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Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verant-

woordelijk voor de jeugdzorg. Dat was wennen, voor 

iedereen. Ook voor ons. Eind vorig jaar hebben wij 

wethouders en beleidsambtenaren van gemeenten 

gevraagd hoe de samenwerking met ons bevalt. In 

het algemeen zijn ze tevreden. Ze vinden ons een 

professionele organisatie die goed werk levert met 

betrokken en deskundige mensen. Tegelijkertijd 

vinden gemeenten ook dat we nog meer mogen 

investeren in de relatie. Daarnaast zouden we ons 

meer moeten oriënteren op wat de buitenwereld 

van ons verwacht.

Dat nemen we ons ter harte. Wij willen bijdragen 

aan het oplossen van problemen van kinderen en 

gezinnen. Door onze deskundigheid in te zetten, 

maar vooral in onze rol van samenwerkingspartner 

van gezinnen, gemeenten en andere professionals 

kunnen we ingrijpende maatregelen in het gezin 

vaak voorkomen. Alex en Grace van het team 

Epe-Heerde-Hattem vertellen hoe we dat in die 

regio doen. In het artikel over moeder Patricia en 

zoon Piet komt aan de orde hoe we met verschil-

lende partijen succesvol samenwerken in het kader 

van vrijwillige, maar niet vrijblijvende hulpverlening.

Het zou mooi zijn als drang en dwang niet meer 

nodig zijn. Onze deskundigheid kan daarbij van 

pas komen. Deze delen wij graag met anderen, 

zoals wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin en 

huisartsen. Dat kan op allerlei manieren: via advies, 

consultatie, training en opleidingen. U leest er 

in deze Koen meer over in het verhaal over ons 

Expertisecentrum. 

Voor ons werk zijn de rechten van kinderen een 

heel belangrijk uitgangspunt. Wij zullen altijd 

bevorderen dat een kind contact kan onderhouden 

met beide ouders. Soms is dat ingewikkeld, zeker 

als er sprake is van een heftige echtscheiding. 

Toch vinden wij het belangrijk dat ook dan de 

gescheiden partners met elkaar in gesprek blijven 

in het belang van de kinderen. Geen  eenvoudige 

 bijeenkomsten, maar uiteindelijk vaak wel 
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 succesvol. Hoe wij dat doen staat in het artikel 

over psycho-educatie. 

JbGld wil de bondgenoot zijn van cliënten. Hun 

mening doet er toe. Daarom zijn we blij met de 

betrokkenheid van de Cliëntenraad. De nieuwe 

voorzitter, Tineke Nienoord, stelt zich voor en 

vertelt dat zij graag de contacten met andere 

cliëntenraden in de regio wil versterken. Bovendien 

kan de CR van JbGld nog wel extra leden gebruiken, 

met name uit de regio Harderwijk.

Graag verwijs ik naar onze website www.jbgld.nl. 

Daar kunt u in het pamflet “Deskundig en Dichtbij” 

meer lezen vanuit welke visie wij werken en hoe wij 

van betekenis willen zijn voor kinderen in de knel.

Ik wens u veel leesplezier. Voor opmerkingen hou-

den wij ons aanbevolen: contact@jbgld.nl

Hans Lomans,

Raad van Bestuur JbGld.

KOEN   |   2
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REPORTAGE: COMPLEXE ECHTSCHEIDINGEN

Het meisje straalde echt toen 
ze tussen haar oude rs zat.”

“

“Welkom ouders van Marieke. Goed dat jullie er 

zijn.” Gedragsdeskundige Moniek Poels van Jeugd-

bescherming Gelderland loopt naar Geert en Karin 

en schudt hen de hand. “Ga zitten. Dan pak ik iets te 

drinken voor jullie. Hebben jullie een foto bij je van je 

dochter? Dan zetten we die op tafel.” 

We zijn bij de psycho-educatiebijeenkomst van 

Jeugdbescherming Gelderland. Ouders leren hier 

wat het doet met hun kind als ze in een complexe 

scheiding verwikkeld zijn. Het is de aftrap van een 

programma van meerdere bijeenkomsten waarvan 

het doel is dat de ouders samen met hun netwerk 

uit de sfeer van ruzie komen en weer een goede 

vader en moeder voor hun kind kunnen zijn. Dat is 

nodig, omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling van 

het kind. Het traject is vrijwillig , maar niet vrijblijvend. 

Als ouders er niet uitkomen, kan Jeugdbescherming 

een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescher-

ming aanvragen en kan de kinderrechter besluiten 

om jeugdbescherming verplicht te stellen. Het 

programma wordt ook met een ondertoezichtstelling 

toegepast.

STAREN IN HET WATER

Geert pakt een stoel dicht bij de deur. Als Karin naast 

hem gaat zitten, springt hij op en ijsbeert door de 

ruimte. “Wat is er Geert?”, vraagt Poels. Geert kijkt 

recht voor zich uit. “Ik ga niet naast haar zitten.” 

Dan gaat Karin timide staan. “Oké, ik ga wel ergens 

 anders heen.” Ze neemt helemaal aan de andere 

kant van de ruimte plaats. Poels en haar collega 

Debby Looman zitten tussen hen in. 

Poels start een filmpje. Op het scherm zien we een 

jongetje dat vol in de camera kijkt en één voor één 

A4-tjes met teksten laat zien. Zoals ‘Mama geeft de 

beste knuffels’ en ‘Met papa kan ik goed voetballen.’ 

Maar ook: ‘Papa zegt dat mama ruzie zoekt’, ‘Mama 

zegt dat papa liegt’, ‘Ze maken veel ruzie en ze 

zeggen dat ze dat voor mij doen omdat ze het beste 

voor mij willen, maar dat begrijp ik niet’. Geert staart 

in zijn beker water. Karin bladert door een stapeltje 

papieren dat voor haar ligt. “Is dit herkenbaar voor 

jullie?”, vraagt Poels. Geert haalt zijn schouders op. »

Emotionele kindermishandeling. Zo heet het als 

ouders langdurig  vechten in een scheiding. En dat 

heeft tot op volwassen leeftijd effecten op hun 

kinderen. Met het  intensieve  programma complexe 

 scheidingen helpt Jeugd bescherming  Gelderland 

ouders om hun communicatie te verbeteren en 

daarmee de ontwikkelings bedreigingen bij kinderen 

weg te nemen. 



OUDERS, BROERS, ZUSSEN, VRIENDEN OM TE 

STEUNEN

Looman: “Na de psycho-educatiebijeenkomst 

 ontvangen de ouders een toestemmingsbrief  

waarin we hen vragen wie uit hun netwerk we 

 kunnen betrekken. We organiseren dan een 

netwerk bijeenkomst waarin we nog eens psycho-

educatie geven. We vragen aan mensen wat ze 

kunnen betekenen voor deze ouders en de kinderen. 

Samen maken ze dan een familiegroepsplan waarin 

doelen staan die ervoor zorgen dat het kind zich 

weer kan ontwikkelen.” Poels: “Ouders zijn er soms 

huiverig voor, maar ook hier geldt: het werkt wél. 

Het is dus ook geen vrijblijvende vraag: zou je 

namen willen geven? Het is gewoon een onderdeel 

van het proces. Wie wil je dat we erbij betrekken?”

DUPLOPOPPETJES OM TE VERBEELDEN WAT

ER GEBEURT

Poels: “We komen meerdere keren met ouders bij 

elkaar om hun inzicht te vergroten in de situatie. 

Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld Duplopoppetjes. 

Dan bouwen we twee muurtjes van drie blokken 

vlakbij elkaar met op elk muurtje een poppetje. Zij 

verbeelden de ouders. En strak tussen die twee 

 muren staat het kind. De ouders kijken letterlijk over 

het kind heen. Zij kunnen het kind helemaal niet 

meer zien. Wij vragen de moeder welk stapje ze kan 

zetten om de escalatie naar beneden te brengen. Aan 

de vader wordt dezelfde vraag gesteld. Vaak zien we 

dat als de één een stapje maakt, de ander niet achter 

wil blijven en ook bereid is om een stapje te zetten.”

PRATEN EN WERKEN MET DE KINDEREN OM 

HUN STEM TE HOREN

Looman: “We zien de kinderen ook een aantal 

keren. Bijvoorbeeld om te vragen wat hun zorgen 

en  wensen zijn. Om de kinderen hierbij te helpen, 

maken we gebruik van tekenmateriaal of spelen we 

een spel. Aan ouders vragen we om aan hun eigen 

kinderen een schriftelijke reactie te geven op een 

brief die is geschreven door kinderen van gescheiden 

ouders. Deze brief leest iedere ouder voor aan zijn 

kind. Dit werkt helend en verbindend. Laatst is het 

een meisje van 10 gelukt om uit te spreken dat ze 

niet alleen wilde zijn. Haar ouders hebben in de brief 

uitgesproken: kom tussen ons in zitten. Ze straalde. 

Eindelijk papa en mama weer naast elkaar. Ze zei: 

deze brief bewaar ik altijd in mijn nachtkastje.”

EN DAN: TERUG NAAR HET WIJKTEAM OM 

VERDER TE GAAN

Poels: “Het doel is het verbeteren van de com-

municatie tussen ouders, het waarborgen van de 

veiligheid van de kinderen en uiteindelijk vooral 

het wegnemen van de ontwikkelingsbedreigingen 

bij de kinderen. Als dat lukt, kan de zaak weer terug 

naar het wijkteam. Meestal is dit het geval dankzij 

de oplossingsgerichte benadering, het feit dat we 

het traject heel stevig neerzetten, doordat we altijd 

met zijn tweeën zijn en doordat we het kind altijd 

centraal stellen. Het gaat erom dat ouders hun 

eigen emoties als ex-partners kunnen parkeren 

en samen weer goed ouderschap kunnen neer-

zetten voor hun kind.” 
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HULPVERLENING BIJ COMPLEXE 
ECHTSCHEIDINGEN: ZÓ WERKT HET

“Sommige dingen wel, andere niet.” “Welke dingen 

zijn herkenbaar?” “Daar ga ik nu niet op in.” Poels 

draait zich naar Karin. “En voor jou?” “Onze dochter 

heeft een andere leeftijd dan dit jongetje. Dus ik 

weet het niet.”

EEN DEEL VAN ZICHZELF UITGUMMEN

Poels begint een presentatie waarin allerlei resul-

taten van wetenschappelijk onderzoek voorbij komen. 

Dat kinderen die een complexe echtscheiding 

 hebben meegemaakt twee keer zo vaak gedrags-

problemen hebben, dat ze meer moeilijkheden 

hebben met het aangaan van relaties en dat de 

schoolprestaties lager zijn. Poels: “Ik maak altijd 

de vergelijking met een hart. Het kind bestaat voor 

de ene helft van het hart uit de vader en de andere 

helft uit de moeder. Als een kind voor een van de 

ouders moet kiezen, dan moet hij dus ook een 

helft van zichzelf uitgummen. Dat is emotioneel 

een onmogelijke opdracht. Kinderen geven hier op 

 verschillende manieren uiting aan. Zoals verschillen-

de verhalen bij ouders vertellen. En dat maakt het 

extra ingewikkeld. Dan zeggen ze na een weekeinde 

bij papa bijvoorbeeld tegen mama: ‘Ik vond het 

 vreselijk bij papa’. Terwijl ze tegen papa zeggen: ‘Ik 

vond het geweldig.’ Moeder krijgt dan de behoefte 

om het kind bij papa weg te houden, want kijk: hij 

vindt het niet leuk bij hem.”

NIET MET DE OPVOEDING BEMOEIEN

Zo maakt Poels het bruggetje naar Jeugdbescher-

ming Gelderland en het traject dat de ouders gaan 

volgen. “Wij willen te allen tijde voorkomen dat 

we meegaan in jullie ruzies. Onze rol is dat wij 

een  helikopterview hebben: ‘kijk eens hoe klem 

deze  jongen zit dat hij verschillende verhalen moet 

 vertellen’.” Jeugdbescherming is ook niet degene die 

de verantwoordelijkheid overneemt: “Onze insteek 

is dat jullie de beslissingen nemen, daar gaan wij 

ons in principe niet mee bemoeien. Jullie kennen 

jullie kinderen het beste en blijven verantwoorde-

lijk voor de opvoeding. Wij begeleiden het proces. 

Uit zondering hierop is als de veiligheid van jullie 

kinderen in het geding komt. Dan gaan wij als 

Jeugdbescherming ook iets van de inhoud vinden 

en zetten we een andere pet op, die van veiligheid. 

Maar dat zeggen we altijd van tevoren.”

GEEN GE-HIJ OF GE-ZIJ

Duidelijk en beslist somt Poels de voorwaarden en 

uitgangspunten van het traject op. “We gaan uit 

van het belang van het kind. Daarom zetten we 

een foto van je kind op tafel en daarom gaan we 

jullie ook  vragen om te praten in termen van ‘ik’. We 

willen straks niet meer horen: ‘hij moet meer dit of 

dat doen’. Maar: ‘dit is wat ik kan bijdragen aan het 

welzijn van mijn kind.’

“We willen ook de mensen in jullie netwerk erbij 

betrekken. We nodigen hen onder meer uit om deel 

te nemen aan een netwerkbijeenkomst. Want als we 

hier afspraken gemaakt hebben, moet je bijvoorbeeld 

niet bij thuiskomst van je moeder te horen krijgen: 

ben je nou helemaal betoeterd, dat gaan we niet 

zo doen. Andersom komen de beste tips vaak ook 

van mensen uit je omgeving. Vandaar dat we hen 

erbij willen hebben. Een ander punt is dat we je niet 

kunnen helpen als er tegelijkertijd rechtszaken lopen 

over het onderwerp dat we hier bespreken. Want 

juridisering staat haaks op hulpverlening. Lopen er 

bij jullie rechtszaken?” 

Geert veert op. “Ja, over dat ik mijn kinderen wil 

zien. In december heeft de rechter al beslist dat 

de kinderen in het weekeinde bij mij komen, maar 

Karin brengt ze niet. Daarom ben ik een kort geding 

gestart. Ik ben zó boos. Daarom wil ik ook niet naast 

haar  zitten.” Karin fluistert: “Dat is jouw mening 

ja. Maar ik… Nou ja.” Samen verkennen Poels en 

Looman – die de rest van het traject gaat begelei-

den – met de ouders van Marieke wat ze nu wel al 

kunnen doen.  

MIJN MOBIELE NUMMER

Dan pakt Poels de draad van de uitgangspunten 

weer op. “Wees je ervan bewust dat krenking voort-

durend op de loer ligt. Jullie zijn waarschijnlijk in een 

groef in de communicatie terechtgekomen waarin je 

steeds dezelfde dingen tegen elkaar zegt.” Geert lacht 

met een zucht. Inderdaad. Poels: “Daarom zijn wij 

ook met twee werkers, om te voorkomen dat we erin 

mee gezogen worden.” De bijeenkomst loopt op zijn 

einde. Looman geeft een kaartje aan Geert en Karin. 

“Hierop staat mijn mobiele nummer en e-mailadres. 

Ik neem contact op voor een gevolggesprek.” 

EEN STEVIGE UITNODIGING OM 100 PROCENT 

DEELNAME TE BEREIKEN

Gedragskundige Moniek Poels: “Ouders komen 

meestal bij ons via het sociaal wijkteam, omdat er 

zorgen zijn over de veiligheid of de ontwikkeling van 

het kind. Zo’n wijkteam of andere zorg aanbieders 

hebben dan al geprobeerd de ouders om de tafel te 

krijgen, maar zonder succes. Wij krijgen de opdracht 

een drangtraject te starten. Dat begint met een brief 

waarin we de ouders uit nodigen voor de psycho- 

educatiebijeenkomst. Daarin staat heel duidelijk 

dat het belangrijk is dat ze allebei komen. En als 

dat niet lukt, dat de afspraak dan niet doorgaat en 

er een nieuwe afspraak wordt gemaakt. En er staan 

werkafspraken in, bijvoorbeeld dat ze een foto van 

hun kind meenemen. Tot nu toe komt 100 procent 

van de ouders.” 

PSYCHO-EDUCATIE OM DE 

ERNST DUIDELIJK TE MAKEN

Jeugdbeschermer Debby Looman: “De ervaring 

heeft geleerd dat het goed is om ouders eerst te 

 laten luisteren naar algemene feiten en cijfers 

en pas later over hun persoonlijke situatie te 

praten. Dat is drempelverlagend én je hebt iets 

om naar terug te verwijzen in de rest van het 

traject: ‘weet je nog? Dit doet het met je kind 

als je niet communiceert.’ Aan het einde van de 

psycho- educatiebijeenkomst plannen we meteen 

een aantal vervolgafspraken met de ouders in. De 

ervaring leert dat agenda’s snel vol lopen. Vooruit 

plannen helpt dan.” 
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Maak samen een plan. Met het gezin, liefst 

samen met het netwerk. Dan ziet iedereen 

het plan als iets van zichzelf. En dat helpt 

weer bij de uitvoering ervan. 

2. WERK SAMEN MET 

LOKALE PROFESSIONALS

We moeten nog meer en beter samenwerken 

met lokale professionals. Dan pas kunnen we 

echt werken met één voor de cliënt vormgegeven 

proces. Het moet helder zijn wie wat doet en 

wie waarvoor verantwoordelijk is, vooral in de 

startfase van trajecten of bij trajecten die maar 

kort duren. Jeugd beschermers zijn ‘tijdelijke 

passanten’ die, als het nodig is, de regie op de 

veilige ontwikkeling van een kind voeren. De 

professional uit de wijk blijft betrokken als het 

vaste aanspreekpunt voor het gezin.  

3. INVESTEER IN REFLECTIE 

Systematisch reflecteren op professioneel 

 handelen in actuele praktijksituaties. Dat 

maakt dat we als professionals van en met 

elkaar  kunnen leren. En dat we ook de werk-

wijze verder kunnen ontwikkelen. Daarom is 

het nodig dat we blijvend investeren in reflectie 

binnen de jeugdbescherming. 

Cliënten als partners in de uitvoering van zorg. 

Dat is de kern van de Nieuwe Jeugd bescherming 

Gelderland, de werkwijze die werd ontwikkeld 

om ook na de transitie kwaliteit in de jeugd

zorg te kunnen waarborgen. Jeugdbescher

ming  Gelderland, de William Schrikker Groep 

en het Leger des Heils Jeugdbescherming en 

 Reclassering ontwikkelden de werkwijze en 

deden kwalitatief onderzoek naar wat nog 

beter kan. De drie belangrijkste aanbevelingen 

vind je hieronder. 

1. VERSTERK WAT GOED GAAT

Veel dingen uit de Nieuwe Jeugdbescherming 

werken gewoon goed. Daar moeten we dus 

meer van doen:

Geef ouders regie over oplossingen. Luister 

naar wat ze aandragen en haak daarbij aan. 

Stel de vraag ‘Wie vinden het allemaal belangrijk 

dat het goed gaat met je kind?’ Dat helpt goed 

om het netwerk bij de zaak te betrekken. 

Veiligheid staat altijd voorop. Wees daarom 

robuust bij het bewaken van de ondergrens van 

welke situatie nog ‘goed genoeg’ is. 

Blijf gericht op samenwerking, ook als er sprake 

is van een gedwongen kader. Het helpt je actief 

te blijven zoeken naar mogelijkheden. 

•

•

•

•

•

Onderzoek: 
versterk wat 
goed gaat
OVER DE DOORONTWIKKELING VAN 
DE NIEUWE JEUGDBESCHERMING

Deskundig 
en dichtbij

De pilot bestaat uit een aantal stappen. We heb-

ben eerst jongeren geselecteerd die in jeugddorp 

De Glind wonen. Het gaat om jongeren die nu een 

voogd vanuit een gecertificeerde instelling voor 

jeugd bescherming hebben en van wie wij denken 

dat een burgervoogd hen goed zou doen. Op dit 

moment zoeken we voor deze jongeren daadwer-

kelijk een voogd uit hun netwerk. Als de match er 

is, kijken we hoe het in de praktijk werkt en probe-

ren we tot een overdracht van de voogdij te komen. 

Medio 2017 moet dat afgerond zijn. Het doel van 

deze pilot is om te ontdekken wat er nodig is om 

zo’n duurzame relatie met een burgervoogd te 

laten slagen. Zodat we daar in de toekomst verder 

mee kunnen.”

EEN GEREEDSCHAPSKIST VOOR SAMENWERKING

“Ouders en jongeren die ondersteuning nodig 

hebben, krijgen vaak hulp van verschillende 

 organisaties. De samenwerking tussen die organi-

saties kan beter, zodat duidelijk is wie wat doet en 

zodat er geen dingen dubbel gedaan worden. Want 

dat is onprettig voor cliënten. Maar samenwerken 

gaat niet vanzelf. Organisaties hebben allemaal 

hun  eigen manier van werken. Het kan bijvoorbeeld 

maar zo gebeuren dat iedere organisatie zijn 

eigen plan van aanpak maakt. Met de pilot ‘Eén 

cliëntproces; tools voor samen werking’ willen we 

daar verandering in brengen. Het doel is dat de zorg 

aan de cliënt een duidelijke doorgaande lijn is. We 

werken hiervoor samen met Centra voor Jeugd en 

Gezin, lokale teams en bijvoorbeeld Veilig Thuis en 

de Raad voor de Kinderbescherming. 

Samen houden we leerbijeenkomsten waarin 

we goede voorbeelden bespreken van wat werkt. 

Bij elke bijeenkomst luisteren ontwikkelaars mee 

om die goede ervaringen te vertalen in prakti-

sche  gereedschappen voor samenwerking. Ook 

stemmen we af met cliënten en stellen we vragen: 

de dingen waarvan wij denken dat ze werken, 

herkennen jullie die? Halverwege 2017 moet er 

een gereedschapskist liggen met instrumenten 

die iedereen die met jeugdigen en gezinnen werkt 

kan gebruiken om de samenwerking verder te 

verbeteren.” 

BURGERVOOGD UIT HET NETWERK

“We gunnen kinderen dat ze zo lang mogelijk één 

voogd hebben. Iemand die dicht bij hen staat, die 

hun belangen behartigt en die er ook nog is als 

een jongere achttien is geworden. Dat is met een 

voogd van een gecertificeerde instelling lastig, bij-

voorbeeld omdat mensen een andere baan krijgen, 

of doordat jongeren bij een andere instelling gaan 

wonen en van daaruit een nieuwe voogd krijgen 

toegewezen. Daarom zou het heel mooi zijn als 

jongeren een voogd uit hun eigen netwerk krijgen. 

Iemand met wie ze een duurzame relatie hebben 

of kunnen opbouwen. Zo iemand heet een burger-

voogd en daar gaat deze pilot over. 

Hoe kunnen we de jeugdbescherming nog verder verbeteren? 

Dat is de vraag in het programma SWING. Jeugdbescherming Gelderland 

neemt  eraan deel met partners, zoals cliëntenraden, gemeenten, lokale 

teams en landelijk  werkende  gecertificeerde instellingen. Samen werken 

ze aan twee pilots: een over burgervoogden en een over samenwerken. 

Projectleider Evelyn Wielheesen vertelt erover. 

KORT
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Iris: “Ineens zat er een hele groep mensen op 

school. Mijn moeder, leraren, iemand van Karakter, 

waarvan ik hulp kreeg, en Bas van Jeugdbescher-

ming Gelderland. Het was januari van dit jaar. 

Ik had de dag ervoor ruzie gemaakt op school, 

dus ik dacht: het zal daar wel over gaan. Maar 

blijkbaar ging het om iets anders, iets met thuis.” 

Iris’  moeder Astrid: “Het ging sinds mei vorig jaar 

minder goed met Iris. Ze was veel boos en wilde 

steeds weg, naar buiten. Als ik haar vroeg hoe het 

was op school, was dat eigenlijk al te veel. En het 

lukte haar niet om afspraken na te komen. Voor ons 

was dat ingewikkeld: hoort het bij de puberteit? Of 

misschien bij de diagnoses die ze heeft, PDD-NOS 

en ADHD? We hadden gehoord dat ze ook wiet 

gebruikte. Soms was ze agressief.” Iris ging steeds 

verder achteruit. Toen de familie op zomervakantie 

was, concludeerde Astrid: dit kan niet langer zo. 

Astrid: “We hebben meteen toen we terugkwamen 

de huisarts gebeld en we konden hulp krijgen.” 

“IK KOM ER NU AAN”

Maar die hulp kwam pas in december op gang en 

toen stond het water Astrid en haar man al aan 

de lippen. In januari was er een ruzie waarin Iris 

agressief werd. Astrid: “Ik zei tegen Iris’ broertje: je 

moet papa bellen. Iris’ broertje ging onder de tafel 

zitten.” Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar 

in rap tempo op. Er waren incidenten op school, Iris 

zou naar een intensieve afdeling van haar zorgver-

lener gaan, maar daar wilde ze niet heen. Iris: “Ik 

wilde gewoon met rust gelaten worden, ik vond de 

spanning thuis veel te hoog.” Om een lang verhaal 

kort te maken: Astrid belde met de afdeling Spoed-

eisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland en 

kreeg Bas Draaijer aan de lijn. Astrid: “Hij zei: ik kom 

er aan. En binnen een uur stond hij op school.”  

Draaijer: “Astrid belde mij dat zij en haar man 

hun dochter niet meer in de hand hadden en de 

veiligheid niet konden garanderen. Dat is aanleiding 

om meteen om de tafel te gaan. Toen ik op school 

kwam, bleek er net een incident geweest te zijn. Iris 

had een meisje aangevallen, er was veel spanning 

rond Iris op school en er was wegloopgevaar. Het 

was duidelijk een crisissituatie. Daarom heb ik de 

regie overgenomen. Ik begin dan vaak met het kind: 

‘wat is er aan de hand, waarom denk je dat we »

Eigenlijk zijn ze net de ambulancedienst, de mensen van Spoedeisende Zorg 

van Jeugd bescherming  Gelderland. Bel ze en ze geven  advies of ze komen. 

 Bijvoorbeeld in het geval van Iris (16), van wie de ouders zeiden: we kunnen 

haar veiligheid niet meer garanderen.

“Binnen een uur 
stond Bas op school 

en pakte hij door.“

SPOEDEISENDE ZORG

Iris en haar moeder Astrid



KOEN   |   12

MOTIVATIE EN VERTROUWEN

Communicatie is in de aanpak van Nienoord 

 essentieel in dat partnerschap. “Dat geldt intern, 

maar ook extern. Onze cliëntenraad bestaat uit 

een mix van professionals en ouders van cliënten 

of  cliëntvertegenwoordigers én een vertegen-

woordiger van Jeugdbescherming Gelderland. We 

komen in ieder geval eens per maand bij elkaar 

en nodigen geregeld ook de bestuurder van Jeugd-

bescherming uit. Dat helpt om tot een con structieve 

dialoog te komen. Ik ervaar dat de samen werking 

plezierig verloopt en in alle openheid. Dat moeten 

we samen koesteren en bewaken. 

Aan alles merk je dat Jeugdbescherming ontzettend 

zijn best doet. Het is een organisatie die behoorlijk 

onder druk staat door de stelselwijzigingen, maar 

de motivatie om kinderen veilig op te laten groeien 

is daardoor niet minder. Dat wekt vertrouwen. En 

schept mogelijkheden om samen op pad te gaan.”

KANSEN BIEDEN

Voor de korte termijn hebben Nienoord en de  

andere leden van de cliëntenraad zich een paar 

concrete doelen gesteld. Nienoord: “We willen als 

cliëntenraad optimaal gebruik maken van ons 

adviesrecht in het belang van cliënten en daarmee 

indirect ook in het belang van de organisatie. De 

organisatie verleent immers opgelegde diensten 

aan de cliënt en is daardoor voor hen van grote 

betekenis en waarde. Verder willen we in onze 

eigen cliëntenraad een wat betere geografische 

spreiding realiseren. Op dit moment is bijvoorbeeld 

de regio rond Harderwijk niet vertegenwoordigd. 

En we willen de samenwerking met andere 

cliënten raden in de regio versterken. Met WMO- 

raden bijvoorbeeld. Samen kunnen we dan het hele 

traject van jeugdzorg in beeld houden. Dat draagt 

allemaal bij aan het hogere doel:  zoveel mogelijk 

kinderen de kans bieden op te groeien tot volwasse-

nen die volwaardig en zelfredzaam participeren 

in de samenleving.”

Tineke Nienoord is sinds 1 januari de nieuwe 

voorzitter van de cliëntenraad van Jeugd

bescherming Gelderland. “Aan alles merk je 

dat Jeugdbescherming ontzettend zijn best 

doet. Het is een organisatie die behoorlijk onder 

druk staat door de stelselwijzigingen, maar de 

 motivatie om kinderen veilig op te laten groeien 

is daardoor niet minder. Dat wekt vertrouwen.”

Nienoord heeft jarenlang in de zorg gewerkt, 

 voornamelijk als adviseur bij zorgaanbieders. 

Daarbij deed ze ook af en toe opdrachten voor 

jeugdzorg, maar een directe link met Jeugd-

bescherming Gelderland was er niet. Met Gelder-

land wél, want al woont ze in Den Haag, haar roots 

liggen deels in Apeldoorn. “Mijn kinderen hebben 

daar op school gezeten. En ik ben er bestuurder 

geweest van een kinderopvang.” Hoe ze bij de 

cliëntenraad van Jeugdbescherming Gelderland 

terecht kwam? ”Ik heb het geluk dat ik de tijd 

heb om me maat schappelijk in te kunnen zetten. 

En ik maakte me zorgen over de gevolgen van de 

transitie. Door stelselwijzigingen raken organisaties 

soms meer op zichzelf gericht. Dus toen ik zag dat 

ze hier iemand zochten, heb ik gelijk gereageerd.”

GEHOORD VOELEN

De cliëntenraad heeft volgens Nienoord een 

duidelijke, belangrijke rol. ”Kinderen moeten zich 

beschermd en gehoord voelen, of er nou sprake is 

van een drang- of een dwangtraject. Dat is onze 

uitdaging: zorgen dat zij een stem hebben over de 

zorg die zij zelf krijgen. En dat Jeugd bescherming 

daarin de verschillende mogelijkheden aangeeft. 

Als cliëntenraad willen we daarom echt een 

partner schap met de organisatie aangaan. Zodat 

we samen kunnen zorgen dat de cliënt beter 

 gehoord wordt. Niet omdat het nu slecht gaat, 

maar omdat het altijd beter kan. De door de 

cliëntenraad bepleite basiswaarden ‘veiligheid, 

verbinding en vertrouwen’ zie je steeds beter in 

het handelen van de organisatie.” 

WE WILLEN ALS CLIËNTENRAAD EEN 
PARTNERSCHAP MET DE ORGANISATIE AANGAAN.”

NIEUWE VOORZITTER CLIËNTENRAAD

hier met zijn allen zitten?’ Iris erkende dat het thuis 

niet goed ging. Ze vertelde dat haar ouders en zij 

over en weer agressief waren, dat haar ouders haar 

voortdurend controleerden en in haar vrijheid beperk-

ten. En dat ze daardoor zo boos en agressief werd en 

dat iedereen zich niet zo druk moest maken. Astrid 

sprak uit dat Iris niet meer thuis kon zijn en vanaf dat 

moment liepen de spanningen nog verder op. School 

was bezorgd dat Iris zou weglopen of agressief zou 

worden. Ik heb toen aan haar moeder gevraagd of 

Iris en ik het gesprek alleen konden voortzetten en 

gezegd dat wij er voor zouden zorgen dat Iris op een 

veilige plek terecht zou komen. Er was geen sociaal 

netwerk dat Iris kon opvangen. Daarom heeft Spoed-

eisende Zorg gebeld voor een crisisgroep van Entrea. 

Helaas moesten we een aantal uren wachten op een 

crisisplek. Ondertussen hebben we de middag samen 

doorgebracht, lopend, pratend en etend.”

AFSPRAKEN OVER DE VEILIGHEID

Draaijer: “Op de leefgroep hebben we samen 

gesproken over de regels. Spoedeisende Zorg 

stelt met het gezin doelen en maakt afspraken. 

Bijvoorbeeld dat er geen agressie meer mag zijn 

en dat Iris gezag accepteert, dat er positief contact 

met ouders is en duidelijkheid over wietgebruik.  

Die afspraken leggen we vast in een veiligheidsplan. 

Want dat is waar Spoedeisende Zorg op gericht is: 

veiligheid. De afspraken zijn heel concreet, zoals 

dat de contacten tussen Iris en haar ouders via de 

leefgroep lopen. En dat ouders met de leefgroep 

afstemmen welke spullen Iris nodig heeft en die 

ook brengen. Een fiets bijvoorbeeld. Kijk, ouders 

geven aan dat ze er doorheen zitten. Afspraken 

helpen dan om het goed te laten gaan. Ook Iris had 

duidelijkheid nodig. Door die vanaf het begin te 

geven, haal je de druk van de ketel.” 

Iris: “Die middag met Bas was oké. Bas is een 

aardige man. Je kunt gewoon gezellig met hem 

praten. Hij gaf goede hulp en legde dingen goed uit. 

Inmiddels woon ik in een andere leefgroep. Daar is 

het saai, maar het gaat wel beter met me. Ik voel 

me minder gespannen. Ik voetbal. Mijn vader haalt 

me in de weekeinden op om me naar de wedstrij-

den te brengen. Laatst heb ik voor het eerst weer 

een nacht thuis geslapen.” 

Astrid: “Het gaat goed. In de leefgroep werkt Iris 

ernaartoe dat ze weer structuur krijgt en deel 

wordt van het gezin. Ze is steeds vaker thuis in het 

weekeinde en dat gaat goed. Ik ben heel blij met 

Bas. Hij is de eerste die echt doorgepakt heeft. Het 

was een keerpunt in ons leven.”

uitgaan. In zulke gevallen bel ik Spoedeisende 

Zorg. Zij hebben er verstand van.”

Draaijer: “Zo belde Melissa mij toen ze midden 

in de nacht een verwarde moeder met twee 

 bebloede kinderen in een huis aantrof.”  Veenstra: 

“Bas doet dan research. Wat weten wij van 

deze ouders? En hij komt meteen.” Wat volgde 

was een lange nacht met ziekenhuis bezoeken, 

politieonderzoek en een uithuis plaatsing van de 

kinderen. Draaijer: “In het  ziekenhuis heb ik de 

moeder tot bedaren  kunnen brengen en haar 

uitgelegd: het aller beste is als jij nu zélf aan de 

kinderen kunt vertellen dat het beter is als zij 

ergens anders heen gaan en dat het  allemaal 

goed komt. Dat deed deze moeder. Maar we 

hadden ook goed met de politie afgestemd wat 

we zouden doen als moeder de kinderen níét 

vrijwillig zou laten gaan. Dat is wat een goede 

samenwerking oplevert.” 

LEREN VAN ELKAAR

Veenstra: “Jeugdbescherming en wij hebben 

verschillende rollen tijdens zo’n nacht. Zij 

gaan voor de veiligheid van de kinderen. 

Wij hebben ook een strafrechtelijk traject 

te doen. Maar steeds houden we contact 

en overleggen we of we de juiste  stappen 

zetten. Als de nacht voorbij is, debriefen we. 

Konden er nog dingen beter? 

Zo leren we steeds meer van elkaar.”

Draaijer: “Het is heel fijn dat de politie ons 

snel belt. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. 

Wij  hebben veel verstand van veiligheid, ook 

van de juridische kant wanneer het om de 

 veiligheid van kinderen gaat. Hoe het bij-

voorbeeld zit als er een bezoekregeling is die 

ouders niet  nakomen of wanneer er sprake 

is van een  dringende  onveilige situatie met 

kinderen.” Veenstra: “Van die kennis maken 

we graag gebruik. Dat is toch ook logisch? 

Als er een verkeersongeluk is gebeurd, bel je 

ons. Als er iets is met kinderen, bel je Jeugd-

bescherming. Dan weet je dat het in goede 

handen is.”

SAMEN MET DE POLITIE

De medewerkers van Spoedeisende Zorg 

werken vaak samen met de politie. Agent 

 Melissa Veenstra: “Soms zien we heel ernstige 

dingen als we bij mensen thuiskomen. Of we 

wéten dat er iets is voorgevallen, maar ouders 

willen niet vertellen wat er is gebeurd. Dan trek 

ik mijn  conclusies en moet ik van het ergste 
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om reacties uit te lokken. Ik moest een paar keer 

naar een crisisopvang voor een time-out. Ik vond 

het lastig om volwassenen te vertrouwen, maar 

ik zag ook dat mijn band met Irene zo stuk ging. 

Dat wilde ik niet. Daarom ben ik uiteindelijk hier 

in de woongroep terecht gekomen.”

“Met mijn moeder heb ik geen contact meer. 

Dat was een moeilijke keuze. Maar het is wel 

beter voor mij. Ze kan alleen maar negatief 

zijn. Dat is schade, zo word je niet geboren. Ze 

heeft zelf ook in de jeugdopvang gezeten en 

veel  problemen met oma gehad. Maar ik kan 

niet haar problemen oplossen. Ik heb mijn eigen 

leven, daar wil ik alles van maken.” 

STRUCTUUR

“In de woongroep heb ik structuur. En de mensen 

die hier werken, zetten de kinderen ook echt op 

de eerste plaats. Door de bezuinigingen krijg je 

wel een hoi-doei-effect, er moeten best veel 

mensen uit. Sommigen mis ik wel. Dat is ver-

velend, net als je mensen vertrouwt, komen er 

weer anderen.”

“Over tien jaar heb ik alles op de rit. Huisje, 

boompje, beestje. Ik geloof: als je iets wilt, kun 

je het bereiken. Ik ga het maken met een nieuwe 

creativiteit. Je hoeft echt niet te leven volgens 

vaste regeltjes.”

Amy is 16 jaar en woont in een woongroep 

van Intermetzo in De Glind en heeft een voogd 

vanuit Jeugdbescherming Gelderland. Haar 

moeder kan niet voor haar zorgen. Amy is een 

perfectionist en gelooft dat je echt iets kunt 

bereiken als je dat wilt. Volgend jaar wil ze 

de opleiding voor zelfstandig werkend bakker 

gaan doen. “Ik vind sport leuk, ik vind muziek 

leuk, ik vind werken met mensen leuk. Maar 

je moet kiezen en ik wil die keus in één keer 

goed maken.”

Amy woont al vanaf haar vijfde niet meer thuis. 

“Mijn moeder houdt van me, maar kan alleen 

alles uit haar eigen perspectief zien. Ze zorgde 

niet goed voor mij en mijn broer. Ze sloot ons 

op voor straf, liet ons alleen thuis. Dat kan niet, 

maar dat begreep zij niet.”

LEREN PRATEN

“Ik heb daarna vier jaar in een pleeggezin in 

Drenthe gewoond, maar dat was eigenlijk ook 

geen goede plek. We werden niet echt goed 

 verzorgd, het was er ook niet veilig. Dat had ik 

toen allemaal niet in de gaten, hoor. Op een 

gegeven moment zeiden mijn pleegouders dat 

ze niet meer voor me konden zorgen. Ik had het 

idee dat ze me niet meer wilden. Dat was naar.”

“Toen kwam ik bij Irene terecht. Zij heeft een 

gezinshuis hier in De Glind. Ik was in het begin 

doodsbang dat ik geslagen zou worden als 

ik iets fout deed. Ik vroeg bij alles wat ik wilde 

doen of dat wel mocht. Ik dacht dat dat normaal 

was, maar dat is het niet. Ik heb daar vier jaar 

 gewoond en kreeg een hele goede band met 

 Irene. Ik heb therapie gehad om te leren 

praten, om mensen in vertrouwen te nemen. 

Dat werkte.”

PUBEREN, MAAR DAN EXTREEM

“Ik begon te puberen, ging altijd op zoek naar 

de grens. Dat doen alle pubers, maar ik deed het 

extreem. Ik zocht overal strijd om. Dat ging best 

ver: keihard schreeuwen om niks, overal nee op 

zeggen, andere mensen wakker houden, gewoon 

Maskers af
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Voor deze themabijeenkomst heeft Züleyha Fleur 

en Regine uitgenodigd. Zij werken voor het COA op 

een opvanglocatie voor asielzoekers en voor NIDOS 

als voogd. Ze geven allebei een presentatie over 

wat hun werk inhoudt. De nadruk ligt op wat er 

allemaal met asielzoekers gebeurt, van het moment 

dat ze Nederland binnenkomen tot het moment 

dat ze in een gemeente komen te wonen. Dat 

laatste is meestal het moment dat ze op de radar 

van wijkteams en eventueel  jeugdzorg komen. 

Züleyha: “Dan hebben die jongens en meiden al 

zóveel meegemaakt, daar kun je je bijna geen 

voorstelling van maken. Maar er zijn dus organi-

saties die dat wel weten en die tegen problemen 

aanlopen waar ze óns advies bij kunnen gebruiken. 

Daarom nodigen we geregeld mensen van andere 

partijen uit, zoals nu mensen van het COA en 

NIDOS. Zij worden daar zelf ook beter van. We leren 

van elkaar. Het is altijd goed om mensen met ande-

re specifieke kennis in je netwerk te hebben.”

ANDERE ACHTERGRONDEN

Hilda Regterschot is senior beleidsmedewerker bij 

Jeugdbescherming Gelderland. Ze is projectleider 

van het op te richten Expertisecentrum en herkent 

wat Züleyha zegt: “We hebben zóveel kennis in 

huis waar anderen ook iets aan kunnen hebben. 

Die willen we delen. Ons uiteindelijke doel is 

 kinderen veilig en gezond laten opgroeien. En als 

je dat doel deelt met anderen, moet je elkaar niet 

gaan beconcurreren op kennis.”

De laatste jaren zijn er veel nieuwe partijen op het 

toneel van de jeugdzorg verschenen. Dat betekent 

ook dat er veel nieuwe functies zijn ontstaan en 

dat veel mensen taken uitvoeren waar ze nog 

 weinig ervaring in hebben. “Neem nou de wijk-

teams. Daar zitten vaak maatschappelijk werkers in 

die hele andere achtergronden hebben, maar wel in 

situaties komen waarbij ze met kwetsbare kinderen 

te maken krijgen. Vanuit het Expertisecentrum 

willen we ze daarvoor opleiden.”

JURIDISCH EN METHODISCH

Het Expertisecentrum biedt trainingen en opleidin-

gen aan voor medewerkers binnen de jeugdzorg en 

aanverwante sectoren. Van optreden ter terecht-

zitting tot het signaleren van kinder mishandeling. 

Van relevant strafrecht tot gespreksmethodiek. 

Regterschot: “Vaak heb je die juridische en 

 methodische kennis ook gewoon  allebei nodig, 

met name op het hellende vlak  tussen een vrijwillig 

en een gedwongen traject. Daar moet je goed 

weten wat de regels zijn, wat je wanneer wel of 

niet kunt doen.  Als je juridisch je plek kent, kun je 

methodisch verder werken.” Veel van die trainingen 

biedt Jeugdbescherming Gelderland nu ook al aan, 

zowel aan haar eigen medewerkers als aan externe 

partners.  Regterschot: “Met het Expertisecentrum 

willen we dat nog beter organiseren. En we willen 

naar buiten toe nog duidelijker maken waarvoor 

andere organisaties bij ons terecht kunnen. Dat 

is geslaagd als we goed te vinden en bereikbaar 

zijn. Met de opbrengsten kunnen we vervolgens 

gericht investeren in bijvoorbeeld de ontwikkeling 

van opleidingsprogramma’s en deskundigheids-

bevordering voor trainers.” 

DELEN EN BEHOUDEN

Het Expertisecentrum heeft op dit moment dertien 

trainers, onder wie juristen, gedrags deskundigen, 

jeugdbeschermers en beleids medewerkers. 

Niemand is fulltime trainer.  Regterschot: “Juist het 

werken in of dichtbij de praktijk is enorm belangrijk 

om een effectieve  training te kunnen geven. Wil 

je mensen dingen leren waarmee ze in de praktijk 

iets kunnen, dan moet je daar wel de aansluiting 

bij houden.  Bovendien is het vanuit de praktijk veel 

makkelijker om te zien aan welke trainingen er echt 

behoefte is.” 

Het Expertisecentrum is er ook voor advies en 

 consult. “De kern is wat ons betreft: hebben wij 

kennis waar een ander iets aan heeft, dan delen 

we die zo helder mogelijk. Ongeacht de vorm. Als 

er een extreem specialistische vraag binnenkomt, 

gaan we kijken wie in onze organisatie daar het 

meest van weet. Die koppelen we dan aan de 

vraagsteller, zodat die zo snel mogelijk verder kan.”

RAAKVLAKKEN

Op de themabijeenkomst multicultureel vak-

manschap begint het eigenlijk pas ná de presen-

taties. Het publiek bestookt de gasten met vragen. 

Over procedures, over specifieke gevallen, over 

 organisaties waar ze mee samenwerken. Want 

hoewel ze uit heel verschillende organisaties 

komen, zijn er raakvlakken te over. Iedereen heeft 

dezelfde belangen en zorgen. Of het nou gaat 

om het gebrek aan tolken, de invloed van voodoo, 

het geloof van de meeste Eritreeërs of om eer-

gerelateerd geweld: iedereen kan zich voorstellen 

wat het betekent voor een jongere. En ze kunnen 

zich allemaal voor stellen dat ze er in de jeugdzorg 

ook mee te maken krijgen.

 

Wat opvalt: er blijkt over bijna alle onderwerpen 

kennis te zijn. De een kent hier een expert, de 

ander heeft goede ervaringen met die organisa-

tie. Maar al die kennis is enorm versnipperd. En 

 iedereen heeft last van dezelfde frustraties over 

weinig middelen en veel protocollen. Züleyha: 

“Dat lossen we alleen op door kennis te delen. En 

hoe efficiënter we dat doen, hoe beter het is voor 

kinderen die hulp nodig hebben.”

Spoedeisende Zorg, en Veilig Thuis gekomen: leren 

van elkaar. In dit geval van het COA en NIDOS, die de 

opvang en voogdij voor jonge asielzoekers regelen. 

CENTRAAL TE VINDEN

Züleyha richtte het programma Multicultureel 

Vakmanschap op. Dat verzorgt trainingen en  

themabijeenkomsten en geeft ook consultatie 

en advies op het gebied van culturele diversiteit. 

Aan medewerkers uit de jeugdzorg, maar ook aan 

bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, onderwijzers 

en medewerkers van Centra voor Jeugd en Gezin. 

Züleyha: “Dat doen we straks onder de vlag van 

het Expertisecentrum. Daar ben ik blij om. Er zijn 

binnen onze organisatie zoveel mensen en teams 

met hun eigen specialisatie. Het is goed als dat 

straks centraal te vinden is. Je bereik wordt groter 

en de organisatie wordt alleen maar beter.”

Meer dan vijfentwintig mensen zijn aangeschoven 

bij de themabijeenkomst over vluchtelingen-

problematiek in het kantoor van Jeugdbescherming 

Gelderland in Arnhem. Züleyha Sahin, programma-

leider Multicultureel Vakmanschap, organiseert 

daar eens in de acht weken zo’n bijeenkomst. “Dat 

kan over heel veel verschillende zaken gaan, maar 

het zit hier eigenlijk altijd vol. Je merkt dat er echt 

behoefte is aan kennis over dit onderwerp.” Ook 

vandaag puilt het zaaltje uit. 

De eerste spreker neemt het woord: “Je zou kunnen 

zeggen dat we jullie komen waarschuwen. Het 

grote aantal probleemgevallen dat nu bij ons 

binnenkomt, zien jullie binnen een jaar terug in de 

wijken.” Het klinkt onheilspellend, maar het publiek 

knikt  instemmend. Hiervoor zijn de medewerkers 

van Jeugdbescherming Gelderland, waaronder de 
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Jeugdbescherming Gelderland werkt met steeds meer  verschillende partijen 

samen aan hetzelfde doel:  kinderen en  jongeren veilig en gezond op laten 

groeien. Om dat doel te  bereiken, is bij al die  partijen veel kennis nodig. 

Jeugdbescherming Gelderland heeft die vaak al in huis. En die kennis deelt 

ze graag. Daarom wordt het Expertise centrum opgericht: een afdeling die 

trainingen en  workshops  verzorgt en adviezen en consulten geeft. Bijvoorbeeld 

over multi cultureel vakmanschap.

Hoe efficiënter we kennis delen, 
hoe beter het is voor de kinderen  die hulp nodig hebben.”

“

HET NIEUWE EXPERTISECENTRUM VAN JEUGDBESCHERMING GELDERLAND



Daar kreeg Melissa een ijsje. Er werd gezocht naar een 

plek voor Dania en haar samen. 

Jeugdbeschermer Gerda Evertse: “Maar die plek 

vonden we niet. Voor Melissa was het echt onveilig 

in huis bij Yasin.” Er was maar één conclusie: Melissa 

moest uit huis worden geplaatst. Melissa vertelt er nu 

huilend over. Met de kat op schoot. Ook Dania huilt: 

“Ik was boos. Zó boos. Ik wilde naar mijn kind. Ik liep 

op straat. Wat moest ik nu? Ze vroegen ook nog of ik 

spullen wilde komen brengen.” Melissa ging naar een 

woongroep. “Daar vroegen de andere  kinderen steeds 

of het wel goed met me ging. Daardoor probeerde ik 

te praten. Ik ging steeds  meer praten. Mijn Neder-

lands werd steeds beter.” 

HET WAS NODIG

Gerda van Jeugdbescherming ging intussen met 

Dania naar de rechtbank. De Raad voor de Kinder-

bescherming ging onderzoeken wat er aan de hand 

was. Gerda: “Je kreeg natuurlijk al hulp in het vrijwillig 

kader, hè Dania? Maar er waren ook grote zorgen. 

De vraag was of we die konden oplossen zonder 

 ingrijpende maatregel. Later op de zitting zei de 

 rechter: ja, die uit huisplaatsing was echt  nodig. Toen 

zijn we dingen op papier gaan zetten over wat er 

moest veranderen. Je was toen nog boos. »

“Zaterdag zwemt Melissa een wedstrijd hè”, 

lacht pleegvader Martijn naar Dania. “Kom je weer 

kijken? Ik app je de tijd nog wel.” Dania kijkt trots 

naar haar dochter. “Natuurlijk kom ik kijken!” We 

zitten in de woonkamer van Cindy en Martijn. En 

wie niet beter weet, zou denken dat we op een 

verjaardag zijn. Op de bank zit de visite. Er is een 

eetkamerstoel bijgetrokken zodat er voor iedereen 

genoeg plek is. We drinken koffie en cola en 

praten over kamers opruimen. Hartstikke gezellig. 

Maar we zijn niet op een verjaardag. Voor waarom

we wél bij elkaar zijn, moeten we terug in de tijd. 

HUILEN MET DE KAT OP SCHOOT

Het verhaal van Melissa en Dania begint met 

doffe ellende. In 2013 kwamen ze uit Litouwen. 

Ze gingen wonen bij Yasin. En daar was het, zoals 

Dania het zegt ‘niet goed’. Mannen liepen in en 

uit, Dania was verslaafd en Yasin sloeg Dania de 

tanden uit haar mond. En daar tussen woonde 

 Melissa. Melissa: “Op een dag kwamen er mensen 

op school. Ik begreep niet zo goed wie het waren 

en wat ze kwamen doen. Mama was er ook bij. 

De mensen vroegen: wil je nu mee of na schooltijd? 

Toen zei ik: nu, want ik vond school saai.” De mensen 

bleken van Jeugdbescherming  Gelderland te zijn. 

Dania en Melissa gingen samen mee naar kantoor. 

Het verhaal van

Melissa, Gerda, 
Dania, Cindy en 
Martijn
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Toen Melissa met haar moeder Dania uit Litouwen 

kwam, was ze 8 jaar oud en sprak ze geen woord 

 Nederlands. Ze trokken in bij Yasin, een man die sloeg. 

Dania gebruikte drank en drugs. En Melissa werd 

uit huis geplaatst. Nu is Gerda Evertse haar gezins-

voogd en woont ze bij Cindy en Martijn. Ze doet aan 

 wedstrijdzwemmen, mocht een klas overslaan en 

zingt en danst op de muziek van Justin Bieber.

Vlnr: Martijn, Cindy, Melissa,

Gerda en Dania
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HELPEN MET REGELEN

Ook de bezoekregeling van Melissa is nu uitgebreid. 

Ze logeert eens in de twee weken een nachtje bij 

haar moeder. Melissa: “Dat vind ik heel fijn.” Gerda: 

“Natuurlijk wil Dania het liefste dat Melissa meteen 

weer bij haar komt wonen. Dat begrijp ik. Maar we 

werken stapje voor stapje. Het is steeds samen kijken: 

hoe doen we het nou. Het is geweldig dat het nu 

goed gaat, maar we willen ook dat het goed blijft 

gaan. Melissa is na de meivakantie van groep zes naar 

groep zeven gegaan, zodat ze na de zomer mee kan 

naar groep acht. De groep waar ze eigenlijk hoort. 

We hebben  gezegd: het zou heel mooi zijn als ze hier 

groep acht kan afmaken.” 

En eerlijk is eerlijk, Dania is ook nog heel moe. “Ik 

moet zo veel regelen voor de toekomst van mij en 

mijn dochter. En steeds naar de tandarts voor mijn 

tanden. Papieren, papieren. Belasting, huis, werk. 

Dat geeft stress.” Gelukkig helpen Martijn en Cindy 

haar veel. Martijn: “Natuurlijk is onze eerste taak om 

voor Melissa te zorgen, maar ik zeg maar zo: als we 

Dania helpen, helpen we Melissa indirect ook.” De 

band tussen Dania en Cindy en Martijn is heel goed. 

Cindy: “Toen mijn moeder overleed, kwam Dania naar 

de begrafenis.” Dania: “Eigenlijk zijn Cindy en Martijn 

ook als een soort ouders voor mij.”

MIJN LEVEN WEER TERUG

Cindy: “Het is zó’n verschil als je Dania een jaar 

 geleden zag en nu. Het is een kwestie van tijd dat 

Melissa weer naar haar moeder kan. Ik wil dan graag 

in beeld blijven. Niet om me er mee te bemoeien, 

maar wel om te kijken hoe het gaat.” Martijn: “Melissa 

zit helemaal in ons systeem.  We zijn van haar gaan 

houden. Daarom houden we contact, ook als ze niet 

meer bij ons woont. Zeker als ze blijft zwemmen.” Da-

nia: “Ook als ze niet blijft zwemmen. We blijven elkaar 

zien. Ze komt vast nog bij jullie logeren.” Dan kijkt ze 

Cindy en Martijn  ineens ernstig aan. “Ik wil nog 

iets belangrijks tegen jullie zeggen. Zonder jullie had 

ik nooit deze stappen gezet. Dankzij jullie heb ik mijn 

leven terug.” 

KLEREN OP DE GROND

Het bleek een gouden match. Drie weken na de 

kennis making kwam Melissa bij Cindy en Martijn 

wonen. Ze vierden Melissa’s verjaardag en onder-

namen van alles. Martijn: “Ze draaide gewoon met 

ons en onze familie mee.” Een voorbeeldje: Melissa 

bleek niet te kunnen zwemmen. Dus, húp op zwemles. 

Binnen acht maanden had ze diploma’s A, B en C. 

Ze bleek zo getalenteerd dat ze nu op wedstrijd-

zwemmen zit. Martijn brengt en haalt haar en heeft 

zich inmiddels opgewerkt tot  assistent-coach.  Melissa: 

“Het gaat goed met me. Ik zwem drie keer in de week. 

Ik speel met mijn buurmeisje.” Martijn: “En je houdt 

van muziek. Lekker meezingen en dansen met Justin 

Bieber. Je wordt groot. Toen je kwam, ruimde je je 

kamer keurig op. Soms dacht ik wel: zó netjes, slaapt 

hier wel een kind? Nou, dat is nu wel anders. Kleren op 

de grond, de kast een rommeltje.” 

Ook met Dania gaat het goed. “Eigenlijk supergoed. 

Ik ben niet meer bij Yasin. Ik ben naar een kliniek 

 geweest om af te kicken. Dat was heel moeilijk. 

Spierpijn,  flauwvallen. Maar het is gelukt. Ik ben nu al 

een half jaar schoon. Ik heb van morgen de  sleutels 

van mijn eigen huis gekregen. Niemand kan me daar 

wegsturen. Het is er veilig.” Gerda ziet ook dat het 

beter gaat. “Er is het laatste jaar heel veel veranderd. 

In het begin wilde je helemaal geen hulp. Dan zei je: ik 

red me wel. Maar je zag dat het anders moest. Je hebt 

gezegd: ik heb een dochter en daar vecht ik voor. En 

dat heb je gedaan.”

En verslaafd. Vandaar dat je niet alleen naar Melissa 

toe mocht. Ik haalde haar op om samen jou te 

 bezoeken. En dan zag ik dat jullie heel veel van elkaar 

hielden. Jullie waren heel blij om elkaar te zien en heel 

verdrietig als jullie afscheid  moesten nemen.”

 

PLEEGOUDERS OP DE CAMPING

Terug naar Cindy en Martijn. Gelukkig getrouwd, 

drie katten, een papegaai én een kinderwens. Maar 

het mocht niet zo zijn. Cindy: “Mijn tante is pleegouder 

geweest. En ik heb altijd ergens het gevoel gehad: dat 

wil ik ook.” Martijn: “Het werd concreet in een zomer 

op de camping in Italië. Naast ons stonden mensen 

met pleegkinderen. Dat gaf het laatste zetje. We 

zeiden: we schrijven ons in.” 

En zo kwam het dat in oktober 2014 een lief klein 

meisje van bijna 10 jaar op de stoep stond om kennis 

te maken met Martijn en Cindy. Martijn: “Ze wilde 

meteen haar kamer zien. Niet dat het veel bijzonders 

was: een tafel, een kast en een bed.” 

Cindy: “Je weet niet wie er komt, oud, jong, meisje, 

jongen, dus we dachten: we richten het later in zoals 

zij het mooi vindt.” Maar Melissa vond het al lang 

goed. Zeker toen ze hoorde dat er ook nog een ligbad 

was. Ook Dania was enthousiast: “Natuurlijk is het ook 

 moeilijk. Ik wilde zelf voor mijn kind  zorgen. Maar dat 

kon niet. En op die woongroep was het ook niet goed. 

Ik wilde weten wie Cindy en Martijn waren. Ze leken 

me aardig.”

Die kregen er allerlei taken bij die ze niet kenden. 

Je merkte ook heel duidelijk dat de ene gemeente 

zaken sneller op de rit had dan de andere. En dat de 

een die taken veel breder invult dan de ander. Dat 

moet je wel van elkaar weten. Je moet elkaar leren 

kennen om te weten wat je aan elkaar hebt. Dat kost 

tijd. Maar inmiddels weten wij wat iedere gemeente 

van ons verwacht. En weten zij wat ze aan ons 

 hebben. Dan is het helemaal niet erg dat onze rol 

een beetje verschilt per gemeente. Dat is samen-

werken: samen zorgen dat gebeurt wat nodig is.”

VERTROUWEN

Vinke: “Samenwerken zonder vertrouwen is eigenlijk 

onmogelijk in dit werk. Als je altijd alles moet 

 checken en controleren, hou je geen tijd over. En 

belangrijker: dan kom je vaak te laat. Dat merken we 

nu bijvoorbeeld met de zorgmeldingen. Die komen 

niet meer direct bij ons binnen, maar bij Veilig 

Thuis. Als het nodig is, komen ze uiteindelijk echt 

wel bij ons terecht, maar dan is het wel belangrijk  

om snel te handelen. We stemmen eerst af met 

bijvoorbeeld de gemeente, al is het maar mondeling. 

Daarna gaan we meteen aan de slag. Alle formali-

teiten volgen dan later. Over betaling, bijvoorbeeld. 

Dat komt in de praktijk altijd goed. Het is wel een 

vertrouwens kwestie. Je moet erop durven vertrou-

wen dat iedereen doet wat hij zegt.”

EERLIJKHEID

Nieuwenhuis: “Je kunt het ook openheid noemen, 

want het komt erop neer dat je alles moet kunnen 

zeggen tegen elkaar. En ook over elkaar. Je moet 

kritiek kunnen hebben op andere professionals 

en je moet die kritiek ook kunnen incasseren. Je 

moet bespreekbaar maken wat niet goed gaat. 

Dat is niet altijd makkelijk, maar iedereen wordt 

er beter van. Wij hebben met alle Centra voor 

Jeugd en Gezin waarmee we samenwerken een 

evaluatie gehouden. Daar kwam uit dat we nog 

helderder  afspraken moeten maken bij de start 

van een traject. Wat is de opdracht? Wie doet wat? 

Hoe houden we contact? Je moet dus wel durven 

constateren dat die dingen niet altijd goed gaan en 

je moet daarvoor de verantwoordelijkheid ook bij 

jezelf zoeken. En openheid is ook: contact blijven 

houden. De medewerkers van de CJG’s hebben al 

onze mobiele nummers. En wij die van hen.”

GEZAMENLIJK DOEL

Vinke: “Uiteindelijk bouwen we de samenwerking 

altijd op het gezamenlijke doel: het belang van 

het kind. Ook al heb je soms andere invalshoeken, 

dat doel blijft hetzelfde. Van daaruit kun je altijd 

 afspraken maken. En daaruit krijg je ook energie: 

de wetenschap dat je sámen knokt voor een kind. 

Dat er geen gedoe om randzaken is, maar je met 

z’n allen kunt zeggen: goed, dit willen we bereiken, 

dus gaan we nu keihard aan het werk.” 

Nieuwenhuis: “En de grootste kick krijg je 

als je zo’n samenwerking met ouders en profes-

sionals weer af kunt sluiten. Gewoon, omdat het 

goed gaat!”  

Per zaak hebben de jeugdbeschermers van het 

team Epe – Heerde  Hattem zeker tien contact

personen. En dat is nog maar een voorzichtige 

schatting. Goed samenwerken is dus essentieel. 

In hun eigen team, maar ook met de ouders en 

met andere professionals. Jeugdbeschermers 

Alex Vinke en Grace Nieuwenhuis vertellen over 

het geheim van zo’n samenwerking. Het gaat om 

tijd, vertrouwen, eerlijkheid en het gezamenlijke 

doel: het belang van het kind.  

Het rijtje gesprekspartners rolt er soepel uit bij 

Alex Vinke. Scholen, ouders, de politie, de Raad voor 

de Kinderbescherming, zorgaanbieders, artsen, 

hulpverleners en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). 

“Maar volledig is het niet,” vult hij aan, “in elke zaak 

heb je met andere mensen te maken.” Zijn collega 

Grace Nieuwenhuis: “Het samenwerken met al die 

verschillende partijen is superleuk. Natuurlijk heb 

je soms moeilijke gesprekken, maar die zien we 

als uitdaging.”

TIJD

“In 2013 werd het team Epe – Heerde – Hattem op-

gericht”, vertelt Nieuwenhuis. “Ik werkte toen al een 

aantal jaar in Epe. En de kern van ons werk was én is 

altijd: we doen wat nodig is voor het kind.” Vinke: “Er 

is natuurlijk wél veel veranderd in onze rol. Voorheen 

waren wij voor veel kinderen en jongeren ook de 

toegangspoort tot hulp. Eerst kwamen ze bij ons. 

Die rol ligt nu bij gemeenten.” Nieuwenhuis: “Dat 

was wennen. Voor ons, maar ook voor de gemeenten. 

HET MOOISTE VAN EEN SAMEN-
WERKING? DE AFSLUITING ERVAN.”

“
DE ENERGIE VAN SAMENWERKEN
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Het gaat weer super met  mij en Piet”“

Enorme stappen hebben ze in acht maanden gezet: Patricia van Wielingen (55) en haar zoon Piet (16). Piet 

veranderde van stil en teruggetrokken in goedlachs en initiatiefrijk. Patricia van verdrietig en boos in 

daadkrachtig en zelfredzaam. Het verhaal van Piet en Patricia is een voorbeeld van hoe een drangtraject van 

Jeugdbescherming werkt. Als Jeugdbescherming op tijd kan invoegen in de al bestaande, lichtere hulpverlening 

en de samenwerking verloopt goed, kan gedwongen hulp in veel gevallen worden voorkomen. Zodra mogelijk 

voegt Jeugdbescherming ook weer uit, de lichtere hulp blijft zo lang als nodig.  Jeugdbeschermer Evelien de Vries 

voerde de regie over het drangtraject, ambulant begeleider Ineke Spaaij van Pactum deed de intensieve 

begeleiding en jeugd en gezinswerker Judith Verkade bleef vanuit Buurtzorg Jong (onderdeel van Centrum 

voor Jeugd en Gezin) betrokken. Allemaal vertellen ze hun kant van het verhaal. 

DRANGCASUS HARDERWIJK

Lees verder op pagina 24 »
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Vlnr: Judith Verkade, Ineke Spaaij, 

Piet van Wielingen, Patricia van Wielingen 

en Evelien de Vries
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Ze steunde mij en ze vond dat ik het hartstikke 

goed deed. Ik hield me ook aan alle afspraken 

hoor. Dat Piet zelf naar school ging fietsen, dat 

hij weer onder de douche ging. Ineke sprak ook 

veel met mijn ex-man. Daar was Piet gaan wonen 

toen ik ziek werd. Piet wilde weer naar mij. Maar 

dat wilde mijn ex-man niet. Zó jammer. Want we 

hebben het altijd goed gehad. We konden ook na 

de scheiding goed door één deur. 

En intussen regelde Judith van Buurtzorg Jong 

dat er een indicatie kwam, zodat Piet naar een 

zorgboerderij kon bijvoorbeeld. En eens in de zo-

veel tijd sprak ik met Evelien van Jeugdbescher-

ming over hoe het ging. En ik kreeg therapie om 

alles wat ik had meegemaakt een plek te geven. 

Ineke en ik hebben heel veel aan elkaar gehad. 

Het was geweldig! Piet kon zelfs naar een 

hogere groep op school. In december hebben we 

het laatste gesprek gehad. En iedereen zei: wow! 

Wat heeft hij het goed gedaan! Hij had zelf een 

bloemetje gehaald voor Ineke. Ze waren zó trots 

op ons. Maar ik zei: we hebben het met zijn allen 

gedaan. Nu woont Piet weer bij mij. Het gaat 

super met ons.”

ENORM GOEDE COMMUNICATIE

“Ik voerde ook gesprekken met zijn vader. Maar 

toen Piet eenmaal uitgesproken had dat hij 

naar zijn moeder wilde, kwam ik er bij zijn va-

der niet meer in. Hij vond dat Patricia en ik Piet 

tegen hem opgezet hadden. Ik zei tegen Piet en 

Patricia: we moeten samen hard werken, zodat 

we aan Evelien kunnen laten zien hoe goed 

jullie het doen. 

Tussendoor hield ik steeds contact met Evelien 

en Judith. We belden of mailden. En zo wisten 

we steeds van elkaar waar iedereen stond. Dat 

is ook de kracht van deze samenwerking: de 

énorm goede communicatie. 

Moeder kreeg intussen steeds meer zelfver-

trouwen, kon haar medicijnen afbouwen en 

kreeg steeds meer energie. Toen het besluit 

gevallen was dat Piet bij haar ging wonen, en 

zijn vader Piets spullen uit boosheid in zeven 

vuilniszakken bij haar op de stoep had gezet, 

kreeg ze het zelfs voor elkaar om die spullen 

op te ruimen vóór Piet thuiskwam uit school en 

alleen maar positief te zeggen: je vader heeft 

je spullen gebracht. Het is belangrijk dat je 

contact met hem houdt, het blijft je vader, en 

we hebben het toch altijd goed gehad? 

Ook Piet is zó ongelofelijk gegroeid. Je kent 

hem niet terug. Ik ben zó trots op hen allebei. 

De stappen die ze gezet hebben en het geduld 

dat ze hebben opgebracht. Heel bijzonder.” »

“Ik heb vier kinderen. Twee dochters van 27, een 

zoon van 25 en Piet van 16. De oudsten zijn het 

huis uit, Piet woont nu weer bij mij. Ik heb een 

beperking in mijn hersenen. Het komt niet alle-

maal goed door, zullen we maar zeggen. Mensen 

verkijken zich daarop, en dan vragen ze te veel 

van mij. Dan moet ik aangeven: dit kan ik wel, en 

dit kan ik niet. 

Ik heb veel meegemaakt. In 2011 zijn mijn man en 

ik gescheiden. En vlak daarna kreeg ik borstkan-

ker. Ik ging door een moeilijke tijd. Het werd nog 

veel erger toen de organisatie waarvan ik onder-

steuning kreeg, een zorgmelding deed bij Veilig 

Thuis. Ze vonden dat ik niet goed voor Piet kon 

zorgen en hem verwaarloosde. Dat was helemaal 

niet zo. Maar ik moest wel op gesprek komen bij 

Jeugdbescherming. Mijn ex-man wilde dat er een 

uithuisplaatsing en een ondertoezichtstelling 

werd uitgesproken. Maar Evelien van Jeugdbe-

scherming zei: Ho, ho, we gaan eerst kijken hoe 

het zit. En zij wees mij Ineke toe. Zij zou mij gaan 

helpen. En ik heb meteen gezegd: ik zal alles 

doen wat er maar gedaan moet worden.” 

ONTZETTEND VEEL KLETSEN

“Ineke kwam bij mij en Piet thuis. Ze praatte veel 

met Piet en merkte dat hij niet veel durfde te 

zeggen. En hij was niet erg zelfstanding. Maar 

Ineke bleef komen. We kletsten ontzettend veel. 

“Toen ik voor het eerst bij Patricia thuis kwam, 

was ze heel emotioneel. Ze huilde veel. Ik vroeg: 

vertel me je verhaal. En toen vertelde ze over 25 

jaar huwelijk, over hoe haar man druk was met 

zijn duiven en zij zich soms eenzaam voelde, 

maar dat het toch goed was. Over de scheiding, de 

paniek van de kanker, dat Piet toen bij zijn vader 

ging wonen en dat ze nu beter was, maar dat haar 

ex-man niet wilde dat Piet terug ging naar haar.

Ik zei: Je mag dan wel een beperking hebben, 

maar ik zie ook een hele sterke vrouw, die wil 

vechten, maar niet weet hoe ze het moet aanpak-

ken. Als ik nou eens naast jou ga staan, dan doen 

we het samen. En ik beloof jou: we gaan nooit 

harder lopen dan jij aankunt.

Zeven maanden lang ben ik twee keer in de week 

bij Patricia geweest en als Piet er was, sprak ik 

ook met hem. Hij vroeg dan: kun jij niet regelen 

dat ik weer bij mama mag wonen? Want papa 

heeft geen tijd voor me. En ik moet elke dag 

stamppot eten. Ik reageerde met: heb je je vader 

vertéld dat je weg wilt? Want Piet, dat kan hij niet 

ruiken. Toen zijn we samen gaan oefenen hoe hij 

voor zichzelf kan opkomen. Niet alleen tegenover 

zijn vader, maar overal. We oefenden de gesprek-

ken en ik belde met de zorgboerderij en school 

om uit te leggen dat Piet leerde om te zeggen wat 

hij wilde, of ze hem daarin wilden stimuleren.”

PATRICIA VAN WIELINGEN
De moeder

INEKE SPAAIJ
De ambulant begeleider

“WE HEBBEN HET MET

ZIJN ALLEN GEDAAN.”

“ALS IK NOU EENS

NAAST JE GA STAAN.”



deden we aan de hand van die drie huizen die ik 

met Piet gemaakt had. Het ging immers om Piet 

en wat híj nodig had.” 

DE REGIE VAN JEUGDBESCHERMING

“We zijn een zogeheten drangtraject gestart, een 

heel intensief begeleidingstraject, waarbij Evelien 

de regie kreeg, Ineke de ambulante hulpverlening 

zou leveren en ik meer naar de achtergrond zou 

gaan en me zou bezig zou houden met prakti-

sche dingen zoals het regelen van een indicatie. 

Ik bleef wel betrokken om in de toekomst weer 

te kunnen aansluiten bij het gezin. Het traject 

duurde bijna acht maanden en intussen is er zo 

veel verbeterd: Piet is een ontspannen jongen die 

straalt en zelfverzekerd is. Het is fantastisch om 

te zien dat het huis van zijn wensen realiteit is 

geworden. 

Aan het einde van het traject zijn moeder en 

Piet naar een andere gemeente verhuisd, bij de 

eindevaluatie heb ik de medewerker van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin van de nieuwe 

woonplaats ook uitgenodigd, zodat er een warme 

overdracht zou zijn. 

Moeder had ons toestemming gegeven om 

informatie te delen, zodat we de hulpverlening 

op elkaar konden afstemmen. De korte lijnen die 

Ineke, Evelien en ik hadden, waren heel goed. We 

wisten precies van elkaar wat er speelde. Soms 

kreeg ik een mailtje van vader, en dan belde ik 

Ineke en dan zei ze: hoef je niks mee. Los ik op. 

Het onderlinge vertrouwen was heel groot en dat 

is de basis waarop je kunt werken.” 

HEEL DUIDELIJKE BOODSCHAP

De overleggen met vader verliepen moeizaam, 

maar moeder en Piet maakten grote stappen. Piet 

bloeide op en de schoolresultaten waren goed. De 

eindevaluatie was dan ook erg positief. Evelien: 

“We konden het drangtraject afsluiten en droegen 

de zaak weer over naar het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. Die zijn verdergegaan met het doel dat 

nog overbleef: het contact tussen Piet en zijn vader 

verder verbeteren en Piet daarbij ondersteunen.” 

De crux van het succes zit volgens Evelien in een 

aantal dingen. Allereerst de heel duidelijke bood-

schap: dit zijn de zorgen, en die gaan niet vanzelf 

weg. Daarnaast de goede aansluiting die Ineke met 

het gezin had. Ook de samenwerking tussen de 

hulpverleners onderling was erg goed. Evelien: “Die 

combinatie van expertise, samenwerken en áltijd 

naar het belang van het kind kijken, werkt.” 

“Het was begin 2015, de jeugdzorg lag nog maar 

net bij de gemeenten, toen ik gebeld werd door 

de organisatie waarvan Patricia ondersteuning 

kreeg, dat ze een zorgmelding wilden doen. Ze 

hadden al gebeld met Veilig Thuis, maar die 

verwees hen weer naar ons: Buurtzorg Jong, 

onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Patricia stond mij bij de deur op te wachten voor 

onze eerste afspraak, ze was zo bang, ze dacht 

dat ik haar kind kwam halen. Ik heb uitgelegd: dat 

kom ik niet doen, ik wil je verhaal horen en ik wil 

ook met Piet en je ex-man praten. Met Piet heb 

ik drie huizen getekend: een huis van zijn zorgen, 

een huis met goede dingen en zijn droomhuis. 

Het was heel mooi om te horen wat hij wilde: 

dat iedereen weer vrolijk werd, en dat het goede 

leven van vroeger weer terug kwam.

Mijn zorgen waren behoorlijk, en dit was de 

eerste keer dat ik met een zorgmelding te maken 

had. Daarom heb ik Evelien van Jeugdbescher-

ming gebeld met de vraag of ik op de goede 

weg was. Zij zei: als ouders openstaan voor hulp 

en hun afspraken nakomen, is dit in principe 

voldoende. Maar al vrij vlot bleek dat moeder 

de zorgorganisatie die de melding had gedaan 

niet meer vertrouwde en dat de afspraken niet 

werden nagekomen. Daarom zijn we met zijn 

allen om de tafel gegaan: vader, moeder, Piet, de 

toenmalige zorgorganisatie, Evelien en ik. Dat 

Het eerste contact dat jeugdbeschermer Evelien 

de Vries had met Judith Verkade van CJG Buurt-

zorg Jong was op consultbasis. Evelien: “Zij belde 

mij voor advies en ik ben vervolgens met haar 

mee gegaan om te praten met Piet, zijn vader 

en moeder en de zorgorganisatie van Patricia. 

Tijdens dat gesprek gaf moeder aan dat ze niet 

meer openstond voor hulp van haar toenmalige 

zorgaanbieder. Dat was de aanleiding om een 

drangtraject te beginnen, een intensief vrijwillig 

jeugdbeschermingstraject.” 

De reden om een drangtraject te starten, is dat 

er zorgen zijn om de ontwikkeling van een kind 

en de al geboden vrijwillige hulpverlening niet op 

gang komt. Evelien: “En dan zetten we het ook 

stevig neer: samen met de ouders concluderen 

we dat hulp echt nodig is. En dat meewerken aan 

deze intensieve hulpverlening kan voorkomen 

dat we naar de Raad voor de Kinderbescherming 

moeten. In dit geval heb ik voorgesteld dat Ineke 

de intensieve thuisbegeleiding ging doen. Daar 

stond moeder voor open. Je zag ook dat ze echt 

wilde dat het goed ging met Piet.”

Vader wilde liever dat er een ondertoezichtstelling 

(OTS) werd uitgesproken. Maar een OTS is een 

uiterste maatregel. Daarom is Evelien begonnen 

met het intensieve drangtraject met als basis 

een plan waarin doelen staan om de zorgen over 

Patricia en Piet te verkleinen. Evelien: “Tijdens dat 

traject kijken we naar ieders belang: dat van vader, 

moeder en dat van Piet. En het belang van Piet 

weegt het zwaarst. Meervoudig partijdig noemen 

we dat.” 

JUDITH VERKADE
De medewerker van het CJG Buurtzorg Jong

EVELIEN DE VRIES
De Jeugdbeschermer
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“HET IS FANTASTISCH

DAT PIETS WENSEN

UITGEKOMEN ZIJN.”

“EXPERTISE, SAMENWERKEN  EN

ÁLTIJD KIJKEN NAAR HET

BELANG VAN HET KIND.”
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