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VAKMANSCHAP EN VOORBIJGANGERS
Vakmanschap en voorbijgangers. Twee begrippen

Dit is ingewikkeld werk en vraagt om vakmanschap,

deskundigheid op dit terrein behouden blijft en

die terugkomen in de verhalen van deze tweede

om professionals die verstand hebben van de ont

niet versnipperd raakt. Het team biedt onder-

aflevering van KOEN. Wij realiseren ons terdege dat

wikkeling van kinderen, die weten wat veiligheid

steuning aan de collega’s in de regio en geeft

wij voorbijgangers zijn in het leven van gezinnen.

inhoudt en die in staat zijn het gesprek over

adviezen over oplossingen voor het delictgedrag

Dat vraagt om bescheidenheid. Vertrekkend regio-

kindermishandeling aan te gaan.

van jongeren. In het artikel over de laatste kans

manager Theo Dhuyvetter spreekt daarover in

van Koos kunt u daar meer over lezen.

het interview met hem. Wij komen in beeld als

Het vraagt ook om begrip voor de eigen cultuur

er ernstige problemen zijn in een gezin, als de

en achtergrond van een gezin. Wij zijn trots op de

Wij zetten onze deskundigheid ook in binnen

ontwikkeling of de veiligheid van een kind in de

deskundigheid die wij in de loop der jaren hebben

Veilig Thuis waar hulpverleners van het Advies-

knel komt. Gevraagd of ongevraagd bemoeien

ontwikkeld op het terrein van multicultureel

en Meldpunt Kindermishandeling en van de

wij ons dan met de opvoeding. Ouders zijn als

vakmanschap. In het interview met Züleyha Sahin,

Steunpunten Huiselijk Geweld met elkaar samen-

eerste verantwoordelijk voor de gezonde ontwik-

Manja Kruijs en Nico Brinkman komt aan de

werken. Dat leidt tot een snellere en betere hulp-

keling van hun kinderen. Wij streven ernaar in

orde hoe wij proberen waardevrij te kijken met

verlening. Wij vinden het belangrijk onze ervaring

goed overleg met ouders te komen tot afspraken

een open blik. We houden er rekening mee dat

en expertise te delen met wijkteams of Centra

over wat er nodig is in hun gezin. Bij de Nieuwe

het in sommige gezinnen niet vanzelfsprekend

voor Jeugd en Gezin. In “Wij slaan de kinderen

Jeugdbescherming ligt het accent niet op de

is met de deur in huis te vallen of de vuile was

toch niet?” gaat het ook over de mogelijkheden

gezagsrelatie, maar op het bereiken van overeen-

buiten te hangen. Tijd nemen, vertrouwen winnen,

vrijwillig, maar niet vrijblijvend de kennis van de

stemming met ouders en kinderen. Daar nemen

aansluiten, verbinding maken en openheid zijn

jeugdbescherming in te zetten door gebruik te

we uitgebreid de tijd voor. Als ouders zich dan toch

belangrijke uitgangspunten die zowel bij Multi

niet aan de afspraken houden deugen de afspraken

cultureel Vakmanschap als in de Nieuwe Jeugd

blijkbaar niet. Dat is een fundamenteel andere

bescherming van essentieel belang zijn.

benadering dan in het verleden. Wij zijn passanten

Hans Lomans
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TEAM JEUGDRECLASSERING

De laatste kans van Koos
Als jongeren een strafbaar feit gepleegd
hebben, komt hun zaak terecht bij Team
Jeugdreclasssering. Dit team screent zaken,
adviseert de officier van justitie en de Raad
voor de Kinderbescherming, deelt kennis met
jeugdbeschermers in de regio én begeleidt
jongeren die zware misdrijven gepleegd
hebben of een complex verhaal hebben.
KOEN | 4

Koos is ruim zeventien jaar als hij samen met een

ENKELBAND

Dit strikte schema blijft twee maanden bestaan.

groep andere jongeren een roofoverval pleegt.

Gedragsdeskundige Tineke Feijen van het Team

Zodat patronen en gewoontes doorbroken worden.

Het is een stevige overval, de jongens gebruiken

Jeugdreclassering heeft dit advies over Koos

Daarna worden de vrijheden weer gecontroleerd

flink geweld. Koos en zijn vrienden worden

opgesteld. “Dat doen we niet zomaar, maar op

opgebouwd.Feijen adviseerde geen enkelband voor

gepakt door de politie. Ze moeten drie nachten

basis van gedegen onderzoek. We hebben bij Koos

Koos. “Dat voegt niets toe. Het is juist de bedoeling

op het bureau blijven. In die tijd buigen allerlei

bijvoorbeeld gezien dat hij in een wijk woont waar

dat Koos zélf goede keuzes maakt.” De Raadkamer

mensen zich over de vraag of het verantwoord

veel sociale controle is en dat zijn ouders graag

stelde scherpe vragen: is dat wel veilig zonder

is om Koos naar huis te sturen totdat hij voor de

meewerken. En dus adviseerden we: hij kan naar

enkelband, wat is de meerwaarde van het weglaten?

rechter moet verschijnen. Deze terugkeer naar

huis met een zogenaamde Harde Kern Aanpak.”

Maar Team Jeugdreclassering overtuigde de rechter

huis heet schorsing. Ook moet duidelijk zijn wat er

Dat is een wetenschappelijk bewezen aanpak

en de voorlopige hechtenis van Koos werd geschorst.

nodig is om de schorsinggoed te laten verlopen:

waarin jongeren een weekplanning krijgen waarin

goede begeleiding bijvoorbeeld en ouders die

alles van minuut tot minuut is vastgelegd. Zo laat

KENNIS EN CONTACTEN

meewerken. De rechter neemt het besluit over

ga je naar school, zo laat sporten, zo laat kom je

Team Jeugdreclassering is aan het begin van dit

de schorsing van Koos. Maar hij laat het advies

thuis. Een aantal mensen, onder wie de wijk-

jaar opgericht. De aanleiding hiervoor is eenvoudig:

van het Team Jeugdreclassering zwaar meewegen.

agent, houdt in de gaten of dat ook echt gebeurt.

nu de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg »
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Henk Fokkens

niet meer bij één provincie, maar bij tientallen

VRIENDEN GROETEN

expertise, ervaring én de steun van collega’s.

met Team Jeugdreclassering. “Vooral bij

gemeenten ligt, is er een risico dat kennis en

Er is een aantal type zaken en maatregelen dat

Dat is precies wat Team Jeugdreclassering allemaal

complexe problemen is de kennis van Team

contacten versnipperen. Jeugdreclasseerder

altijd bij Team Jeugdreclassering terechtkomt en

in huis heeft. En wat ook van pas komt bij een

Jeugdreclassering heel waardevol. Het gaat niet

Emma van Oosterom: “We moeten de kennis

dat altijd via een bewezen methodiek aangepakt

andere belangrijke nieuwe ontwikkeling: de

alleen om het feit zelf. De vraag is hoe iemand

en kwaliteit die er is vasthouden en nieuwe

wordt. Een belangrijke maatregel is de Harde Kern

invoering van het adolescentenstrafrecht. Voor

gekomen is tot dat feit. De valkuil is dat mensen

ontwikkelingen bijhouden.” En dat zijn er nogal

Aanpak. Dit is voor jongeren zoals Koos die een

jongeren tussen de 16 en 23 jaar kan de rechter

denken dat je met strafrecht alles kunt oplossen.

wat. In het jeugdrecht, in het strafrecht en in

laatste kans krijgen. Pakken ze die niet? Dan gaan

tegenwoordig k iezen of deze berecht worden

De oplossing is meestal gelegen in de integrale

de maatschappij. Het wemelt van de regels,

ze alsnog de gevangenis in. En dat vraagt nogal

volgens het jeugdstrafrecht of het strafrecht

aanpak. Jongeren “rekenen” vaak op straf maar

methodieken en werkwijzen. En dus werd het

wat van de jeugdreclasseerders. De situatie steeds

voor volwassenen. Feijen: “Ons advies is daarbij

daarmee is niet het hele probleem opgelost.

Team Jeugdreclassering in het leven geroepen,

heel scherp kunnen inschatten, samenwerken met

heel belangrijk. Je moet je voorstellen dat de

Je moet eerst een goed plaatje krijgen en dan

een team van zeven experts op het gebied van

al die partijen die mede toezicht houden, maar

hersenontwikkeling bij jongeren tot hun 23e nog

precies de juiste begeleiding geven. Team Jeugd-

jeugdreclassering.

vooral ook het strak houden aan het kader en de

in volle gang is. We adviseren jeugdstrafrecht als

reclassering speelt in allebei een heel belangrijke

afspraken. Jeugdreclasseerder Henk Fokkens: “Dat

er nog ontwikkeling bij de jongere mogelijk is en

rol. In mijn strafvoorstel naar de rechter houd ik

Bij dit team komen alle zaken binnen en worden

lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Je hebt er echt

pedagogische begeleiding nog zinvol lijkt. Dat

daarom ook rekening met hun advies. Daarnaast

alle zaken gescreend. Ze worden daarna óf door

vlieguren voor nodig. Zeker omdat de methodiek

advies maken we niet zomaar, maar op basis van

is de begeleiding van Team Jeugdreclassering dus

jeugdbeschermers in de regio opgepakt óf door

ingaat tegen je natuurlijke werkhouding. Je bent

een landelijk wegingskader.”

goed. Mijn ervaring is dat deze professionals heel

Team Jeugdreclassering zelf. Van Oosterom:

geneigd om ook met de jongeren samen te werken.

“Daardoor houden we ook het overzicht in heel

Nu moet je gezond achterdochtig zijn: wíj bepalen

De gevolgen van dat advies zijn enorm. Fokkens: “Als

wereld en vanuit daar de begeleiding vormgeven.

Gelderland: wat zijn de trends, welke dingen

wat er gaat gebeuren. Als Koos bijvoorbeeld

twee jongens van 17 hetzelfde delict plegen, kan de

Ze werken outreachend, maar nemen de jongere

gebeuren er en wat doen we ermee?”

even de straat wil oversteken om zijn vrienden

ene dus terechtkomen in een gesloten jeugdzorg

niks uit handen. Ze geven kansen én begrenzen.

goed in staat zijn om zich in te leven in de jeugd-

te groeten, mag dat niet. Terwijl je misschien zou

instelling en de ander kan de gevangenis in gaan. Bij

Bovendien kunnen ze heel goed samenwerken,

Alle kennis die het team opdoet, deelt het ook

zeggen, wat is daar nou mis mee? Maar daar gaat

ernstige misdrijven hoor je vaak de term geschokte

met de omgeving van jongeren, maar ook met

weer. Zo beantwoordt het vragen van buitenaf,

het niet om. Koos moet leren dat niet altijd alles op

rechtsorde. En daar komt vaak ook een behoefte tot

ons. We hebben korte lijnen en daardoor kunnen

bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie of de

zijn moment en manier gebeurt.”

zwaarder straffen vandaan. Maar dat is niet altijd

we snel schakelen.”

het beste. Het is aan ons om de mogelijkheden van

Raad voor de Kinderbescherming. Ook bieden ze

een jongere, als die er zijn, te verdedigen.”

ondersteuningaan jeugdbeschermers in de regio.

Ander voorbeeld: de jeugdreclasseerder vroeg aan

Zo hebben alle betrokkenen één aanspreekpunt.

Koos of hij zich eens wilde verdiepen in een vorm

En dat is wel zo overzichtelijk.

van dagbesteding. Koos kwam een paar dagen

Feijen: “Ons vakmanschap is om in korte tijd

afspraken. Van Oosterom: “En dat terwijl het

later opgetogen terug: ik heb het geregeld hoor:

te beoordelen of iets een incident is, waar het

heel pittig is. Soms is het gewoon gemakkelijker

Gedragsdeskundige Feijen: “Als we zaken

ik kan vanaf volgende week in een werkplaats aan

vandaan komt en wat we kunnen doen. Daarvoor

om vast te zitten. Hoef je nergens over na te

screenen, is het uitgangspunt altijd: we gaan niet

de slag. Feijen: “Dan zeggen wij: dat is hartstikke

kijken we naar signalen van de jongere zelf, naar

denken. Koos leert nu om zijn behoeftes

met een kanon op een mug schieten. Dat heeft

mooi Koos, maar dat gaan we nu niet doen. We

zijn vriendengroep en leggen we contacten met

uit te stellen en zijn ouders leren dat ook.

alleen maar negatieve effecten, blijkt ook uit

hebben je gevraagd om iets uit te zoeken, niet

bijvoorbeeld ouders, school en de politie. Dat is

Ook zij moeten “nee” zeggen en zich aan

onderzoeken. De meeste zaken kunnen dus het

om het te regelen.”

echt een heel complex verhaal.”

de afspraken houden. Dat is echt niet

Terug naar Koos. Hij zit nu een aantal weken
in de Harde Kern Aanpak en houdt zich aan de

eenvoudig. Maar so far so good.”

beste in de regio opgepakt worden. Als jongeren
echt in een crimineel circuit zitten, als ze verhar-

SNELLE BEOORDELING

KANSEN ÉN GRENZEN

den, of bijvoorbeeld psychiatrische problemen of

Op zo’n manier kunnen werken, en niet alleen

Dat herkent ook officier van justitie Carlo

een verslaving hebben, komen ze bij ons terecht.”

met deze, maar met allerlei methodieken, vraagt

Dronkers. Hij heeft in zijn werk veel te maken

KOEN | 6
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Emma van Oosterom

“Ik vind het nu wel goed dat Angelique toen

zaten echt niet te wachten op mijn komst. Maar

kwam. Zij heeft er wel voor gezorgd dat het

het lukte toch, voor de dag erna.” Het doel van de

hier beter is geworden. Eerst hadden we vaak

Spoedeisende Zorg is een inschatting te maken

geschreeuw en gezeik, maar nu is het veel

van de veiligheid van het kind, op basis daarvan

rustiger. En we doen leuke dingen, bijvoorbeeld ’s

een veiligheidsplan te maken voor het gezin en

avonds samen Boer zoekt Vrouw kijken. Lachen.”

hulp te regelen als dat nodig is. De dag erna

Thomas, 12 jaar, blikt samen met Angelique

draagt de medewerker van de Spoedeisende Zorg

van der Horst, medewerker Spoedeisende Zorg

‘de zaak’ dan over aan het wijkteam dat de regie

van Jeugdbescherming G
 elderland, terug op de

op de hulp houdt. “Toen ik binnenkwam zat het

avond dat zij bij hem thuis kwam. Hij vertelt hoe

hele gezin aan tafel. Er hing een erg gespannen

het nu met hem gaat, A
 ngelique vertelt waarom

sfeer en Thomas was overduidelijk heel nerveus.

ze het gezin bezocht.

Hij zat op zijn handen en de tranen stonden in zijn
ogen. Toen ik hem vertelde wie ik ben en waarom

Thomas groeit op in een boerengezin met vijf

ik daar was, begon hij te huilen. Ik had echt met

kinderen. Het werk op de boerderij vraagt veel

hem te doen.” Angelique besluit Thomas even uit

tijd en energie van zijn ouders. Met alle drukke

het gesprek te halen en hem apart te spreken.

bezigheden die het gezinsleven daarnaast vraagt

Zijn ouders vinden dat prima. “Ik heb hem op zijn

en de melkcrisis die daar nog bij komt, zijn er thuis,

gemak gesteld en hem daarna laten vertellen wat

naast gezelligheid, geregeld de nodige spanningen.

er aan de hand was.“

Thomas is een gevoelig jongetje dat gaandeweg

Het verhaal van

Thomas &
Angelique

wat problemen ontwikkelt. Hij heeft soms woede

DRUKTE EN SPANNINGEN

aanvallen, of trekt zich volledig terug in zichzelf.

“Thomas vertelde me dat zijn vader soms heel erg

Als hij een jaar of tien is en depressieve klachten

boos kan worden. Het was niet zo dat zijn vader

krijgt, melden zijn ouders hem aan bij een instel-

hem dan slaat of zo, maar wel dat hij dan hard

ling voor jeugdgezondheidszorg. Thomas is 12

schreeuwt en dat hij dingen kapot kan maken in

jaar als hij tijdens een therapiegesprek aangeeft

zijn bijzijn. En dat hij op die momenten erg bang

dat er p roblemen zijn tussen zijn vader en hem

voor zijn vader is. Thomas had ook het gevoel

en dat hij soms bang voor zijn vader is. Bij de

dat die boosheid zich vooral op hem richt, meer

therapeut ontstaat het beeld dat er in het gezin

dan op de andere kinderen in het gezin.” Daarna

mogelijk sprake is van agressie, misschien zelfs van

praat Angelique met de ouders van Thomas. Deze

mishandeling. Daarop schakelt de instelling het

erkennen dat er al langere tijd spanningen zijn in

wijkteam in om het gezin te helpen. Maar Thomas’

het gezin. Angelique: “Ze hebben het ontzettend

ouders voelen zich erg overvallen, ze herkennenzich

druk, met hun bedrijf, de melkcrisis en met alle

niet in deze beeldvorming en reageren afwijzend

kinderen. Al met al had moeder de laatste tijd het

op de hulp. Daarop belt het wijkteam de afdeling

gevoel achter zichzelf aan te rennen en het niet

Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelder-

goed meer aan te kunnen. Thomas’ vader geeft

land, met het verzoek een veiligheidsinschatting te

toe soms erg uit zijn slof te kunnen schieten, in

maken van de gezinssituatie van Thomas.

het bijzijn van zijn kinderen.” Wat Thomas’ ouders
niet herkennen is dat er sprake zou zijn van 
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BIJ HET GEZIN THUIS

mishandeling en dat de spanningen en boosheid

Het verzoek komt binnen bij Angelique van der

zich vooral richten op Thomas. Wel geven zij aan

Horst. “Ik heb de ouders van Thomas gebeld om

dat zij al vanaf dat Thomas een peuter was af

een afspraak te maken. Dat was eerst wel lastig, ze

en toe problemen met hem hebben. Door zijn »

woedeaanvallen of juist het volledig terugtrekken,

de kinderen meer plaatsvinden, dat er een goede

geschreeuw en gezeik, maar nu is het veel rustiger. Ik

maar ook dat Thomas een sterke controledwang

afstemming is tussen het wijkteam, de spoedhulp

heb er ook met mijn vader over gepraat. Dat hij op tijd

heeft en zich snel achtergesteld voelt bij andere

en de jeugdgezondheidszorg en dat duidelijk wordt

stopt als hij boos wordt. Dat zou ik eerst niet gedurfd

kinderen.”

hoe de ouders zelf ervoor kunnen zorgen dat zij

hebben, toen was ik soms best bang voor hem, maar

de opvoeding van de kinderen beter aan kunnen,

nu helemaal niet meer.” Op dit moment krijgt het

VEILIGHEIDSPLAN

waar mogelijk met ondersteuning van familie of

gezin al ongeveer twee weken hulp van Joost, de

Hoewel er zorgen zijn, valt ook op dat het gezin het

vrienden. “Toen Thomas naar zijn tante was ben ik

spoedhulp medewerker. Hij blijft nog twee weken,

leuk heeft met elkaar. “Zelfs tijdens dit gesprek met

weggegaan. De volgende dag heb ik de gemeente

dan stopt deze hulp en bekijkt het wijkteam hoe

mij maakten de ouders en kinderen onderling ook

gebeld voor toestemming om spoedhulp in te zetten.

verder. Thomas: “Joost praat met mij en ook met mijn

plezier met elkaar. Toen ik hen vroeg wat er goed gaat

En dan draag ik de hulp over en stopt mijn verant

ouders. Dan vraagt hij wat er goed gaat en wat niet

in het gezin vertelden ze bijvoorbeeld dat de kinderen

woordelijkheid in dat gezin. Dat is soms wel moeilijk

en welke dingen nu beter gaan. Wat er beter gaat?

soms met hun vader in de wei kamperen en dat ze

hoor, je voelt je heel betrokken, maar moet het heel

Dat mijn ouders nu meer tijd maken voor ons. Dan

op zondag altijd iets leuks doen met elkaar. Fietsen,

snel weer loslaten.”

doen we leuke dingen, bijvoorbeeld samen Boer zoekt

of ergens wat eten. Daarnaast zagen alle kinderen er

Vrouw kijken. Lachen. En als we nu gedoe ergens

netjes verzorgd uit en straalde hun huis gezelligheid

SAMEN BOER ZOEKT VROUW KIJKEN

over hebben loopt niemand meer weg, we praten het

uit.” Gaandeweg het gesprek geven de ouders ook

Speciaal voor de KOEN, gaat Angelique enkele weken

eerst uit. Ja, ik kan het nog wel eens doen hoor. Als ik

aan dat ze open staan voor hulp en allemaal zijn ze

later met de schrijver van dit verhaal nog een keer

echt denk ‘nu trek ik het niet meer’, dan loop ik nog

het erover eens dat er meer rust moet komen in het

mee naar Thomas om te horen hoe het nu gaat. Als

wel eens weg. Maar dan kom ik na vijf minuten weer

gezin en meer tijd voor gezelligheid met elkaar. “Ik

we het erf komen oprijden komt een oer-Hollands

terug.” Op de vraag wat Thomas doet als er nu, of

heb toen een veiligheidsplan met het gezin gemaakt”,

joch met een guitig sproetengezicht en blond haar

straks als Joost weg is toch weer problemen zouden

vertelt Angelique. “Daarin staat hoe je de veiligheid

ons tegemoet gelopen. Thomas. Hij grijnst wat

zijn, haalt hij uit zijn achterzak zijn portemonee en

van die avond kunt waarborgen tot de volgende dag,

onbeholpen en geeft ons een hand. Ook zijn moeder

trekt er een visitekaartje uit. “Van Joost. Zodat ik hem

als er vervolghulp komt. We spraken af dat Thomas

zegt ons vriendelijk gedag en laat ons dan discreet

altijd kan bellen.” Over de vraag wat hij zelf zou willen

die avond bij een tante zou gaan logeren, want ik

alleen. Thomas troont ons naar een picknicktafel

dat er in dit verhaal komt, denkt Thomas denkt even

voelde nog steeds wel de nodige spanning en ik

in de tuin en toont zich een waar gastheer door

na. “Als je problemen thuis hebt, moet je gewoon

wilde voorkomen dat er discussie zou ontstaan als

even later aan te sluiten met een dienblad met

jeugdzorg bellen”, zegt hij dan. “Die kunnen je vast

ik weg was. Verder stemden de ouders in met een

thee en koekjes. Eerst nog wat aarzelend, plukkend

wel helpen.” En waar hij op hoopt voor de toekomst?

traject ambulante spoedhulp dat de volgende dag zou

aan een viltje, dan steeds meer ontspannen, geeft

Daarover hoeft hij geen seconde na te denken. “Dat

starten.” Zo’n traject duurt vier weken en wordt door

Thomas antwoord op de vragen. “Eerst vond ik het

het zo blijft zoals nu”, zegt Thomas enthousiast.

een instelling voor jeugd- en opvoedhulp geboden.

wel wennen dat er ineens een vreemde mevrouw bij

In het veiligheidsplan stellen Angelique en het gezin

ons thuis kwam. Maar later werd het wel een beetje

Dan worden er nog foto’s gemaakt. Thomas mag

samen ook de doelen op waar de hulpverlening met

normaal. Ik vind het nu ook wel goed dat A
 ngelique

zelf bedenken wat hij leuk zou vinden. Met een

het gezin aan gaat werken: onder andere dat er

toen kwam. Zij heeft er wel voor gezorgd dat het

ondeugend lachje kijkt hij Angelique aan. “Samen

geen fysieke en verbale escalaties in het bijzijn van

hier beter is geworden. Eerst hadden we vaak

op de trampo?”
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DRANGMAATREGEL

“Je moet mij
eruit werken”

Kisha (20) zit in een verkeerd milieu. Ze wordt met
haar zoontje van twee betrapt bij een winkeldiefstal.
Er volgt een drangmaatregel. Jeugdbescherming
Gelderland voert die maatregel uit en werkt 
daarbij nauw samen met het Sociaal Team van
de gemeente. “We hebben al veel bereikt.”

Er was geen ontkomen aan. Van Kisha (20) was

een gesprek bij hen op kantoor. Kisha meldt

omgaat bijvoorbeeld en dat haar zoontje geen

al een paar maanden bekend dat ze samen met

zich af. Ze is ziek. Maar bij de tweede afspraak

getuige is van politiecontacten. Kisha is van

vrienden winkeldiefstallen pleegde en dat daar

verschijnt ze. Claassen: “Ik ben toen meteen heel

buitenlandse afkomst. Ze spreekt zelf redelijk

soms ook kinderen bij waren. En begin januari werd

duidelijk geweest: ‘Kisha, het kan twee kanten op.

Nederlands, maar haar zoontje niet. Dus moet

ze op heterdaad betrapt met haar zoontje. Kisha

Ik ben een jeugdbeschermer. Je moet mij eruit

haar zoontje de Nederlandse taal beter leren

belandde op het politiebureau. Spoedeisende Zorg

werken. Je moet het zo goed doen dat ik over

spreken en moeten er duidelijke afspraken komen

van Jeugdbescherming Gelderland ging erheen,

bodig word en Christel met je verder kan. Lukt dat

over wie er voor het zoontje zorgt als Kisha er

maakte een inschatting van de veiligheid van het

niet, dan kijken we naar gedwongen maatregelen.’

niet is. Ten slotte moet Kisha zich houden aan de

zoontje en adviseerde een drangmaatregel voor

Kisha wil er alles aan doen om dat te voorkomen,

afspraken uit het familiegroepsplan.”

Kisha. Een drangmaatregel duurt vier maanden

dus zo vonden we een ingang.”
VROEG GEBOREN

en is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als Kisha zich

KOEN | 12

niet aan de afspraken houdt, kan er alsnog een

POLITIECONTACTEN

Het familiegroepsplan is een belangrijk onderdeel

gedwongen traject aangevraagd worden.

Claassen: “Kisha moet aan voorwaarden voldoen.

van een drangtraject. Er staat in hoe de familie

En die bepaal ik. In het geval van Kisha heb ik zes

van Kisha eruitziet, welke mensen het belangrijk

TWEE KANTEN

voorwaarden. Allereerst dat ze openstaat voor

vinden dat het goed gaat met haar kind, wat haar

Het Sociaal Team van de gemeente waarin Kisha

hulp van het Sociaal Team en Jeugdbescherming

verhaal is en wat ze gaat doen om haar zoontje

woont heeft de regie over de drangmaatregel.

Gelderland. Daarnaast dat ze ons toestemming

veilig te laten opgroeien. Claassen kan het plan

En Sophie Claassen, een jeugdbeschermer van

geeft om te praten met bijvoorbeeld de huisarts

schrijven, maar veel beter is het als Kisha dat zelf

Jeugdbescherming Gelderland, voert de maatregel

en het consultatiebureau om een beeld te krijgen

doet. Dan is het net zo geldig en is ze er meer bij

uit. “In de praktijk trekken we samen op”, vertelt

van de ontwikkeling van haar kind. Verder moet

betrokken. De Groot: “Ik heb in het eerste gesprek

Christel de Groot van het Sociaal Team. Claassen

Kisha doelen stellen voor de veiligheid van haar

aangeboden dat ik wel wilde helpen met het

en De Groot nodigen Kisha half februari uit voor

kind. Dat ze niet meer met criminele mensen

schrijven van het plan. Dat vond Kisha heel fijn. »
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Dus we hebben meteen een afspraak gemaakt.”

wetenschapper. Vervolgens bespreekt ze samen

is een nieuwe manier van werken. Maar we werken

Tijdens het gesprek met De Groot krijgt het

met De Groot de uitkomsten met Kisha. Claassen:

allebei in dezelfde wijk, hebben korte lijntjes, dus

verhaal van Kisha meer kleur. Samen kijken ze

“Ik heb gezegd dat ik een aantal afspraken erbij

we weten elkaar heel gemakkelijk te vinden.”

naar de zorgen die er zijn, maar ook naar de

wilde. Zo wil ik dat de aanmelding bij de peuter-

kracht die er is. Zo heeft Kisha geen partner, maar

speelzaal gewoon nu al g eregeld wordt en wil ik

En dat lijkt te werken. Claassen: “We hebben al

wel een moeder van wie ze heel veel steun krijgt.

dat Kisha toestaat dat de hulpverlening blijft, ook

veel bereikt met Kisha. We komen letterlijk binnen

Dat is ook nodig, want haar zoontje is te vroeg

als de drangmaatregel is afgelopen. Zo zorgen we

bij haar, ze staat open voor hulpverlening en komt

geboren en daardoor vaker ziek. Bovendien heeft

voor meer zekerheid dat het ook op de lange duur

haar afspraken na.” De Groot: “Dat heeft er ook

Kisha ook zelf problemen. Ze heeft bijvoorbeeld

goed blijft gaan.”

alles mee te maken dat ze echt bang is dat de

nog best veel boetes open staan. Als De Groot

jeugdbescherming gedwongen wordt.”

Kisha vraagt naar haar wens voor de toekomst,

De Groot heeft binnenkort weer een afspraak

zegt ze: “Ik wens dat mijn zoontje bereikt wat hij

met Kisha. Dan gaan ze samen naar de biblio-

Claassen: “Ik denk zelfs dat we nu sneller bij haar

wil. En dat hij contact kan hebben met zijn vader.”

theek om te kijken welke boekjes geschikt zijn

achter de voordeur zijn, dan wanneer het meteen

Kisha werkt hard aan het plan. De Groot: “Het is

voor haar zoontje. En daarna gaan De Groot

een dwangtraject was geworden. Dat had veel

echt háár plan geworden.”

en Claassen samen op huisbezoek bij Kisha.

meer weerstand opgeroepen. Nu is het steeds

Claassen: “Tot nu toe is Kisha steeds bij ons

duidelijk: Kisha, zorg dat het goed gaat, dan blijft

BIBLIOTHEEK

geweest, omdat we nog niet wisten of het voor

het goed gaan.”

Kisha beschrijft in het plan precies wat ze gaat

ons veilig was om naar haar te gaan. Er wonen

doen. Het contact verbreken met de mensen die

veel familieleden in de buurt die voor haar in de

EVEN BELLEN

verkeerde dingen doen, haar zoontje naar de

bres springen en in eerste instantie was Kisha

En als dat lukt, kan Claassen na vier maanden

peuterspeelzaal brengen zodra hij drie is, haar

niet blij met ons. Inmiddels vindt ze ons okay

uitvoegen, zoals dat heet. De Groot gaat dan

zoontje zelf opvoeden, maar oma haar daarbij laten

en is het verantwoord om er heen te gaan. Ik

alleen verder, met achter haar het Sociaal Team.

helpen en met haar zoontje in een aparte kamer

vind dat ik het daar moet hebben gezien, om de

“Daar zit ook veel expertise, maar dan op andere

gaan zitten als de politie de straat in rijdt.

grenzen van de veiligheid te kunnen bewaken.

vlakken. financiën bijvoorbeeld en huisvesting.

Zodat haar zoontje de politie niet hoeft te zien.

En ik vind ook dat ik in beeld moet blijven.

Er is altijd wel iemand die je verder kan helpen.”

Het familiegroepsplan heeft een strak schema.

Ik voeg echt in, zodat ik er meteen sta als er

En als er vragen over de veiligheid van het

Je moet niet alleen vertellen wat je doel is, maar

doorgepakt moet worden.”

zoontje van Kisha komen, is ook de link met

ook wie eraan werkt en wanneer het bereikt is. De

Jeugdbescherming Gelderland weer gauw

Groot: “Over het Nederlands staat er bijvoorbeeld

ACHTER DE VOORDEUR

gelegd. Claassen: “We hebben een dienst

in dat Kisha haar zoontje gaat aanmelden bij de

Claassen en De Groot hebben in ieder geval

Consultatie en Advies waar Christel altijd

bibliotheek en meer Nederlands tegen hem praat.

één keer in de week contact over hoe het gaat.

naartoe kan bellen met vragen. Zo kunnen

Ook is duidelijk dat haar zoontje naar haar moeder

Claassen: “Maar zeker in het begin is dat vaker.”

we heel gemakkelijk helpen.”

gaat, als Kisha er langere tijd niet is, bijvoorbeeld

De Groot: “De expertise ligt bij Sophie. Het is niet

als ze moet zitten vanwege de boetes.”

voor niets een drangtraject. Het is vijf voor twaalf.”

Niet alleen de naam van de cliënt, Kisha, is in

Ook over praktische dingen stemmen Claassen

dit verhaal gefingeerd, maar ook de namen

ZEKERHEID

en De Groot veel af. Wie belt de huisarts, wie het

Sofie Claassen en Christel de Groot omdat de

Claassen beoordeelt of het plan aan de voorwaar-

consultatiebureau, wie maakt de afspraken met

mensen die bij deze zaak betrokken zijn dit

den voldoet. Dat doet ze samen met een gedrags-

Kisha? De Groot: “Soms is dat ook zoeken hoor. Het

belangrijk vinden.
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Maskers af
scholen gezeten”, vertelt hij. “Want ik ben al

ik het nog niet zo geweldig. Ik word gepest,

vaak verhuisd. Ik woonde eerst bij opa en oma.

sommige kinderen schelden me uit voor dikzak

Nou nee, eerst bij mama, maar daar kon ik niet

of voor hele erge ziektes. Ik heb maar één

meer wonen omdat zij in een kliniek zit. Bij opa

vriendje en dat is eigenlijk een nepvriendje,

en oma vond ik het erg fijn. Maar volgens de

want hij pest mee, behalve als ik alleen met

rechter is het beter voor mij om daar niet meer te

hem ben. Als ik uit school kom, speel ik met

wonen omdat er dan minder discussies zijn. Die

mijn pleegbroer of ik ga computeren. Ik zit veel

discussies waren tussen mijn opa en oma, mijn

op de laptop, Youtube filmpjes kijken.”

vader en andere familie. Ik vond dat niet leuk, zat

Milan (tien jaar) komt net thuis van school.

soms helemaal te trillen. Dan dacht ik: aan welke

“Ik denk wel dat ik veranderd ben door wat er

kant moet ik staan? Hier bij mijn pleegouders is

gebeurd is met mama en zo. Ik ben een ander

het rustiger. Af en toe komt John (Milans jeugd-

jongetje geworden. Toen ik baby was, was ik

beschermer. red.) langs om te praten of leuke

heel lief, toen ik vier was, was ik een rotjoch.

dingen te doen. We zijn zelfs een keer naar de

Toen werd ik lief en nu ben ik best wel weer een

Mac Donalds gegaan.”

rotjoch. Waarom? Omdat ik niet altijd luister.
Pas als mijn oma moet huilen, luister ik. Ik kan

Rugzakje op, rode wangen van het fietsen. Ruim
zes kilometer door weer en wind. Milan staat

“Mijn moeder heeft iets gedaan wat echt niet

wel lief zijn hoor. Wat er dan moet gebeuren?

onder toezicht van Jeugdbescherming Gelderland

hoort. Ik denk dat ze haar lesje wel geleerd heeft

Dat anderen ook weer lief doen tegen elkaar. Ik

en woont sinds juli 2014 op de boerderij bij zijn

straks, maar als ze ooit nog eens doet wat ze

houd niet van ruzie. Als ik later ga trouwen en

pleegouders en pleegbroer. Want thuis wonen

gedaan heeft, ga ik zonder haar verder. Als mijn

kinderen heb, ga ik nooit ruzie maken of iemand

dat ging helaas niet meer.

moeder weer thuis komt, ga ik liever niet terug

mishandelen. En ik zeg dan tegen mijn kinderen

om bij haar te wonen. Ik hoop dat ik dan weer

dat ze nooit mogen vechten of pesten. Ik vind

Pleegmoeder Lizet staat klaar met een beker

bij opa en oma mag wonen. En dan wil ik af en

het jammer hoe het is gelopen allemaal. Toch

drinken en wat snoepjes. “Was het leuk op

toe logeren bij mama en bij mijn pleegouders.

zou ik wat er is gebeurd niet willen terugdraaien,

school?” Milan haalt zijn schouders op en

Mijn beste vriend woont vlakbij opa en oma.

want dan had ik dit gezin nooit gekend. Het is

neemt een slok uit zijn beker. “Ik heb al op veel

Hier is het ook wel leuk, maar op school vind

niet anders, gebeurd is gebeurd. Zo gaat dat.”
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“Hoe vindt je
moeder dat het
met je gaat?“

MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP
Ruim tweehonderd telefoontjes kwamen
er het afgelopen jaar b innen bij de dienst
Consultatie en Advies M
 ulticultureel

Vakmanschap van Jeugdbescherming
Gelderland. Van jeugdbeschermers die
ondersteuning zochten bij eergerelateerde
geweldzaken tot scholen die wilden
weten waar je r ekening mee moet 
houden als je op huisbezoek gaat bij
een Marokkaans gezin.
Wat is multicultureel vakmanschap?
En wat heb je eraan?

Nico Brinkman, Manja Kruijs
en Züleyha Sahin

Lees verder op pagina 16 »
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Als jeugdbeschermer Manja Kruijs niet zo vaak

gezin waar je komt. Zodat je met een open blik

moeder vraag hoe het met je gaat, wat zal ze me

workshops over die cultuur te geven en helpt ze

het hoognodige met me. Dat heeft er ook mee te

matiserend en werkt vooringenomenheid in de hand.

met haar collega Züleyha Sahin gesproken had, was

naar het gezin kunt kijken.”

dan antwoorden? Dan kan ze wél reageren.”

medewerkers bij het ontwikkelen van vaardig

maken dat in haar cultuur de vuile was absoluut

En dat is juist wat je níét wilt als jeugdbeschermer.”

heden en competenties om met andere culturen

niet buiten wordt gehangen. Als er al iets bespro-

Marokkaanse meisje Aisha (17) altijd om haar pols

Kruijs vult aan: “Anders kun je wel dénken dat je

UITGEBREID KENNISMAKEN

te kunnen werken. Sahin: “Geduld is daar een heel

ken wordt, is dat in de raad van wijzen in een stam.

Brinkman vult aan: “Die workshops helpen je enorm

draagt. Aisha doet dat, zodat ze haar haar snel in

iets hebt bereikt met een gezin, maar dat is alleen

Kruijs belt regelmatig met Sahin met vragen of om

belangrijke van. In veel culturen is het gebruikelijk

Maar die is hier niet. Door steeds open en geduldig

om openheid als basishouding aan te nemen. Dat

een staart kan doen als haar vader binnenkomt. Hij

maar aan de oppervlakte. Als je echt verder wilt

te sparren. Dat kan omdat multicultureel vakman-

dat je impliciet en indirect over problemen praat.

te blijven en me zo stukje bij beetje een beeld

heb je nodig in ons werk. Als je niet openstaat, kom

heeft liever niet dat zijn dochter het haar los draagt.

komen, heb je kennis van de cultuur nodig.” Neem

schap bij Jeugdbescherming Gelderland een vaste

En dat je niet met de deur in huis valt. Daar is het

te vormen van haar afkomst en gebruiken is het

je uiteindelijk ook met N
 ederlandse gezinnen niet

En dat zegt iets over de verhouding tussen hen.

het verhaal van Aisha. Die gaf als reden voor haar

plek heeft gekregen bij de afdeling Kwaliteit en Be-

heel belangrijk dat je eerst uitgebreid komt kennis

uiteindelijk gelukt de barrière te slechten. Nu zegt

meer verder.”

Kruijs is jeugdbeschermer en begeleidt Aisha met

spijbelgedrag dat ze buikpijn had. Maar waar die

leid. Compleet met een dienst Consultatie en Advies

maken: wie ben je, wat doe je? Het werkelijke

ze: Mijn kinderen zijn goed bij jou. En laat ze foto’s

een jeugdreclasseringsmaatregel. Aisha kreeg deze

buikpijn vandaan kwam, was niet duidelijk. Kruijs:

waar mensen van binnen en buiten de jeugdbe-

probleem wordt in deze kennismakingsfase in

zien van haar tijd in Ivoorkust.”

maatregel opgelegd, omdat ze niet op school kwam.

“En als ik het haar gewoon vroeg, kwam er geen of

scherming terecht kunnen. En daarvan wordt gretig

eerste instantie impliciet besproken. Je kunt als

een heel onduidelijk antwoord.”

gebruikgemaakt. Het afgelopen jaar kwamen er

jeugdbeschermer denken: zonde van de tijd. Maar

Een beeld krijgen van de afkomst en gebruiken.

verliefdheid. Dat is geen makkelijk onderwerp, waar

ruim tweehonderd vragen binnen. Sahin: “Dat kan

als je deze fase goed hebt afgerond, gaat de rest

Dat is ook wat er centraal staat bij de work-

moeder echt wel een mening over had. Namelijk

van het traject veel sneller.”

shops die vanuit Multicultureel Vakmanschap

dat je niet eerst op de ene en dan op de andere

gegeven worden. Sahin: “Op zo’n workshop komt

jongen verliefd kan zijn. Ik zie dat vanuit mijn

het haar nooit opgevallen: het elastiekje dat het

Waardevrij kijken. Zo zou je multicultureel

VERLIEFD
Kruijs: “In het gezin van Aisha kregen we het over

vakmanschap ook kunnen noemen. Zodat je de

Sahin legt uit hoe dat komt. “Wij leven in Nederland

overal over gaan. Van een jeugdbeschermer die

ander kunt begrijpen. Of het nou om een niet-

in een ‘ik-systeem’. We zijn gewend te praten

vraagt om advies en ondersteuning bij eergerela-

Westers gezin of een streng gereformeerd gezin

over problemen en de problemen centraal te

teerde geweldzaken tot een jeugdbeschermer die

PRATEN MET DE STAM

bijvoorbeeld iemand uit Liberia vertellen wat de

cultuur anders. Maar ik ben niet de discussie aan-

uit Nederland gaat. “Het gaat om het slechten

stellen. Veel andere culturen zijn gebaseerd op

een Somalische tolk met een hulpverlenersach-

En soms is het gewoon een kwestie van een heel

geschiedenis van zijn land is, hoe het land er

gegaan. Dan zou ik het vertrouwen van die moeder

van barrières”, legt Züleyha Sahin uit. Zij is

een wij-systeem. Daar staat de groep, het gezin,

tergrond zoekt of een school die op huisbezoek

lange adem. Dat merkt bijvoorbeeld jeugdbescher-

globaal uitziet, hoe ze daar kinderen opvoeden,

verliezen. Ik heb haar daarom gevraagd naar haar

programmaleider multicultureel vakmanschap

de familie centraal. Als je dus aan Aisha vraagt:

moet bij een Marokkaans gezin en graag tips wil.”

mer Nico Brinkman. Hij is voogd van de kinderen

waarom ze naar Nederland komen en wat ze

eigen jeugd en verliefdheden. Toen begonnen haar

bij Jeugdbescherming Gelderland. “Je moet je

hoe gaat het met je? Dan weet ze niet wat ze

Behalve antwoorden op vragen, levert Sahin ook

van een moeder uit Ivoorkust. “In het begin vertelde

moeilijk vinden aan het opvoeden van kinderen in

ogen te strálen en konden we het er wel over

bewust zijn van de verschillen tussen de culturele

moet antwoorden, omdat hoe het met haar gaat,

instrumenten, zoals gesprekstechnieken. Boven-

ze me niks. Keek ze me zelfs niet aan. Ik had haar

Nederland. We leveren geen lijstjes met landen van

hebben.” En Aisha? Die volgt weer een opleiding.

bagage die jij meeneemt en de cultuur van het

ook afhangt van de anderen. Als je zegt: als ik je

dien nodigt ze mensen uit andere culturen uit om

kinderen afgepakt. Jarenlang besprak ze alleen

afkomst, met daarbij per land een tip. Dat is stig-

Dit jaar doet ze vwo-examen.
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Theo Dhuyvetter

Hij werkte jarenlang als regiomanager in de

Ook de waardering van een gezin voor de

Jeugdbescherming, was nauw betrokken bij de

samenwerking met een jeugdbeschermer

overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten

is heel belangrijk voor het realiseren van

en – belangrijker nog – hielp bij het ontwikke

veranderingen in de opvoeding. Sta er daarom

len van de nieuwe jeugdbescherming. In deze

open voor dat jouw manier van werken als

nieuwe jeugdbescherming is al veel bereikt.

jeugdbeschermer wel eens niet zo goed kan

Theo Dhuyvetter geeft bij zijn afscheid drie

aansluiten bij de wensen van de familie. En

aandachtspunten mee om de nieuwe jeugd

wees dan ook bereid om te kijken of je op een

bescherming nog verder te brengen.

andere manier kunt werken, of zelfs iemand
anders jouw werk kunt laten overnemen.

Drie ideeën om
verder te komen
met de nieuwe
jeugdbescherming

GEEF HET GEZIN DE MAXIMALE REGIE

Bij Jeugdbescherming G
 elderland zijn we

“Geef de leden van het gezin, met hun familie en

begonnen met een standaardbeoordeling van

omgeving, de maximale regie over hun leven en

de samenwerking tijdens het traject. Dus niet

de oplossing van hun problemen. Natuurlijk omdat

alleen, zoals eerder het geval was, na afloop

het zo in de wet staat. We worden geacht bij de

van de maatregel. Na afloop valt niet meer

start van de jeugdbescherming een familiegroeps-

zoveel bij te sturen. Daarom is het belangrijk

plan met de familie te maken en dat is een goede

op tijd te vragen of de begeleiding aansluit bij

zaak. Een andere reden om ouders regie te geven

een gezin. De ervaring leert dat gezinnen daar

is dat wij als jeugdbeschermers veelal slechts

niet uit zichzelf mee komen, maar dat je er

tijdelijke passanten zijn in het leven van mensen.

expliciet naar moet vragen.”

Dat vraagt een bescheiden opstelling als het gaat
om het soort oplossingen. Natuurlijk moeten

WERK GOED SAMEN MET WIJKTEAMS

we wel robuust blijven ingrijpen als er ernstige

“Intensiveer de samenwerking met de wijk-

problemen zijn. Want kinderen moeten zich goed

teams. Door zo’n intensieve samenwerking kan

kunnen ontwikkelen. Daarom stellen we ook mi-

regelmatig voorkomen worden dat een dwang-

nimale eisen aan een familiegroepsplan en geven

maatregel nodig is om een goede opvoeding

we ook aan: alsjeblieft, ga bedenken op welke

te realiseren. Is zo’n maatregel toch nodig, dan

manier je samen met de mensen om je heen aan

kan deze mogelijk eerder afgesloten worden. De

die eisen gaat voldoen. Aansluiten bij een gezin

samenwerking tussen Jeugdbescherming en de

betekent ook kunnen zien waar de kracht van een

sociale wijkteams is dus heel waardevol. Sociale

gezin ligt en waar de kracht ligt bij de mensen om

wijkteams hebben vaak al vanzelfsprekend

hen heen. Dat vraagt empathie, een gevoeligheid

contact met heel veel gezinnen in de wijk. En

voor wat werkt, in dát gezin.”

Jeugdbescherming kan goed een inschatting
maken van hoe veilig het ergens is. Geef de
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BLIJF KRITISCH NAAR JEZELF KIJKEN

ontwikkeling van deze samenwerking de tijd.

“Hecht grote waarde aan overleg met collega’s

Het afstemmen van de protocollen, culturen en

en gedragsdeskundigen, zo blijf je kritisch over

manieren van werken kost inspanning en zal

de keuzes die je in de jeugdbescherming maakt

niet direct vanaf het begin optimaal verlopen.

en voorkom je dat je last krijgt van tunnelvisie.

Zie het als een perspectiefrijke zoektocht. Het

De meeste teams zijn hiervoor al begonnen met

zou niet goed zijn om na enkele maanden al

reflectieve leerbijeenkomsten, waarin ze uitvoerig

definitieve conclusies te trekken over de vraag

spreken over de keuzes die ze maken. Dit moet

of het overleg wel of niet oplevert wat we er op

overal gaan plaatsvinden.

voorhand van verwachtten.”

Sharon Schoemaker
en Margreet de Vries

VEILIG THUIS

“Wij slaan de kinderen toch niet?”
Sinds Anton Saksenburg zijn baan kwijt is, gaat
het bergaf met zijn gezin. Hij en zijn vriendin
maken veel ruzie en daar gebruikt hij geweld
bij. De zaak komt terecht bij Veilig Thuis, de
samenvoeging van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk
Geweld. Dat pakt het snel op. De familie krijgt een
zogenaamde drangmaatregel, die meestal door
Jeugdbescherming Gelderland wordt uitgevoerd.

Eigenlijk is de familie Saksenburg een dood

En zo begonnen de ruzies. “Duwen en trekken”,

een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt

normaal gezin. Een man en een vrouw van midden

noemt de vader het. De moeder heeft het in

Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt

dertig en drie kinderen van onder de tien. Zou

latere gesprekken over “Stompen en slaan”. En de

Huiselijk Geweld (SHG). Schoemaker werkte

je ze op straat zien lopen, dan zou je er niks

kinderen, die waren er getuige van. Vandaar dat De

vroeger bij het AMK, en is ze nu door Jeugd

speciaals aan zien. En toch is er wat aan de hand.

Vries meteen vertelde aan vader en moeder dat ze

bescherming Gelderland gedetacheerd bij Veilig

Dat werd duidelijk toen de buren de politie belden:

een collega met verstand van kindermishandeling

Thuis. Dus de expertise is groot en de lijnen met

“Volgens ons wordt de buurvrouw in elkaar

van Veilig Thuis wilde laten meekijken. “Ik heb die

Jeugdbescherming Gelderland zijn kort. De Vries

geslagen.” De politie kwam en het was inderdaad

expertise niet.”

werkte bij het SHG.

de hulpofficier van justitie nam contact op met

Toen ging het snel. Want binnen 24 uur ging ook

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht met vragen

Veilig Thuis om samen een procedure voor een

Sharon Schoemaker van Veilig Thuis aan de slag.

of meldingen over geweld in huiselijke situaties.

huisverbod te starten. Zodat de man een aantal

Zij sprak uitvoerig met de kinderen, deze konden

Of het nou om volwassenen of kinderen gaat. De

dagen niet meer thuis mocht komen.

tot in detail vertellen wat er gebeurde. “Er was

organisatie geeft antwoorden en advies, of start

behoorlijk wat aan de hand”, vertelt Schoemaker.

een onderzoek als er zorgen zijn over een gezin.

foute boel. Saksenburg werd meegenomen en

STRESS EN SCHULDEN

“De kinderen waren niet alleen getuige van de

Zoals bij de familie Saksenburg. Uit dat onderzoek

Meteen de volgende ochtend om half tien zat

scheldpartijen, maar sprongen soms ook tussen

kunnen allerlei resultaten komen. Dat de zorgen

Margreet de Vries, zorgcoördinator huiselijk geweld

hun ouders. En ze voelden zich er verantwoordelijk

ongegrond zijn, dat ze wel gegrond zijn en dat er

van Veilig Thuis, al op het bureau om te praten

voor.” De ouders zelf hebben niet bedacht wat dit

hulpverlening nodig is, dat er aanvullend onderzoek

met vader Saksenburg. Daar bleek dat de relatie

betekent voor de kinderen. “Wij slaan hen toch

nodig is, of zelfs dat een melding bij Spoedeisende

tussen hem en zijn vriendin best heel lang goed

niet?” Maar schelden en vechten met de kinderen

Zorg van Jeugdbescherming Gelderland gedaan

was geweest. Totdat hij zijn baan kwijtraakte en

erbij is ook kindermishandeling.

moet worden. Ook een verzoek tot onderzoek bij

er stress in het leven kwam. De Vries: “Er kwamen
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de Raad voor de Kinderbescherming is mogelijk.

schulden, alcoholgebruik, ze dreigden hun huis

ZONDER PAPIERWINKEL

De samenvoeging van AMK en SHG heeft een

kwijt te raken en het gezin raakte geïsoleerd.”

Veilig Thuis bestaat sinds januari van dit jaar en is

aantal voordelen. De eerste is efficiency. »
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De Vries: “Je ziet een andere snelheid nu. Als ik

is. Schoemaker: “Dat is zijn goed recht. Alleen

honderd jaar beheersen en die niet vanzelfsprekend

vroeger een zaak met een huisverbod had, en

zeggen wij wel: op deze manier is het niet veilig

is in wijkteams, sociale teams of centra voor jeugd en

ik had zorgen over de kinderen, dan moest ik

voor de kinderen, dus zo lang jij geen hulp wilt,

gezin (CJG). Daarom vind ik het heel belangrijk dat wij

eerst een hele papierwinkel invullen, voordat ik

kun je je kinderen alleen onder begeleiding zien.”

nauw met die teams samenwerken om onze kennis en

de zaak kon overdragen naar het AMK. Nu bel ik

ervaring te delen. Zodat ook zij daar steeds beter mee

op de terugweg in de auto met mijn coördinator,

STOK ACHTER DE DEUR

verder kunnen als een drangmaatregel afgelopen is en

die weer overlegt met de werkbegeleider van

Inmiddels hebben De Vries en Schoemaker hun

wij weer uitvoegen.”

de kindermishandeling en dezelfde middag kan

onderzoek afgerond. Ze schreven een zogenoemd

Sharon er heen. En dan staat er nog geen letter

Plan voor Veiligheid, Herstel en Hulp. In dat

Een brede blik op de veilige ontwikkeling van het kind

op papier. Dat komt later wel.” Schoemaker: “Dat

plan staat precies aan welke voorwaarden de

is een tweede unieke waarde van Jeugdbescherming

heeft er ook mee te maken dat we elkaar nu

begeleiding moet voldoen. De conclusie in het

Gelderland. Hazeleger: “Laatst kwam er een vraag bij

beter kennen. Mijn werkbegeleider weet van wie

plan is h elder: de zorgen zijn gebleven en het is

ons binnen van een organisatie die mensen met een

de melding komt en wat haar expertise is, dus

onduidelijk hoeveel schade de kinderen hebben

licht verstandelijke beperking ondersteunt in het CJG.

dat stemt een stuk gemakkelijker af. Een ander

opgelopen. Schoemaker: “Daarom hebben we

Er was een mevrouw met beperking die hoogzwanger

voordeel van onze samenwerking is dat we van

een drangtraject van een jeugdbeschermings

was en een kindje van anderhalf had. De vraag was: hoe

elkaar leren. We kijken met verschillende brillen

organisatie geadviseerd. Zodat er echt goed

kunnen we haar leren om zelfstandig boodschappen te

naar een gezin en die kennis kunnen we heel

gewerkt wordt aan de problemen. Een drang-

doen? Ik denk dan meteen: hoogzwanger, al een kind

goed uitwisselen. We trekken samen op en vullen

aanpak is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De

van anderhalf? Hoe gaat dat straks allemaal? Moet er

elkaar aan.”

Vries: “We h ebben hard moeten werken om de

iets van verlengde kraamzorg geregeld w
 orden? Hoe

moeder tot inzicht te brengen. Ze is inmiddels

gaat die opvoeding? Op die manier h adden de andere
organisaties er nog niet naar gekeken.”

ONZICHTBARE KINDEREN

weg bij de vader, dus ze kan ook denken: alles is

Zo is De Vries in gesprek gegaan met de partner

nu weer goed en we gaan gewoon weer verder.”

van Saksenburg, moeder van de kinderen. Die

Schoemaker: “En dat is niet de bedoeling. Je hebt

Samenwerken is het toverwoord volgens Hazeleger.

kwam tot het inzicht dat ze de afgelopen tijd wel

als ouders samen de verantwoordelijkheid voor de

En dat begint al bij Veilig Thuis. “Hun impuls moet

erg weinig aandacht had gehad voor de situatie van

kinderen. Of je nu wel of niet bij elkaar bent. Het is

zijn om met hun advies direct naar de wijkteams, de

de kinderen. Ze besloot dat het goed was om hulp

dus heel belangrijk dat er begeleiding blijft.”

sociale teams, of het CJG te gaan. Zij kunnen vervol-

voor zichzelf en de kinderen te regelen. En ze wilde

gens met ons samen beoordelen of er inderdaad een

de relatie met de vader beëindigen. Schoemaker

DUURZAAM VEILIG

drangmaatregel moet komen. Door op zo’n manier

deed intussen verder onderzoek. Ze sprak met

Jeugdbescherming Gelderland voert vaak drang-

te werken voorkom je dat je kinderen te automatisch

bijvoorbeeld de huisarts, het consultatiebureau

maatregelen uit. Teamleider Marty Hazeleger:

in de jeugdbescherming komen.” Het wijkteam of de

en school. Wat bleek: iedereen had zorgen over

“Dat doen we altijd om een gezin in beweging

jeugdbeschermingsorganisatie moet vervolgens weer

de kinderen, maar niemand kon precies aangeven

brengen met de focus op de veiligheid van het kind.

samenwerken met de ouders. “Het familiegroepsplan

waarom. “Wat wel opviel was dat de kinderen

We spreken ouders aan op hun verantwoordelijk-

is daar een mooie manier voor. Ouders krijgen de

zich voorbeeldig en teruggetrokken gedroegen.

heid en leggen uit dat ze aan de slag moeten om

gelegenheid om zelf een plan te maken. Het moet

Kinderen die te maken hebben met huiselijk

een ondertoezichtstelling (OTS) te voorkomen.”

natuurlijk aan voorwaarden voldoen om voor het kind

geweld, hebben de neiging om zichzelf onzichtbaar

Dat aanspreken op verantwoordelijkheid is volgens

de veiligheid te vergroten, maar het is de eerste stap

te maken.” Schoemaker sprak ook met vader. Die

Hazeleger een kracht van Jeugdbescherming

om aan te sluiten en in beweging te komen. En daar

weigerde hulp. Want hij vindt dat er geen probleem

Gelderland. “Het is een discipline die wij al bijna

gaat het om.”
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