensters.com). In het huidige 
registratiesysteem (IJ) is dit al geïmplementeerd ter voorbereiding op de komst van ons 
nieuwe registratiesysteem (WIJZ). Aspecten als de weging van de veiligheid en de 
samenwerking met de cliënt zijn hierin (met schaalvragen) opgenomen, waarbij ook de 
cliënt een duidelijke inbreng heeft. Ook het werken met het Familiegroepsplan in de OTS 
heeft in de implementatie aandacht gehad.  

 
SWING  
In Gelderland voeren we een tweetal vernieuwingsprojecten uit gericht op de 
doorontwikkeling van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hiermee zijn we medio 2015 
gestart en deze projecten lopen tot medio 2017.  
Eén cliëntproces, tools voor samenwerking doet JbGld gezamenlijk met JB Overijssel, WSG, 
LJ&R en gemeenten (lokale teams – in Gelderland Oost-Veluwe &  
Midden-IJssel en Nijmegen). Dit project is gericht op de continuïteit in het 
hulpverleningsproces en goede samenwerking met cliënten en betrokkenen in de uitvoering 
van Drang of Dwang. Opbrengst is ontwikkeling van tools, in te zetten door professionals in 
de samenwerking.  
Ook koppelen we aan dit project een praktijkonderzoek, waarin we op zoek gaan naar de 
werkzame elementen in één cliëntproces volgens cliënten, jeugdbeschermers en lokale 
professionals. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek in 2015, Versterk wat goed gaat 
en het vervolgonderzoek Verve uitgevoerd in Overijssel.  
Project Burgervoogd is een gezamenlijk project met de landelijk werkende GI’s, Intermetzo, 
Gezinshuis.com en de regio FoodValley. Het hoofddoel van dit project is het op kleine schaal 
experimenteren met de burgervoogd door voor een klein aantal jeugdigen die nu onder 
voogdij staan van JbGld, de WSS JB&JR of LJ&R, een burgervoogd aan te stellen. Opdat er 
rond het gezag over kinderen meer duurzame en continue relaties ontstaan tussen jeugdige 
en gezagsdrager en ook hier zoveel mogelijk ‘herstel van het gewone leven’ plaatsvindt. Al 
werkend onderzoeken we wat dit vraagt aan werving, selectie, deskundigheidsbevordering en 
begeleiding van de burgervoogden, aan voorbereiding en begeleiding van de jeugdigen en hun 
omgeving en welke werkwijzen en procedures nodig zijn.  
Meer informatie over de SWING-projecten is te vinden op de website van het NJi: 
www.nieuwejeugdbescherming.nl  
 
Samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel 
Inhoudelijk (methodisch) is verkend en uitgewerkt in hoeverre de werkwijzen van de 
organisaties (Verve en Nieuwe Jeugdbescherming) op elkaar aansluiten. Samenwerking in het 
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project SWING draagt bij aan de intensieve samenwerking en verdere ontwikkeling van de 
werkwijze, maar ook op andere thema’s wordt samengewerkt en uitgewisseld. 
 

3.2.3 Continued Care (KEES) 

Een goede communicatie tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijke factor voor een 
succesvolle hulpverlening. Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke factoren voor 
cliënttevredenheid. Gemakkelijk en doeltreffend communiceren met de cliënt is ook 
noodzakelijk om te kunnen werken vanuit de visie van ‘de Nieuwe Jeugdbescherming’; werken 
met de cliënt, gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerk.  
 
Medewerkers en cliënten gebruiken in toenemende mate mail en WhatsApp om even te 
overleggen en elkaar te informeren. JbGld vindt het risico dat daarbij privacygevoelige 
informatie van cliënten op straat komt te liggen niet acceptabel.  
JbGld heeft de afgelopen jaren verschillende middelen ingezet om veilig communiceren met 
cliënten mogelijk te maken. Daarom zoeken we in het project ‘KEES’ naar een laagdrempelige 
en gebruiksvriendelijke manier voor hulpverleners en cliënten om met elkaar te 
communiceren, die aansluit bij de trend om via smartphones te communiceren.  
 
In de looptijd van het project zijn steeds gesprekken gevoerd met medewerkers en cliënten 
(zoals vertegenwoordigd in het Jongerenplatform). Naar aanleiding daarvan zijn functionaliteit 
en vormgeving van de webapp enkele keren bijgesteld. 
 
De webapp is in de basis klaar voor gebruik. Het is een mooi product met verschillende 
mogelijkheden. De webapp is nog niet met hulpverleners en cliënten getest. In 2017 wordt dit 
verder onderzocht. 
 

3.3 Expertise en ondersteuning 

 
3.3.1 Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland  
JbGld heeft in de afgelopen jaren haar opleidingsaanbod beschikbaar gesteld aan andere 
(gecertificeerde) instellingen en ketenpartners. Wij hebben hiermee een goede reputatie 
opgebouwd.  
Hierdoor is enthousiasme, ambitie en energie ontstaan die hebben geleid tot de oprichting van 
het Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland. Het expertisecentrum, formeel gestart 
op 1 juni 2016, draagt bij aan het bundelen en ontsluiten van kennis en expertise in de eigen 
organisatie en deelt deze in- en extern, bijvoorbeeld door voorlichting en training. Hierdoor 
verbeteren we zowel ons eigen kennisniveau als dat van externe professionals. 
 
Het expertisecentrum biedt haar medewerkers zelf ontwikkelde trainingen aan die gericht zijn 
op bijvoorbeeld multicultureel vakmanschap, het werken met complexe 
scheidingsproblematiek, het begeleiden van stagiaires, optreden ter Rechtzitting, de 
uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering, enz. Ook hebben alle 
jeugdbeschermers de training “Beroepscode & Introductie Tuchtrecht” gevolgd. Daarnaast is 
er specifiek opleidingsaanbod ingekocht. Dit waren bijvoorbeeld de trainingen ‘omgaan met 
agressie, BHV-trainingen, trainingen voor gedragsdeskundigen, enz. Voor alle medewerkers 
was er dit jaar een digitaal leerpakket beschikbaar. Door middel van e-learningmodules, 
webinars en essentials hadden alle medewerkers de mogelijkheid zich op een breed terrein te 
ontwikkelen.  
Het (samen) leren is ook vorm gegeven door begeleide intervisie, teambegeleiding in het 
kader van resultaatverantwoordelijk werken en methodische leerbijeenkomsten (MLB’s). In 
een aantal regio’s is dit gebeurd in samenwerking met ketenpartners. Dit heeft kennisdeling 
en samenwerking binnen de keten bevorderd. 
 
We hebben stageplaatsen geboden aan studenten Social Work en er worden regelmatig 
afstudeeronderzoeken uitgevoerd. Daarnaast waren er enkele stageplaatsen voor 
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gedragsdeskundigen in opleiding en kon er soms stage worden gelopen bij de ondersteunende 
diensten.  
 
We zijn in 2016 doorgegaan met de samenwerking in ‘Jeugdzorg leert’. Hierdoor profiteren we 
van elkaars kennis en kunde, houden we de kwaliteit hoog, ontstaat er meer uniformiteit en 
leiden we effiënter op. Er is een website (www.jeugdzorgleert.nl) en een (digitale) 
opleidingsmanager gebouwd. Hiermee bereiken we dat medewerkers in de jeugdzorg 
profiteren van het geaccrediteerde opleidingsaanbod van alle deelnemende organisaties. De 
(digitale) opleidingsmanager ondersteunt alle betrokkenen bij de uitvoering en planning van 
opleidingsactiviteiten.  
Tot slot; er is gewerkt aan de Vakopleiding Jeugdbescherming voor medewerkers van 
gecertificeerde instellingen. De vakopleiding wordt landelijk aangeboden en is in maart 2017 
van start gegaan. 

3.3.2 Multicultureel vakmanschap 

Vanaf 2013 wordt er structureel geïnvesteerd in Multicultureel Vakmanschap (MCV) en is 
hiervoor een programmaleider aangesteld. In 2016 is het trainen van JbGld-medewerkers en 
het oprichten van een multicultureel hulpverleningsteam aan de orde geweest: hoe zorgen we 
dat medewerkers van JbGld voldoende in staat zijn om cultuursensitief aan het werk te gaan 
en dit te laten zien in hun manier van werken en houding. 
 
Ten behoeve van deze doelstelling zijn de diensten consultatie en advies, 
themabijeenkomsten en deskundigheidsbevordering uitgevoerd. Inmiddels maken externe 
organisaties vanuit het onderwijs, gemeenten, wijkteams en de gezondheidszorg gebruik van 
onze expertise. 
 

Activiteiten consultatieteam 

• In 2016 zijn door MCV in totaal 109 geregistreerde consultatiediensten geleverd.  
Dit zijn vragen vanuit JbGld en externe organisaties. De meest voorkomende vragen 
die beantwoord zijn hebben betrekking op interculturele communicatie en tolken / 
ondersteuning in gespreksvoering en radicalisering/ jihadgangers.  

• MCV werkt met 16 contactpersonen die ook allemaal werkzaam zijn binnen JbGld en 1 
keer in de 6 weken bij elkaar komen waarin o.a. casuïstiek wordt besproken. 

• Er zijn in 2016 3 themabijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van 
deskundigheidsbevordering op het gebied van intercultureel werken. Twee 
bijeenkomsten daarvan zijn in de vorm van een conferentie vanuit het netwerk 
cultuursensitief werken Nijmegen en in samenwerking met St. Kleurrijk jeugd en gezin 
georganiseerd. In totaal hebben circa 130 professionals deze werkconferenties bezocht 
onder wie ook JbGld-medewerkers. Eén themabijeenkomst over 
vluchtelingenproblematiek is in samenwerking met NIDOS op locatie van JbGld 
georganiseerd waar 38 medewerkers aan hebben deelgenomen.  

• MCV is actief in het zoeken van samenwerking met diverse organisaties om de 
krachten te bundelen, zodat de expertise op het gebied van MCV vergroot wordt 
binnen de jeugdzorgketen. In 2016 heeft MCV een actieve bijdrage geleverd aan de 
uitvoering van de diensten van het netwerk cultuursensitief werken en is er een 
workshop gegeven aan professionals in en rond Apeldoorn over het interculturele 
werkmodel Beschermjassen. De gemeente Apeldoorn heeft MCV gevraagd mee te 
denken in de voorbereidingen om een netwerk cultuursensitief werken ook in 
Apeldoorn op te richten. In 2017 wordt hier een vervolg aan gegeven. 

• MCV draagt bij aan deskundigheidsbevordering van zowel medewerkers van JbGld en 
externe organisaties. In 3 interne functiescholingen is er een bijdrage geleverd aan 
cultuursensitief werken en zijn alle teams in Nijmegen en Rivierenland getraind in 
cultuursensitieve communicatie en cultuursensitief werken in de praktijk. In 2016 zijn 
er 6 lessen verzorgd aan HAN, Rijn IJssel-medewerkers zijn getraind en is er een 
workshop verzorgd op een landelijk congres in Utrecht over radicalisering. 
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• In 2016 hebben wij deelgenomen aan de VHH/radicaliseringsoverleggen voor de 
gemeente Arnhem en omgeving en Achterhoek. Waar nodig is er expertise geleverd in 
de vorm van actieve consultatieve dienstverlening en drangtrajecten.  

• In 2016 is het voorstel voor het oprichten van een hulpverleningsteam met een 
interculturele hulp/dienst aanbod verder uitgewerkt en besproken in MT. De 
contactpersonen zullen worden ingezet bij complexe multiculturele zaken waarin 
gevraagd wordt om specifieke expertise.  

 
Het komend jaar worden bovenstaande activiteiten voortgezet mede gezien de behoefte van 
onze medewerkers om ondersteund te worden in kennis en uitvoering in multiculturele zaken.  
 
Multicultureel Vakmanschap (MCV) is per 1-1-2015 een onderdeel van de afdeling Kwaliteit en 
Beleid en vanaf 1-1-2017 voor het gedeelte trainingsaanbod en advies en consultatie een 
onderdeel van het expertisecentrum. 
 

3.3.3 Team Jeugdreclassering 
 
Met de overgang naar de gemeenten is gekozen voor een sterkere positionering van de 
jeugdreclassering in de regioteams. Voor de meest complexe doelgroep is een apart team 
opgezet. Het doel van dit team is de expertise op deze doelgroep (Criem, harde kern, ASR, 
Electronische controle, complexe strafzaken) te versterken en tevens de kennis binnen de 
organisatie te bewaken en te ontwikkelen met als doel het behoud van eenduidigheid en het 
volgen van verandering op het gebied van wetgeving.  
 
In het kader van bewaken van kennis en kunde hebben er twee themabijeenkomsten 
plaatsgevonden voor alle medewerkers in Gelderland die met cliënten met een JR maatregel 
werken of deze medewerkers ondersteunen. Eén ervan is georganiseerd samen met de WSG. 
Beide bijeenkomsten stonden in het teken van kennisoverdracht nieuwe ontwikkelingen (o.a. 
doorontwikkeling methode JR Signs of Succes, nieuwe werkboek Adolesceren met jong 
volwassenen, inzetten van slachtofferhulp). 
 
We hebben deelgenomen aan twee landelijke projecten van het ministerie (doorlopend in 
2017). De proeftuin kleinschalige Voorziening van RJI de Hunnerberg. Deze proeftuin is het 
vervolg op het aan de Tweede Kamer verzonden rapport Verkenning Invulling 
Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd waarin de controuren geschetst zijn voor een mogelijke 
stelselherziening van de vrijheidsbeneming van jeugdigen. 
Daarnaast is er deelgenomen aan het project ‘Scil’; het afnemen van een nieuw 
instrumentarium om eerder licht verstandelijke beperking bij jeugd in de strafrechtketen te 
signaleren.  
 
Er is in de strafrechtketen een Adolescentenstrafteam (netwerkorganisatie) opgezet, waarbij 
de projectleider bij JbGld werkzaam is. Deelnemende partijen: 3 Reclasseringsorganisaties, 
Raad voor de Kinderbescherming en JbGld/jeugdreclassering (2 medewerkers team JR). 
Hoofddoel van dit team is gezamenlijke screening, weging, advisering, beoordeling, 
besluitvorming Jong Volwassenen (ASR) en casuïstiek bespreken in zowel de advies- als de 
toezichtfase. Deelname van Team JR is van belang omdat we daar de advisering voor 
toepassing van jeugdstrafrecht bij 18+kunnen beïnvloeden met inhoudelijke argumenten, 
waardoor we verzekerd zijn van een bepaalde instroom van 18+.  
 
Verder is er geïnvesteerd in en de inhoudelijk samenwerking gezocht met Jeugdbescherming 
Overijssel, om de positie in de strafrechtketen Oost te versterken. Samen is bepaald welke 
thema’s nadere uitwerking vragen om meer uniformiteit in de keten te realiseren. 
 
Als laatste is er door het team twee keer een kwaliteitsmeting op eigen dossier gedaan om te 
bekijken of zij aan de kwaliteitsstandaard voldoen. Dat laatste is gebleken: strafadviezen 
voldoen aan de standeisen, cliënttevredenheid wordt uitgevraagd op specifieke thema’s en 
klachten over bejegening en resultaten van hulpverlening blijven uit.  
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3.3.4 Team spoedeisende zorg (SEZ) 
 
Afgelopen jaar heeft SEZ veel geïnvesteerd in het relatiebeheer met gemeenten op diverse 
niveaus. Uitvoerend medewerkers hebben ongeveer 35 wijkteams bezocht dan wel contact 
mee gehad om voorlichting over SEZ te geven. 
Met drie gemeenten (Rivierenland, Oost-Veluwe Midden-IJssel en Achterhoek) zijn specifieke 
samenwerkingsafspraken gemaakt.  
 
De G7 heeft in 2016 een opdracht gegeven aan SEZ en jeugdhulpaanbieders om te komen tot 
meer integrale spoedhulp gericht op LVB en GGZ. Dit heeft uiteindelijk geleid tot integrale 
samenwerkingsafspraken tussen SEZ en Jeugdhulpaanbieders en LVB waarbij Ambulante 
Spoedhulp als module ook voor de LVB doelgroep kan worden ingezet. Daarnaast heeft SEZ 
één toegangspunt per jeugdzorgregio voor zowel jeugd als LVB (zowel voor ambulante hulp 
als verblijf). Realisatie van deze afspraken gebeurt in het eerste kwartaal 2017. 
Samen met de GGZ zijn we tot een verbeterde samenwerking gekomen. Dat heeft geleid tot 
een samenwerkingsconvenant dat in het eerste kwartaal 2017 door alle partijen getekend zal 
worden. 
 
Intern is er een onderzoek naar de wijze van roosteren geweest o.l.v. een extern bureau met 
als doel efficiënter roosterplanning waarbij de juiste wet-en regelgeving in acht wordt 
genomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de wijze van roosteren, waar personeel 
efficiënter ingezet kan worden, aanpassing van de werktijdenregeling en werkafspraken. 
Helder beeld wat de wetgeving beoogt en hoe dat dient toegepast te worden. Toepassing van 
thuiswerkbeleid. Realisatie van het gewijzigd beleid vindt plaats in het eerste kwartaal 2017.  
 

3.3.5 Gesloten Jeugdzorg 
De plaatsingscoördinatie voor het zorggebied Oost (Gelderland, Flevoland en Overijssel) wordt 
vanaf 1 januari 2010 verzorgd door JbGld. De plaatsingscoördinatie treedt in het zorggebied 
Oost op namens de drie gecertificeerde instellingen, de Landelijk Werkende Instellingen 
(WSG, LJ&R en Nidos) en de JeugdzorgPlus-aanbieders (Intermetzo, OG Helderingstichting, 
Pluryn Hoenderloo Groep en Horizon). De plaatsingscoördinatie Oost organiseert de plaatsing 
van een jeugdige met een machtiging gesloten jeugdhulp binnen het zorggebied Oost en 
handelt hierbij volgens de landelijke en regionale afspraken over de plaatsingscoördinatie.  
 
Met de deelnemende instellingen vindt tweemaandelijks een afstemmingsoverleg plaats.  
De samenwerking verloopt tot volle tevredenheid van de deelnemende instellingen. Er is 
landelijk voor gekozen de vijf PC’s na de transitie te laten voortbestaan. Dit betekent dat 
PCOost de ontwikkelde werkwijze en samenwerking kan voortzetten. 
 

3.3.6 Ondersteunende Diensten 
Financiële Hulpverlening Minderjarigen (FHM) 

De veranderingen tengevolge van de overgang naar de gemeenten leverden op veel vlakken 
nog punten op die verder uitgewerkt moesten worden. Eén daarvan was de bijkomende 
uitgaven voor de jeugdbeschermingscliënten en de voogdijpupillen. Hiervoor geldt dat in 
principe de gemeente de zorgtaak heeft overgenomen. De bijkomende kosten voor 
jeugdbeschermingscliënten die in een pleeggezin wonen vallen sinds 1 januari 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van de voorzieningen voor pleegzorg.  
Over de bijkomende pupilkosten (zak- en kleedgeld, boekengeld, sportgeld etc.) voor cliënten 
die residentieel verblijven is in 2016 nog veel onduidelijkheid. In de loop van 2016 is gebleken 
dat de wijze waarop gemeenten met deze extra uitgaven omgaan, per gemeente verschilt. 
Het overleg met de gemeenten en residentiële instellingen over deze extra pupiluitgaven is 
belegd bij enkele medewerkers van de afdeling Financiële Hulpverlening Minderjarigen( FHM) 
die zich hierin gespecialiseerd hebben.  
De medewerkers van deze afdeling hebben specifieke deskundigheid op het gebied van 
financiële aspecten die direct betrekking hebben op cliënten. Het gaat dan over zaken als:  
• het vermogensbeheer van voogdijpupillen inclusief het regelen van de nalatenschap  
• het beoordelen van aansprakelijkheid bij een schade veroorzaakt door een cliënt 
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• het aanvragen en afwikkelen van fondsaanvragen 
• informatieverstrekking zowel intern als extern 
  

Juridische ondersteuning  
Een belangrijke taak van de juridische afdeling is het adviseren en ondersteunen van 
medewerkers van JbGld bij juridische vragen die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de 
werkprocessen. Deze ondersteuning kan worden verdeeld in helpdeskvragen en 
consultatievragen. 
Helpdeskvragen omvatten allerhande juridische vragen waar medewerkers geen antwoord op 
weten. De vragen zijn zeer uiteenlopend van aard en betreffen o.a. toepassing van 
privacyregelgeving, jeugdwet, juridische middelen in het kader van ondertoezichtstelling, 
jeugdreclassering en voogdij, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht etc. De 
tijdsinvestering varieert per vraag. 
 
De categorie consultatievragen omvat procedures waarbij een medewerker, teamleider of 
gedragswetenschapper verplicht is de juridische afdeling te raadplegen. Dit betreft onder 
meer hoger beroepszaken (door cliënten ingesteld), kort gedingen, verzoekschriften in het 
kader van de ondertoezichtstelling en voogdij die geheel of gedeeltelijk zijn afgewezen door 
de rechter. Tevens betreft dit beroepsprocedures bij de rechtbank en overige afwijkende 
procedures (bijvoorbeeld in het kader van het vreemdelingenrecht) alsmede vragen om 
bijwoning van triades/multidisciplinaire overleggen. Bij deze procedures biedt de juridische 
afdeling o.a. ondersteuning bij het opstellen van processtukken (verweerschriften, 
beroepschriften, pleitnota’s), voorbereiding van zittingen en eventueel het meegaan naar 
zittingen. Onder de categorie consultatievragen vallen ook de op verzoek van de Raad van 
Bestuur afgehandelde WOB-verzoeken, aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en 
aansprakelijkheidskwesties. 
 
Cijfers 2016 
Aantal helpdeskvragen:              1119 (2015 : 1257) 
Aantal aangemelde consultatievragen:       165 (2015:    141) 
 
Het totaal aantal helpdesk- en consultatievragen in 2016 is ten opzichte van 2015 iets 
gedaald.  
 
De juridische afdeling signaleert dat de meeste vragen – evenals voorgaande jaren – over 
OTS, privacyrecht en personen- en familierecht worden gesteld. Daarnaast worden er nog 
steeds veel vragen gesteld over de Jeugdwet en is het aantal vragen over OTS – mede in 
verband met de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen - aanmerkelijk gestegen. 
Opvallend is het hoge aantal vragen over de schriftelijke aanwijzing en de geschillenregeling. 
Tenslotte valt bij de consultatievragen de toename van het aantal hoger beroepszaken op.  
 

Aantallen per regio/afdeling: 

Regio Helpdeskvragen Consultatievragen 

Arnhem 279 47 
Nijmegen 202 23 
Achterhoek 203 16 
Rivierenland 68 12 
West-Veluwe 103 15 
Harderwijk 75 14 
Oost-Veluwe &  
Midden-IJssel 

111 11 

JRC & SEZ 12 - 
Overig/hoofdkantoor 66 27 
Totaal 1119 165 

Tabel 6: helpdesk- & consultatievragen 2016 
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Naast de ondersteuning in procedures (consultatievragen) en het beantwoorden van juridische 
vragen (helpdeskvragen) hebben de juristen o.a. een bijdrage geleverd aan: 
• Training en scholing: functiescholing JB, complexe scheidingen, informatiebeveiliging en 

datalekken, beroepscode en tuchtrecht; 
• Ontwikkeling verdiepingsmodule beroepsethiek; 
• Ontwikkeling essentials over waarheidsvinding (bij de feiten blijven); 
• Jeugdzorg Leert: ontwikkelen van een juridische leerlijn samen met juristen van de WSG 

en de DJGB; 
• Deelname aan de stuurgroep Privacy & Security;  
• Deelname aan projectgroep ISMS; 
• Ondersteuning meldingen datalekken;   
• Deelname aan overleg gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; 
• Deelname aan overleg rechtbank Gelderland; 
• Deelname aan landelijk juristenoverleg. 
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3.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten 

Kwaliteit kent verschillende invalshoeken. De zorg voor de cliënt staat centraal en de 
organisatie is hier omheen gebouwd. Zowel de primaire processen als de ondersteunende 
processen dienen hetzelfde doel. We willen een lerende organisatie zijn waarin we ons continu 
verbeteren en de dingen die we goed doen behouden. Op grond hiervan werkt JbGld 
‘oplossingsgericht’. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is hierop gebouwd. Wij worden 
getoetst op het normenkader Gecertificeerde Instelling en voeren dit certificaat. 
 

3.4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)  

Het Kwaliteitsmanagementsysteem werkt inmiddels naar behoren en vormt één geheel met de 
P&C-cyclus van met name het primaire proces. Op onderdelen, bijvoorbeeld risicoanalyse en 
risicomanagement, prestatie-indicatoren, evalueren en kwaliteitsbeoordeling is gewerkt aan 
verbetering van proces en vervolg.  
 

 
Interne audits  

In 2016 hebben we meerdere interne audits uitgevoerd:  
Onderwerpen die geaudit zijn, zijn onder meer: implementatie voogdij, implementatie 
toetsende taak, bijdrage van gedragsdeskundigen aan kernbeslissingen, een pilot-onderzoek 
onder cliënten over één cliëntproces in de keten, kwaliteit van de rapportage (o.a. 
onderscheid feiten en meningen, samenwerking met de cliënt, doorlooptijden), digitalisering 
van dossiers. 
Om het rendement en het effect van de interne audits te verhogen hebben we werkwijzen 
ontwikkeld die een meer ‘lerend’ effect met zich meebrengen. Daardoor hebben de audits 
enerzijds een audit-karakter en anderzijds neemt de kans op kwaliteitsverbeteringen als effect 
van een interne audit toe. Werkwijzen met een sterker lerend effect willen we ook in 2017 
toepassen. 
 
Alle regio’s zijn in het kader van audits minimaal één keer bezocht. De bevindingen zijn 
gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en het MT; het MT heeft verbeteracties vastgesteld.  
 
Om de werking van interne audits als kwaliteitsinstrument te verhogen, worden de 
bevindingen uit audits expliciet opgenomen in de P&C-cyclus van JbGld: structureel onderdeel 
van de kwartaalrapportage van het MT JbGld. 

 
Externe audits 

In 2016 hebben we KMI 2 keer op bezoek gehad: in februari voor de laatste controleaudit van 
de eerste certificaatsperiode van drie jaar, in december de eerste brede audit voor de nieuwe 
periode. De audit in december leverde een kritisch feit op waar direct een plan van aanpak 
voor is gemaakt dat in 2017 doorloopt. 
 
ISMS 

In verband met nieuwe wetgeving (zoals de wettelijke meldplicht datalekken (2016) en de 
Europese GDPR (2018)) en als gevolg van een maatschappelijk groeiend bewustzijn van het 
belang van privacy en informatiebeveiliging, scherpt JbGld haar informatiebeveiligingsbeleid 
aan. Zo is er in 2016 een managementsysteem (ISMS) voor informatiebeveiliging ingericht, 
een procedure datalekken in werking gesteld en zijn er maatregelen in kaart gebracht en 
getroffen om de privacy van de cliënten van JbGld zo goed mogelijk te waarborgen. Tevens is 
er een bewustwordingscampagne gestart om medewerkers voor te lichten over de 
voornaamste risico’s en maatregelen, zodat zij in staat zijn om zorgvuldig om te gaan met 
persoonsgegevens van onze cliënten. Diverse activiteiten vanuit het project ISMS, zoals de 
bewustwordingscampagne, het integreren van het ISMS in het reguliere 
kwaliteitsmanagementsysteem en het treffen van maatregelen om risico’s te verminderen, 
lopen door in 2017.  
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Kwaliteitsbeoordeling  

De Kwaliteitsbeoordeling (voorheen ‘directiebeoordeling’) is in 2016 weer in een nieuwe vorm 
uitgevoerd. 
 

3.4.2 Cliëntondersteuner 

De nieuwe functie cliëntondersteuner wordt op dit moment een jaar lang vervuld. 
 
De cliëntondersteuner heeft tot taak vragen van cliënten te beantwoorden die zij niet direct 
aan de eigen jeugdbeschermer willen of kunnen stellen. Het betreft vragen van algemene 
aard of knelpunten die ervaren worden in de samenwerking. De bedoeling is dat samen met 
de cliënten op zoek wordt gegaan naar een manier om de ervaren knelpunten op te lossen. 
 
Aantal personen die gebruik hebben gemaakt van de functie Cliëntondersteuner: 
 

2016 

Jongeren 17 

Ouders 24 

Hulpverleners 9 

Overig (familie, buren) 45 

Totaal  95 

 
Aard van de vragen/klachten: 
 

2016 

Klachten betreffende bejegening gezinsvoogd 16 

Verzoek inzage dossier 14 

Juridische vragen 7 

Overig 57 

 

3.4.3 Klachten  

JbGld gaat er vanuit dat problemen en uitingen van onvrede het beste rechtstreeks 
kunnen worden besproken met de medewerker en leidinggevende. De praktijk 
wijst uit dat dit meestal leidt tot een bevredigende oplossing. Zo niet, dan kan de 
klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie van JbGld. De klacht kan ook 
rechtstreeks aan de Klachtencommissie worden voorgelegd. 
 
Klachten behandeld door de Klachtencommissie 
Aantal klachten. 
Het aantal cliënten dat zich in 2016 tot de Klachtencommissie heeft gewend bedraagt 76, een 
stijging ten opzichte van 2015 (63). Niet al deze klachten zijn door de commissie beoordeeld: 
16 cliënten hebben alsnog gekozen voor behandeling van hun klachten door de teamleider (op 
uitvoerend niveau), 10 klaagschriften zijn niet-ontvankelijk verklaard (en door de teamleider 
behandeld) en 7 klagers hebben hun klachten ingetrokken. In 2016 zijn nog 8 klaagschriften 
uit 2015 behandeld en 11 klaagschriften uit 2016 worden in 2017 afgehandeld. Dit betekent 
dat de commissie in totaal in 40 klaagschriften (2015: 44) tot een oordeel is gekomen.  
 
Verdeling klachten over de verschillende werksoorten. 
Het merendeel van de klachten is afkomstig van ouders van wie de jeugdige onder toezicht 
staat (Dwang). Zes klachten zijn afkomstig van cliënten met wie JbGld bemoeienis mee heeft 
gehad in het kader van drang, één klacht betreft Spoedeisende Zorg. Over medewerkers van 
de Jeugdreclassering zijn in 2016 geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. 
 
Aard van de klachten. 
De klachtonderdelen zijn gerubriceerd aan de hand van de kernwaarden die de Nationale 
Ombudsman hanteert. Dit levert het volgende beeld op: 
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Kernwaarden NOM Klachtthema’s aantal gegrond 0nthouding 

open en duidelijk 1. onvoldoende duidelijk of tijdig 

geïnformeerd/gecommuniceerd 

2. niet transparant gehandeld/onjuist 

gerapporteerd/onvoldoende onderbouwd  

13 

 

16 

2 

 

5 

 

 

respectvol 3. niet serieus genomen/oneens met beleid 

JbGld 

4. problemen/zorgen niet erkend 

50 

 

4 

7 

 

1 

2 

betrokken en 

oplossingsgericht 

5. traag, onvoldoende actie na 

signalen/onvoldoende betrokken worden 

6. niet bereikbaar/niet reageren 

4 

 

11 

1 

 

2 

1 

 

1 

eerlijk en 

betrouwbaar 

7. afspraken niet nakomen/niet handelen 

conform beschikking rechtbank of beleid 

JbGld 

8. partijdig/bevooroordeeld 

15 

 

 

7 

6 

 

 

0 

1 

 

 

1 

 9. privacy geschonden 4 1  

 totaal 124 25 6 

Wie zijn de klagers? 
70% van de klagers betreft de nietverzorgende ouder, 24% de verzorgende ouder.  

De overige klachten zijn van een jeugdige, pleegouders en grootouders. 
 
Complexe echtscheidingssituaties. 
In 65% van de klaagschriften staat de complexe echtscheidingssituatie centraal, een stijging 
ten opzichte van 2015 (57%). Meestal is het de niet verzorgende ouder die klachten heeft 
over het verloop van de omgangsregeling, van mening is dat JbGld onvoldoende oog heeft 
voor de opvoedingssituatie bij de ex-partner of zich onvoldoende onpartijdig opstelt. 
 
Beoordeling Klachtencommissie. 
De door de Klachtencommissie beoordeelde klaagschriften bevatten in totaal 124 
klachtonderdelen (2015: 143). 75% van de klachtonderdelen is niet gegrond verklaard (2015: 
80%) en 20% gegrond (2015: 15%). In de overige 5% heeft de commissie zich onthouden 
van een oordeel. 

 
Reactie Raad van Bestuur op oordeel commissie. 
Het oordeel van de commissie heeft formeel de status van een advies aan de Raad van 
Bestuur. De Raad van Bestuur maakt altijd een eigen afweging voor haar besluitvorming. 
De Raad van Bestuur heeft in 2016 in alle gevallen het oordeel van de Klachtencommissie 
overgenomen.  
De maatregelen op basis van de gegrond verklaarde klachten zijn veelal gericht op de 
individuele hulpverlener en hebben geleid tot extra aandacht voor gesignaleerde 
onzorgvuldigheden in werkbegeleiding en teamvergadering. 
 
Betrokkenheid Zorgbelang. 
In 25% van de door de klachtencommissie behandelde klachten is Zorgbelang betrokken 
geweest (2015: 18%). De betrokkenheid van Zorgbelang wordt positief gewaardeerd. De 
klachten zijn goed omschreven en de aanwezigheid van Zorgbelang tijdens de hoorzitting is 
ondersteunend. Vier klachten zijn namens klagers ingediend door een advocaat. 
 

Klachten behandeld op uitvoerend niveau 
Aantal klachten. 
In 2016 hebben 77 cliënten rechtstreeks een klacht ingediend bij de medewerker en/of 
teamleider. Het totale aantal interne klachten is daarmee gestegen (2015: 51).  
 
Wijze waarop de klacht is afgehandeld 
In de meeste gevallen (96%) worden klagers op het kantoor uitgenodigd voor een gesprek 
over de klacht. In de praktijk is bij dit gesprek, naast de uitvoerend medewerker, ook de 
teamleider aanwezig. In 3 % is de klacht schriftelijk en in 1% telefonisch afgehandeld.  
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Resultaten 
In de meeste gevallen (83%) beoordeelt de teamleider het resultaat positief. Klager heeft zich 
door het klachtgesprek gehoord en serieus genomen gevoeld, de klachten zijn naar 
tevredenheid afgehandeld, er zijn concrete afspraken gemaakt en waar mogelijk fouten 
hersteld en rapportages aangepast.  
In de overige klachtzaken is de klacht niet naar tevredenheid opgelost. Ondanks de 
behandeling van de klacht blijft het verschil van mening bestaan of blijft klager het oneens 
met de beslissing van JbGld.  

 
Betrokkenheid Zorgbelang. 
Bij 48% van de klachtgesprekken is Zorgbelang betrokken geweest. (2015:42%). 

 
De Nationale ombudsman 

In 2016 zijn er geen klachten bij de Nationale ombudsman binnen gekomen die hebben geleid 
tot een onderzoek. Er heeft in 2016 één bemiddelingsgesprek plaatsgevonden onder leiding 
van de Nom met een positief resultaat. 
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3.5 Kwaliteit t.b.v. medewerkers 

3.5.1 Krimpplan en werkdruk 

Krimpplan 2016 

De begin 2015 ingezette sterk dalende productie van de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering zette zich in nagenoeg heel 2015 voort waardoor eind 2015 wederom een 
krimp moest worden gerealiseerd. In overleg met de bonden is hiervoor eind 2015 een 
hernieuwd Sociaal Plan opgesteld. Begin 2016 zijn 90 arbeidsplaatsen verdwenen. Gedwongen 
ontslagen waren dit keer niet nodig, vooral omdat het merendeel van de medewerkers zeer 
snel werk elders heeft gevonden. 
 
Instroom nieuwe medewerkers 

Nieuwe medewerkers die bij Jeugdbescherming Gelderland binnenkomen en nog geen 
grondige ervaring hebben in het vak van gezinsvoogd of jeugdreclasseerder, krijgen de eerste 
jaren een intensieve training. Dat draagt bij aan hun expertise. Op grond van deze expertise 
zijn de door ons opgeleide medewerkers ook veel gevraagd bij andere zorgorganisaties. Het 
werd voor een Gecertificeerde Instelling in de loop van 2016 steeds moeilijker om snel goed 
geschoold  en ervaren medewerkers in de uitvoering aan te trekken. 
Dat is een landelijk beeld en tevens is het reden voor onze organisatie om het strategisch 
personeelsbeleid in 2017 voor de komende jaren te herijken.  
 
Werkdruk 

De vele bezuinigings- en efficiencymaatregelen die de organisatie ten gevolge van de transitie 
heeft moeten nemen, hebben hun tol geëist ten aanzien van de werkdruk in het primaire 
proces. Tijdens een medewerkersbijeenkomst in de zomer van 2016 hebben de medewerkers 
aangegeven dat de werkdruk het grootste probleem op dit moment in de uitvoering van het 
werk is. 
In de loop van 2016 heeft de organisatie maatregelen genomen om de werkdruk te verlichten. 
De werkdruk is in sommige regio`s echter zo groot dat we eind 2016 hebben besloten om 
gedurende gehele 2017 extra formatie in te zetten om de medewerkers in het primaire proces 
weer de nodige lucht te geven. 

3.5.2 Personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is onderdeel van het strategisch plan/jaarplan.  
 

Formatieplanning 

Formatieplanning is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering. De planning komt tot stand 
in overleg tussen de managers en de controller op basis van de richtlijn uit de kaderbrief. 
PO&O ondersteunt het lijnmanagement door middel van maandelijkse formatieoverzichten en 
is regelmatig in de regionale overleggen aanwezig.  
 
Het aantal jeugdbeschermings- en jeugreclassseringsmaatregelen en drangtaken (de 
productie) is in 2015 substantieel afgenomen. Deze daling heeft zich ook in 2016 doorgezet. 
Dat, in combinatie met de bezuinigingsopdracht bij gemeenten maakt dat we in 2016 opnieuw 
hebben moeten bezuinigen. Naast een bezuiniging van ruim 1,5 miljoen op huisvesting, 
apparaatskosten, ICT, reiskosten en meer, zijn er in totaal circa 90 arbeidsplaatsen 
verdwenen. De krimp kon worden gereliseerd zonder gedwongen ontslagen. 
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Bezetting Jeugdbescherming Gelderland
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Tabel 8: Bezetting december 2015 t/m januari 2017 

 

In 2016 is besloten dat de drie bedrijfsonderdelen Veilig Thuis van Jeugdbescherming 
Gelderland op 1 januari 2017 en 1 april 2017 worden gedragen aan respectievelijk de GGD 
Gelderland-Zuid en de Stichtingen Veilig Thuis Gelderland-Midden en Veilig Thuis Noord en 
Oost Gelderland. 
 
Beroepsregistratie 

De Stichting Kwaliteit Jeugd (SKJ) registreert jeugdzorgprofessionals wanneer zij voldoen aan 
alle eisen voor vakbekwaamheid en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. 
De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en 
jongeren. Alle jeugdzorgwerkers van Jeugdbescherming Gelderland staan in het 
beroepsregister bij de Stichting Kwaliteit Jeugd geregistreerd. Registratie in het 
beroepsregister betekent tevens dat de jeugdzorgwerker over een actuele Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) beschikt.  
 

Verloop 

Het instroomcijfer van 2016 is 12,8%. De voorgaande 3 jaren lag dit rond de 5,5%. Het 
uitstroomcijfer is van 10,3% in 2015 gestegen naar 18,1% in 2016. Het verloopcijfer komt 
daarmee uit op een negatief getal: -15,5. De personele bezetting krimpt weliswaar, maar gaat 
gepaard met een hoge instroom. Een hoog verloopcijfer kan een signaal zijn dat de werkdruk 
oploopt 
 
In de grafiek is de trend in het verloop (in- en uitstroom) vanaf 2009 weergegeven. Zo is te 
zien dat in 2011 de uitstroom (wegens bezuinigingen vanaf het 2e kwartaal) groter was dan 
de instroom. Aan het eind van 2012 krimpt het personeelsbestand.  Vanaf 2013 blijft de 
uitstroom opvallend hoger dan de instroom. Omwille van de continuïteit in het primair proces 
is in 2016, ter compensatie van snellere krimp van het personeelsbestand ten opzichte van de 
verwachte verlaging van caeload, ook weer nieuw personeel aangetrokken. 
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Verloopcijfers Meerjaren-Trend
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Tabel 9: Verloop in- en uitstroom 2009 – 2016 

 

Ziekteverzuim 

Ziekteverzuim is zeker in tijden van onzekerheid een punt van aandacht. Tot 2013 is het 
verzuim gedaald, maar vanaf 2014 weer gestegen. Het verzuimpercentage in 2016 is op 
6,24% uitgekomen. Hoge werkdruk en onzekerheid spelen zeker een rol bij een oplopend 
verzuim.  
 
De meldingsfrequentie blijft wel onder de 1. Dit betekent dat elke medewerker zich gemiddeld 
minder dan 1 keer per jaar ziek meldt. Een meldingsfrequentie onder de 1 is één van de lange 
termijn doelen van de organsiatie. Echter, een stijging van het verzuimpercentage in 
combinatie met een gelijkblijvend meldingsfrequentie betekent wel weer een toename van het 
langdurig verzuim.  
 

Verzuimcijfers 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Verzuimpercentage (excl. WAZO) 5,38 5,31 4,23 4,10 4,55 5,84 6,24 

Meldingsfrequentie 1,45 1,39 1,20 1,11 0,95 0,82 0,82 
Tabel 10: Verzuimcijfers 2010-2016 

 

Ter ondersteuning en facilitering van de leidinggevenden bij de uitvoering van het 
verzuimbeleid op basis van het “Eigen-Regie-Model” is de applicatie “Verzuimmanager” 
(RAET) operationeel.  
 
In 2016 is Jeugbescherming Gelderland eigen-risicodrager voor zowel de Ziektewet als de 
WIA. 
 
Arbeidsomstandigheden 

JbGld vindt de veiligheid van haar medewerkers belangrijk. Veilig werken blijft het centrale 
thema van het arbobeleid. Jeugdbescherming Gelderland heeft alle medewerkers die tijdens 
de uitvoering van het werk met cliënten te maken krijgen een herhalingstraining “Omgaan 
met Agressie” aangeboden. De teamleiders, andere leidinggevenden en gedragsdeskundigen 
hebben een training “Nazorg bij agressie incidenten” gevolgd.  
 
Eind 2015 is, comform de wettellijke bepalingen een RI&E uitgevoerd. In 2016 is de RI&E en 
het Plan van Aanpak door een gecertificeerd kerndeskundige getoetst en akkoord bevonden. 
Het Plan van Aanpak is ter instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd. 
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Klachtenregeling voor medewerkers 

JbGld beschikt over een regeling. De organisatie biedt tevens de mogelijkheid bij problemen in 
contact te treden met de vertrouwenspersoon. Tevens is er een klokkenluidersregeling. 
 

3.5.3 Registratie in beroepsregister en lidmaatschap bij beroepsvereniging 

Bij JbGld zijn alle uitvoerend medewerkers geregistreerd bij het beroepsregister Stichting 
Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ). Ook alle gedragsdeskundigen met een Masteropleiding gaan zich 
bij dit beroepsregister registreren. We ondersteunen onze medewerkers financieel en stellen 
hen in staat registerpunten te behalen o.a. door gebruik te maken van ons eigen 
geaccrediteerde opleidingsaanbod.  
 
Daarnaast stimuleren we medewerkers lid te worden van een beroepsvereniging, bijvoorbeeld 
door het aanbieden van kortingsregelingen. Deze regelingen hanteren we ook voor 
medewerkers die voor de uitvoering van hun functie verplicht worden geregistreerd te zijn, of 
waar we dat als organisatie van belang vinden. Dit zijn vertrouwensartsen, advocaten, 
supervisoren en coaches.  
 
Registratie in een beroepsregister en lidmaatschap van een beroepsvereniging dragen bij aan 
het permanent leren van onze medewerkers. Dit is essentieel en beschouwen we als 
noodzakelijk voor medewerkers die werken met complexe cliënt-/gezinsproblematiek binnen 
een omgeving die sterk aan het veranderen is. 

3.5.4 Competentieontwikkeling  

De organisatie kan zich niet verder ontwikkelen zonder dat medewerkers zich ontwikkelen. 
Een organisatie zonder medewerkers bestaat niet. Onze visie met betrekking tot de keuze van 
een specifieke cliëntendoelgroep, maar ook de overgang naar gemeenten vraagt voor een 
deel andere competenties van medewerkers.  
 
JbGld heeft gekozen voor een oplossingsgerichte benadering waarbij de verbinding met de 
cliënt centraal staat. Deze geldt niet alleen voor de verbinding tussen cliënt en hulpverlening, 
maar is ook van toepassing op de in- en externe relaties van onze medewerkers. Hier valt te 
denken aan overleg met wijkteams, gemeenten en zorgaanbieders maar ook het 
resultaatgerichte overleg tussen teamleider en hulpverlener en binnen teams is van groot 
belang.  
 
Met onze nieuwe gesprekscyclus stellen we de medewerker centraal. Onze medewerker is het 
instrument waarlangs de hulp wordt verleend. Het gesprek over welke resultaten er van de 
medewerker worden verwacht, hoe hij dit gaat doen en wat hij daarvoor nodig heeft, wordt 
regelmatig gevoerd. Daarbij wordt ook gezamenlijk vastgesteld of geplande resultaten zijn 
behaald. Er wordt hierbij een sterk beroep gedaan op het reflecterend vermogen van onze 
medewerkers. 
 
Reflectie op persoonlijke eigenschappen en het (h)erkennen van persoonlijke 
kwaliteiten/zwaktes zijn ook gestimuleerd door het afnemen van ontwikkelassessments. Bij 
alle leidinggevenden en gedragsdeskundigen is een ontwikkelassessment afgenomen en de 
uitkomsten hiervan zijn/worden op individueel en op teamniveau teruggekoppeld. Doel is het 
resultaatgericht toepassen van aanwezige managementstijlen binnen het team (waar ligt 
ieders sterkte/zwakte, hoe leren we van elkaar, hoe versterken we elkaar, enz.). 

3.6 Samenleving / Media 

Hieronder een paar opvallende punten uit het afgelopen jaar: 
 
• Tijdschrift “KOEN”, met teksten en eindredactie van de afdeling Communicatie, is in juni 

2016 verschenen. In KOEN staan praktijkverhalen waarin zowel de hulpverlening als de 
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cliënt, maar ook de samenwerking met gemeenten centraal staan. Op aansprekende wijze 
geven deze inzicht in onze visie op jeugdbescherming. 

• In juni ging het Expertisecentrum van JbGld officieel van start. De communicatieadviseur 
maakte hiervoor een communicatieplan, gericht op in- en externe positionering. Met 
advies en ondersteunende communicatiemiddelen is hier in 2016 fors op ingezet. Voor 
interne communicatie is o.a. gewerkt aan een nieuwe pagina op intranet, overleg met alle 
RMT’s en een presentatie die in alle teams is gegeven. Voor externe communicatie werd 
onder meer een speciale brochure over het Expertisecentrum gemaakt en verspreid naar 
ruim 3000 relevante externe contacten. Ook maakte Communicatie diverse flyers voor 
externen over populaire trainingen vanuit het Expertisecentrum, zorgde voor een artikel in 
de KOEN en paste de website aan met o.a. het volledige trainingsaanbod.  

• Het dienstenboekje voor wijkteams, ‘Samen voor kinderen in de knel’, werd aangepast in 
zowel vorm als inhoud. O.a. is een nieuw hoofdstuk over het Expertisecentrum 
toegevoegd. 

• De communicatieadviseur zorgde waar nodig voor een inhoudelijke actualisatie van alle 
bestaande folders en ontwikkelde diverse nieuwe folders, o.a. over complexe scheidingen, 
familiegroepsplan, aanpak schoolverzuim (Forza) en de cliëntondersteuner. 

• Voor en in overleg met de Cliëntenraad ontwikkelde Communicatie een nieuwe folder en 
paste de website aan met onder meer een nieuw webformulier waar cliënten input kunnen 
leveren aan de Cliëntenraad.  

• Eind 2016 is Communicatie begonnen met het vormgeven van posters voor alle teams, 
waarop per team de speerpunten voor 2017 staan. Deze ingelijste posters vervangen de 
teamjaarplannen. 

• Communicatie is met advies en ondersteunende middelen betrokken geweest bij het 
grootschalige klanttevredenheidsonderzoek onder wijkteams  

• Contacten met media zijn benut om onze boodschap ook via deze kanalen verder onder de 
aandacht te brengen.  

 

3.7 Financieel beleid 

De financiele gegevens staan, samen met het bestuursverslag in de jaarrekening.  

 


