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SAMENVATTING

De werkwijze van de jeugdbeschermers ter voorbereiding op en 
na de transitie wordt in Gelderland de Nieuwe Jeugdbescherming 
genoemd. Wij beschouwen cliënten – de jeugdigen en hun ouders/
opvoeders - als onze partner in de uitvoering van zorg. Met dat 
als uitgangspunt heeft Jeugdbescherming Gelderland (JbGld, 
voorheen Bureau Jeugdzorg) eind 2013 het initiatief genomen om 
-samen met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de 
William Schrikker Groep (WSG) en het Leger des Heils 
Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R)1 - de Nieuwe 
Jeugdbescherming in Gelderland vorm te geven. Niet alleen de 
professional, maar ook de burger heeft regie over besluitvorming. 
De Eigen Kracht Centrale is aangesloten om deze beweging te 
stimuleren. Na de afronding van de transitie van de jeugdzorg 
naar gemeenten in 2015 is ook Veilig Thuis betrokken bij de 
samenwerking.

In	de	praktijk	werken	JbGld,	WSG	en	LJ&R	als	Gecertificeerde	
Instellingen (GI) nauw samen: zij voeren allen jeugdbescherming 
uit. We hebben samen het verkennend onderzoek uitgevoerd en 
hebben het voornemen dit meerdere jaren te monitoren. 

Doel van dit onderzoek is ‘onderzoekend handelen’: leren van de 
uitvoeringspraktijk om zo zicht te krijgen op de werkzame elementen 
van de Nieuwe Jeugdbescherming en de aandachtspunten om de 
werkwijze van de Nieuwe Jeugdbescherming door te ontwikkelen.  

ONDERZOEKSOPZET

Het kwalitatieve onderzoek heeft zich gericht op die aspecten 
van de Nieuwe Jeugdbescherming die voor de cliënt en de 
organisaties het meest nieuw zijn. Dat zijn in de eerste plaats 
aspecten die betrekking hebben op het samenwerken met de 
cliënt en zijn netwerk en in de tweede plaats de samenwerking 
met lokale professionals. We hebben daarvoor de volgende 
onderzoeks-vragen geformuleerd, gerangschikt per thema:
 

1   Het Leger des Heils vertegenwoordigt in de regiegroep ook de   
 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming
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1. De regie voor het realiseren van de veiligheid van het kind ligt  
 zoveel mogelijk bij het gezin en hun netwerk;  
 a) In hoeverre ligt regie daadwerkelijk bij het gezin, binnen de 
  kaders van de veiligheid van de jeugdige? 
  Welke succesfactoren hebben bijgedragen aan regie bij het  
  gezin?
 b) In hoeverre is met het netwerk samengewerkt bij de 
  besluitvorming en uitvoering van hulpverlening? 
  Welke succesfactoren hebben bijgedragen aan het 
  samenwerken met het netwerk?

2.  Verbinding met de lokale zorg; 
 In hoeverre is een verbinding met het lokale veld gerealiseerd?  
 Wat is voor de cliënt wenselijk hierin? Wat levert het de cliënt op? 

Wij hebben aan de hand van gestructureerde vragenlijsten 33 
gesprekken gevoerd met 37 personen. De interviews zijn gehouden 
in 12 cases met jeugdigen/gezinnen/hun netwerk, de betrokken 
jeugdbeschermers, eventueel betrokken lokale professionals en een 
gedragsdeskundige van de jeugdbescherming. 
Uit die interviews is naar voren gekomen hoe de werkwijze van de 
Nieuwe Jeugdbescherming er in de praktijk uit ziet. 

In de ambities van de Nieuwe Jeugdbescherming staan ook 
kwantitatieve doelstellingen beschreven. Deze hebben we voor 
de uitvoering van dit onderzoek geconcretiseerd naar:  
1. Zijn in 2015 minder maatregelen van kinderbescherming uit 
 gevoerd door de GI’s in Gelderland, gemeten vanaf 2012?
2. Is er sprake van een kortere gemiddelde duur van de 
 maatregelen van kinderbescherming, gemeten vanaf 2012?
3. Is er sprake van minder hermeldingen van een maatregel,   
 gemeten vanaf 2012? 
4. Zijn er minder uithuisplaatsingen in 2015, gemeten vanaf 2012? 
Jeugdbescherming Gelderland en de WSG hebben deze gegevens 
verzameld vanuit hun registratiesysteem, voor LJ&R bleek het op 
dit moment niet haalbaar deze gegevens aan te leveren. 

Het vergelijken van meerdere jaren van de gegevens, is in dit 
verkennend onderzoek als ‘start’ meegenomen.
Om feedback te ontvangen over opzet en resultaten van dit

onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld met ter zake 
kundige	professionals.	Verschillende	expertise	is	daarin	aanwezig:	
praktijkgericht onderzoek, de Raad voor de Kinderbescherming, 
Eigen Kracht Centrale, medewerkers vanuit de gemeenten en 
het cliëntperspectief.

RESULTATEN UIT DE PRAKTIJK VAN DE NIEUWE JEUGDBESCHERMING

Regie bij het gezin, binnen de kaders van de veiligheid van 
de jeugdige  
Regie hebben en houden over de oplossingen voor een veilige 
situatie voor het kind is een krachtig element gebleken voor een 
goed resultaat. Dat draagt bij aan een door iedereen, ouders, 
netwerk, professionals, gedragen oplossing voor het kind. Krachtig 
is daarin de combinatie van een duidelijke norm stellen door de 
jeugdbeschermer, gericht op wat het kind nodig heeft, gecombineerd 
met de regie bij ouders laten over de oplossingen. 

De samenwerking daarin van ouders met hun eigen netwerk blijkt 
daarbij een steunend en stimulerend middel. Ouders en hun netwerk 
waarderen de jeugdbeschermers die hen hierin heel serieus nemen, 
en goed naar hen luisteren. 
 
Plannen hebben ouders en netwerk soms zelf al opgesteld en de 
jeugdbeschermer neemt dat over, of hun opmerkingen worden 
onderdeel van het plan (of andere rapportages) dat wordt opgesteld. 
Wat daarnaast gewaardeerd wordt, is dat ouders snel na een 
gesprek een samenvatting met daarin de gemaakte afspraken 
ontvangen. Deze kenmerken leiden ertoe dat ouders zich in 
rapportages herkennen en er heel tevreden over zijn.

Het spiegelbeeld treffen we ook aan: als cliënten niet het gevoel 
hebben dat er naar hen geluisterd wordt, ervaren ze geen regie over 
hun situatie en zijn ze ook niet tevreden over de jeugdbeschermer, 
over de samenwerking en over de rapportages. De ouder toch nog 
zoveel mogelijk regie geven over oplossingen blijkt wel te kunnen 
leiden tot een redelijke samenwerking tussen de ouder en de 
jeugdbeschermer. In een situatie waarin een ouder het niet eens 
is met de door de jeugdbeschermer gestelde norm (“het wat”), is 
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kunnen meedenken over de oplossing (“het hoe”) een aspect dat 
de ouder belangrijk vindt en waardeert. 
 
Samenwerken met het netwerk
Uit de gesprekken komt naar voren hoe belangrijk het is dat 
ouders de regie hebben, houden of krijgen op het besluit of en 
hoe hun netwerk wordt ingezet. Het is een krachtig element als 
ouders de lead hierin kunnen houden, dan wel krijgen.  

Om het netwerk in beeld te krijgen, stelt de jeugdbeschermer de 
vraag:  ‘Wie vinden het belangrijk dat het goed gaat met jullie 
kind?’ Er zijn regelmatig al mensen om de ouder en/of het kind 
heen die zich verantwoordelijk voelen. Deze vraag maakt het 
mogelijk met de ouder te bespreken wie op welke manier een rol 
zouden kunnen spelen in het creëren en borgen van een veilige 
situatie voor het kind. 

Het netwerk blijkt een belangrijke rol te hebben in de oplossingen: 
in de ondersteuning van ouders, in het creëren van een veilige 
situatie voor het kind en zeker ook in het toezien daarop. Zij zijn 
de mensen die regelmatig over de vloer komen, de ouders en het 
kind zien in hun dagelijkse leven, en dus ook kunnen zien hoe het 
gaat. Het netwerk is het netwerk van het gezin: zij bepalen in de 
eerste plaats wie belangrijk zijn.  

Verbinding met het lokale veld
In de twaalf cases van dit onderzoek zijn niet altijd (lokale 
professionals betrokken, bij zes cases is het lokale veld wel 
betrokken, in een casus is een zorgaanbieder betrokken (bij 
grootouders). In sommige cases zijn de lokale professionals wel 
betrokken bij gezamenlijke gesprekken met het gezin, in andere 
cases blijkt de lokale professional niet betrokken te zijn waar dit 
wel had moeten gebeuren. In twee cases is de lokale professional 
niet actief betrokken bij het gezin en is dat ook passend. Redenen 
daarvoor zijn dat het gezin de betrokkenheid niet wenst, of dat het 
nóg meer hulverleners zou betekenen. Duidelijk is wel dat als er 
(meerdere) professionals actief zijn, de lokale professional aangeeft 
dat het met elkaar afstemmen in de start van de samenwerking 
belangrijk is, zeker als die professional al langer betrokken is bij 
een casus en een rol heeft in een eerder opgesteld plan. De lokale 

professionals die betrokken waren bij de onderzochte cases hebben 
zich positief uitgelaten over de wijze waarop de jeugdbeschermers 
zowel zich positioneren (duidelijk zijn over de kaders en “ondergrens”) 
als aansluiten bij de oplossingen van ouders.
Er zijn vier cases in drang in het onderzoek betrokken, in twee 
daarvan wordt een ‘lange keten’ geconstateerd, voordat aanmelding 
bij de jeugdbescherming gerealiseerd is.  

Kwantitatieve bevindingen
Een belangrijk doel is een verantwoorde afname van het 
aantal maatregelen en de afname van de duur van de 
ondertoezichtstellingen en voogdijmaatregelen. De afname 
van de duur van de jeugdreclasseringsmaatregelen is in deze 
meting buiten beschouwing gelaten, omdat daarbij een kortere 
duur van de maatregel (nog) geen doelstelling is. 

Aantal jeugdigen met een maatregel en de duur van de maatregel: 
Voogdij 
Van 2012 naar 2013 neemt het aantal voogdijmaatregelen in 
beide organisaties (JbGld en WSG) toe. Bij JbGld is in 2014 een 
lichte	daling	te	zien,	maar	het	aantal	neemt	weer	flink	toe	in	het	
eerste half jaar van 2015. Bij de WSG is blijft het aantal ook in 
2014 en 2015 licht stijgen. 
De duur van de maatregel neemt in beide organisaties in 2013 af  
in aantal dagen, bij beiden is dat gemiddeld meer dan 450 dagen 
minder. In 2014 is een lichte toename van de duur zichtbaar, 
maar blijft onder de duur van het aantal dagen in 2012 liggen.

Aantal jeugdigen met een maatregel en de duur van de maatregel: 
Ondertoezichtstelling
Het aantal OTS-en kent in beide organisaties een lichte stijging 
van 2012 naar 2013, en daalt weer vanaf 2014. In het eerste half 
jaar van 2015 is de daling van het aantal OTS-en t.o.v. het eerste 
half jaar in 2014 bij JbGld fors. Bij de WSG is eveneens sprake 
van een daling, maar minder groot. De gemiddelde duur in dagen 
van de ondertoezichtstelling neemt toe in de jaren 2013 en 2014. 
Een aanname hiervoor is dat in die periode in verhouding meer 
langerdurende OTS-en zijn afgesloten (en zijn overgegaan in een 
voogdijmaatregel), waardoor de uitkomst van de gemiddelde duur 
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van de maatregel bij afsluiting (het meetmoment in deze monitor) 
omhoog gaat. Gezien de start van de Nieuwe Jeugdbescherming 
in	2014	is	het	nog	niet	mogelijk	om	definitieve	uitspraken	te	doen	
over de daling van het aantal OTS-en en de verkorting van de 
duur: de tijd is daar simpelweg te kort voor. Met deze metingen 
wordt wel een (mogelijke) trend zichtbaar die de komende jaren 
gevolgd kan worden.  

Aantal jeugdigen met een maatregel: Jeugdreclassering
In de meting vanaf 2012 is het aantal jeugdreclasseringmaatregelen 
bij JbGld afgenomen, bij de WSG is een daling te zien van 2012 
naar 2013, daarna blijft het aantal maatregelen gelijk. In het 
eerste half jaar van 2015 is de dalende trend bij JbGld nog steeds 
zichtbaar, bij de WSG is het ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 2014.  

Hermeldingen
Over de uitkomsten van de meting m.b.t. hermelding is geen 
duidelijke trend waarneembaar. De vraag is gerezen of deze meting 
als indicator in een meerjarenmonitor relevant is en aansluit bij 
de ambities van de Nieuwe Jeugdbescherming. De verwachting is 
dat de werkwijze van de Nieuwe Jeugdbescherming leidt tot een 
daling van het aantal hermeldingen: het gezin kan na afsluiting 
verder zonder hulp, of met hulpverlening in het vrijwillig kader 
(vanaf 2015 mogelijk vanuit het lokale team). Maar als daling 
van het aantal hermeldingen het doel wordt, ligt onnodig 
overheidsingrijpen op de loer door te lang door te blijven gaan 
met de uitvoering van een maatregel. Het principe van ‘goed 
genoeg’ in de veilige ontwikkeling van het kind, wordt dan 
mogelijk losgelaten. 

Aantal machtigingen uithuisplaatsing
Er is een afname van het absolute aantal nieuw (1e) afgegeven 
Machtigingen Uithuisplaatsing (MUHP)  bij zowel JbGld als de WSG. 
Niet iedere afgegeven machtiging leidt ook tot een daadwerkelijke 
uithuisplaatsing. Dit aantal is niet herleidbaar uit het huidige 
registratiesysteem. Evenmin kan worden achterhaald of de 
jeugdige geplaatst is in het sociale netwerk. De afname van het 
aantal door de rechtbank afgegeven machtigingen uithuisplaatsing 
levert wel een aanwijzing op voor afname van het aantal 

uithuisplaatsingen. Een belangrijke aanwijzing gezien de doelstelling 
hierop geformuleerd binnen de Nieuwe Jeugdbescherming. 

AANDACHTSPUNTEN VOOR DOORONTWIKKELING EN 
VERVOLGONDERZOEK

Aanbeveling 1: Versterk wat goed gaat
Uit de interviews komen een heel aantal werkzame elementen van 
de Nieuwe Jeugdbescherming naar voren. Deze aanbeveling richt 
zich op wat goed gaat, en waar we dus meer van moeten doen: 

•  Regie op oplossingen ligt bij gezin.
 De kracht is om te luisteren naar de oplossingen die ouders (en 
 netwerk) zelf aandragen of al realiseren, en daarop aan te sluiten.
• De vraag Wie vinden het allemaal belangrijk dat het goed  
 gaat met het kind altijd stellen om het netwerk te 
 betrekken en met hen samen te werken aan de veiligheid 
 en toekomst van het kind.  
 Daarbij is het van belang dat professionals zich realiseren dat  
 het netwerk een middel is, geen doel op zichzelf. Wel is het een 
 heel krachtig middel. Ouders gebruiken het vaak zelf al, de   
 jeugdbeschermer kan stimuleren waar nodig, door vragen te  
 stellen over wie nog meer zou kunnen meedenken en het 
 perspectief van het kind daarin zoveel mogelijk naar voren te  
 brengen.
• Altijd en consequent: we doen het voor je kind, het moet  
 voor je kind goed (genoeg) zijn.
 De jeugdbeschermer is robuust wanneer het gaat over de 
 veiligheid van het kind en over het bewaken van de ondergrens  
 van een opvoedingssituatie die ‘goed genoeg’ is.  
• In zijn houding is de jeugdbeschermer gericht op 
 samenwerken.
 Samenwerking tussen professionals en gezinnen, ook al is er 
 sprake van een gedwongen kader, is goed mogelijk. 
 Dit uitgangspunt helpt de jeugdbeschermer actief te blijven   
 zoeken naar mogelijkheden.
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• Samen een plan maken.
 Een plan dat het gezin (en netwerk) zelf maakt, of tot stand   
 komt mét hen, in welke variant van samenwerking dan ook: dan  
 wordt het gezien als een plan dat in elk geval ook van hen zelf  
 is, echt over hen gaat.

Aanbeveling 2:  Betrekken van en samenwerken met lokale  
  professionals  
Er moet meer worden afgestemd (wie doet wat, waar liggen 
verantwoordelijkheden) en samengewerkt met lokale 
professionals, vooral in de startfase en in kortdurende trajecten. 
Die samenwerking zal bijdragen aan het toewerken naar 1 gezin, 
1 plan, en vooral één voor de cliënt vormgegeven proces. 
Uitgangspunt daarbij is dat de positie van de jeugdbeschermer 
sterker is als de jeugdbeschermer gezien wordt als een ‘tijdelijke 
passant’, die waar nodig de regie op de veilige ontwikkeling van 
het kind voert. De professional uit de wijk kan dan als centrale 
professional voor de cliënt voor ondersteuning en coördinatie 
het aanspreekpunt blijven. Waar nog nodig kan vanuit de 
jeugdbescherming een bijdrage geleverd worden aan het 
bevorderen van de deskundigheid van lokale teams als het de 
veilige ontwikkeling van kinderen betreft.  

Aanbeveling 3:  Versterken van reflectie en daarmee verrijken 
  van de werkwijze
Blijvend	investeren	in	de	‘reflectieve	praktijk’	in	de	jeugdbescherming 
is	nodig.	Het	reflecteren	op	het	professioneel	handelen	in	actuele	
praktijksituaties staat hierin centraal. Door dit op systematische 
wijze te doen, leren de professionals van en met elkaar en kan de 
werkwijze verder doorontwikkeld worden. 
De gedragsdeskundige heeft in haar rol en als gespreksleider 
van methodische leerbijeenkomsten hierin een voorbeeldfunctie, 
overtuiging van de gedragsdeskundige is een sterke motor voor 
versterken van werkzame factoren. 

ADVIES VOOR VERVOLGONDERZOEK

Vervolgonderzoek kan zich richten op nadere verkenning van 
de thema’s samenwerken met het netwerk, samenwerken met 
lokale professionals en de doorontwikkeling van Drang.  
Dit onderzoek is uitgevoerd kort na de transitie van de jeugdzorg 
naar gemeenten. In één casus is treffend benoemd dat het nog 
‘pionieren’ is. Om de samenwerking in de uitvoeringspraktijk tussen 
jeugdbescherming, gezinnen en hun netwerk en het lokale veld 
beter te verkennen, kan nader onderzoek een beeld geven over de 
stand van zaken over bijvoorbeeld een jaar of meerdere jaren. 
Een innovatief project in het kader van Swing2  kan aan dat 
onderzoek bijdragen (project Eén cliëntproces; tools voor 
samenwerking).	In	dat	project	krijgt	gezamenlijk	reflecteren	op	en	
leren met elkaar van casuïstiek in leerbijeenkomsten met betrokken 
professionals rondom een casus vorm, en monitoren we daarbij de 
samenwerking en de ervaringen die cliënten daarin opdoen t.b.v. 
het realiseren van één cliëntproces. 
Ook de doorontwikkeling van Drang op de methodische aspecten 
en attitude van de jeugdbeschermer (en niet zo zeer als een fase 
vooraf aan Dwang) kan bijdragen aan het vormgeven en realiseren 
van één cliëntproces.  

Meerdere jaren monitoren van kwantitatieve gegevens
De metingen opgenomen in dit onderzoek zijn gemonitord vanaf 
2012. Te kort om, gezien de ontwikkelingen in de jeugdbescherming, 
gerichte conclusies te trekken over deze getallen. Daarnaast is 
interessant om te bekijken welke gegevens nog meer iets kunnen 
zeggen over het behalen van de gewenste ambities. Denk daarbij 
aan de inzet van Drang ter voorkoming van een maatregel (OTS 
of JR), en het blijven monitoren van het aantal (daadwerkelijke) 
uithuisplaatsingen, met het onderscheid van de uithuisplaatsingen 
die binnen het netwerk plaatsvinden.

2  Het Nederlands Jeugdinstituut werkt in opdracht van het ministerie van  
 Veiligheid en Justitie aan de verdere ontwikkeling en versterking van de  
 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het nieuwe gedecentraliseerde  
 stelsel. Dat gebeurt met het stimuleringsprogramma SWING.   
 Zie www.nji.nl/swing  
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VOORWOORD

In de jeugdbescherming treffen wij gezinnen waar meerdere 
ernstige problemen tegelijk spelen, zoals psychiatrische 
problematiek, vechtscheiding, huiselijk geweld, schulden en 
kindermishandeling. Vaak vragen deze gezinnen niet zelf om hulp 
en zitten zij daar (in eerste instantie) ook niet op te wachten.
Als kinderen en jongeren die in deze gezinnen opgroeien in hun 
veilige ontwikkeling worden bedreigd of dreigen af te glijden in de 
criminaliteit, is bescherming nodig.

Als samenwerkende partners in de jeugdbescherming hebben we 
vanaf eind 2013 een heel aantal ambities geformuleerd, met als 
hoofddoel een veilige omgeving voor kinderen te creëren en te 
borgen. De jeugdbescherming was – ook met het oog op de 
overgang van de verantwoordelijkheid voor de Zorg voor Jeugd 
naar gemeenten – toe aan vernieuwing. Die vernieuwing voeren 
we op dit moment op alle fronten door. 
Met de Nieuwe Jeugdbescherming omarmen wij de beoogde 
verbeteringen van deze transitie van harte: zorg dichterbij, meer 
investeren in eigen kracht van gezinnen en hun netwerk en zo 
veel mogelijk voorkomen van zware maatregelen.

Als	Gecertificeerde	Instellingen	(GI’s)	in	Gelderland	hebben	we	
begin 2015 de handen ineen geslagen om een verkennend 
onderzoek op te zetten en uit te voeren naar de werkwijze in 
de Nieuwe Jeugdbescherming. 

De uitvoering van het onderzoek heeft de betrokken organisaties 
in positieve zin geraakt. Van meerdere interviewers hoorden we 
enthousiaste verhalen terug over de grote meerwaarde om in de 
praktijk vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken hoe de 
werkwijze van de jeugdbescherming ervaren wordt. We hoorden 
van cliënten terug wat werkt in het vinden van eigen oplossingen, 
van jeugdbeschermers  hoe zij durven regie bij het gezin te laten, 
van lokale professionals wat nodig is om een goede samenwerking 
vorm te geven in het belang van het kind... We hoorden vele 
mooie voorbeelden om de werkzame elementen vanuit de praktijk 
te kunnen laten zien. 

We hopen met dit onderzoeksverslag een inspirerend document 
aan te reiken, en dat een ieder die dit leest eruit haalt wat goed 
werkt in de praktijk en waar we dus vooral meer van moeten 
doen. Daarnaast hopen we met de gedane aanbevelingen de 
werkwijze door te ontwikkelen in visie en dagelijkse uitvoering. 
Onderzoek over meerdere jaren is wenselijk om ons ook blijvend 
de vraag te stellen of het daadwerkelijk transformeren naar het 
vormgeven van jeugdzorg in de eigen omgeving, waarbij burgers 
regie hebben over hun eigen leven en over de opvoeding3 gelukt 
is. En ook dan zullen er bewegingen en ontwikkelingen zijn die 
aansluiting vragen, zullen we in houding en attitude verbeterpunten 
kennen. Kortom, doorontwikkeling blijft een belangrijk onderdeel 
van lerende organisaties.

Namens de werkgroep, 

Evelyn Wielheesen
Projectleider Nieuwe Jeugdbescherming 

3 Visiedocument Nieuwe Jeugdbescherming in Gelderland 2015
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INLEIDING

De werkwijze van de jeugdbeschermers4 ter voorbereiding op en 
na de transitie wordt in Gelderland de Nieuwe Jeugdbescherming 
genoemd. Wij beschouwen cliënten – de jeugdigen en hun ouders/
opvoeders – als onze partner in de uitvoering van zorg. 
Met dat als uitgangspunt heeft Jeugdbescherming Gelderland 
(JbGld, voorheen Bureau Jeugdzorg) eind 2013 het initiatief 
genomen om - samen met de Raad voor de Kinderbescherming 
(RvdK), de William Schrikker Groep (WSG) en het Leger des 
Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R)5 - de Nieuwe 
Jeugdbescherming in Gelderland vorm te geven. Niet alleen de 
professional, maar ookde burger heeft regie over besluitvorming. 
De Eigen Kracht Centrale is aangesloten om deze beweging te 
stimuleren. Na de afronding van de transitie van de jeugdzorg 
naar gemeenten in 2015 is ook Veilig Thuis betrokken bij de 
samenwerking.

VISIE OP JEUGDBESCHERMING

In het visiedocument van de Nieuwe Jeugdbescherming6 is door 
de samenwerkende partners, ondersteund door adviesbureau 
Van Montfoort, de visie op jeugdbescherming als volgt geformuleerd:
‘het	werk	van	instanties	met	specifieke	bevoegdheden	ter	
bescherming van jeugdigen, waarbij de bescherming is gericht op 
de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige in relatie tot de 
opvoedingssituatie en in voorkomende gevallen op de veiligheid 
van de samenleving in relatie tot delinquent gedrag van de 
jeugdige’ (Van Montfoort & Beukering, 2014).

Nieuwe Jeugdbescherming is veel meer dan de uitvoering van door 
de kinderrechter opgelegde maatregelen van jeugdbescherming 
of jeugdreclassering. Nieuwe Jeugdbescherming werkt ook al in 
de fase vóór een eventuele maatregel. In het gebied tussen 
vrijwillige hulp en maatregelhulp. De jeugdbeschermer wordt dan 
ingeschakeld door lokale teams/sociale lokale teams als de veiligheid 
van een jeugdige in het geding is. Als er weer verbetering in 
de veiligheidssituatie van de jeugdige is, trekt de nieuwe 

jeugdbeschermer zich terug. Een verzoek tot onderzoek door de 
Raad voor de Kinderbescherming blijft nog steeds een mogelijkheid. 
De visie achter de Nieuwe Jeugdbescherming bestaat uit de volgende 
zes punten (overgenomen uit Van Montfoort & Beukering, 2014):

1. Burgers hebben de regie over de opvoeding en over hun eigen  
 leven (eigen kracht);
2. Veiligheid van jeugdigen en bescherming van alle burgers tegen  
 geweld is een publieke verantwoordelijkheid (bescherming);
3. Jeugdbescherming is gericht op samenwerking met gezinnen,  
 ook in gedwongen kader (constructieve samenwerking); 
4. Jeugdbescherming en bestrijding van huiselijk geweld werken  
 integraal (integraal);
5. Sociaal werk, waaronder jeugdzorg, werkt ‘in de buurt’ (in de  
 eigen omgeving);
6. Sociaal werk, waaronder jeugdbescherming, werkt professioneel  
 praktisch (lerende praktijk)

EEN NIEUWE WERKWIJZE IMPLEMENTEREN

Doorontwikkeling van werkwijze
De Nieuwe Jeugdbescherming vraagt om een oplossingsgerichte 
houding van de professionals waarbij de regie bij de jeugdigen en 
gezinnen ligt en de oplossing voor de problemen zoveel mogelijk in 
het netwerk wordt gezocht. Dit vraagt om een fundamenteel andere 
houding en benadering van cliënten door de jeugdbeschermers. 
In de praktijk werkzaam gebleken elementen uit de Deltamethode 
Gezinsvoogdij, Oplossingsgericht Werken, Signs of Safety en de 
visie van Eigen Kracht worden in de Nieuwe Jeugdbescherming 
gemixt	en	samengevoegd	tot	een	nieuwe	werkwijze.	Het	werken	is	
tevens gebaseerd op ontwikkelde richtlijnen in de jeugdzorg7. Daar 
hoort ook het zogenoemde ‘parallel werken’ bij, een analyse maken 
van de situatie gaat vanaf de start gepaard met doen wat nodig is in 
het gezin. Als de situatie genormaliseerd is, kan de jeugdbeschermer 
zich terugtrekken (in- en uitvliegen). De basis ligt bij de lokale 
teams, de jeugdbescherming komt in beeld als sprake is van 
(vermoedens van) onveiligheid van de kinderen en de bemoeienis 
in eerste instantie niet gewenst is door het gezin. 
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Methodische leerbijeenkomsten
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling, uitwerking en 
tegelijkertijd invoering van de werkwijze van de Nieuwe 
Jeugdbescherming	is	in	2014	een	‘reflectieve	praktijk’	ingericht.	
Centraal hierbij staan methodische leerbijeenkomsten. Dit zijn 
bijeenkomsten	waarin	de	jeugdbeschermers	begeleid	reflecteren	
op hun handelen in concrete casuïstiek. In deze bijeenkomsten 
nemen jeugdbeschermers (gezinsvoogden én jeugdreclasseerders) 
van Veilig Thuis, de William Schrikker Groep, het Leger des Heils 
en/of de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, de Eigen 
Kracht Centrale en de Raad voor de Kinderbescherming deel. 
In negen pilotteams in de diverse regio’s in Gelderland zijn we in 
2014 gestart met deze leerbijeenkomsten. De professionele werk-
wijze	ontwikkelt	zich	door	de	systematische	reflectie	op	de	praktijk.	

In	het	leerproces	van	de	professionals	staat	reflectie	op	het	eigen	
handelen in actuele praktijksituaties centraal. In 2015 zijn deze 
leerbijeenkomsten verbreed naar alle teams binnen Jeugdbescherming 
Gelderland en organiseert ook de WSG leerbijeenkomsten, waar in 
beide gevallen medewerkers van de samenwerkende organisaties 
kunnen aansluiten, om zo samen de werkwijze te implementeren 
en door te ontwikkelen. 

Analysemodel VierVensters
Sinds de start met methodische leerbijeenkomsten, maar ook steeds 
meer in beslismomenten, in de rapportagesystematiek of in 
samenspraak met gezinnen, wordt in de jeugdbescherming in 
Gelderland gebruik gemaakt van een analysemodel genoemd de 
VierVensters.8  

4  Waar in dit rapport wordt gesproken over jeugdbeschermer, wordt ook  
 jeugdzorgwerker of gezinsvoogd bedoeld. 
5  Het Leger des Heils vertegenwoordigt in de regiegroep ook de Stichting  
 Gereformeerde Jeugdbescherming 
6  Visiedocument de Nieuwe Jeugdbescherming 2015
7  http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
8  http://www.deviervensters.com 

Dit model kent de ordening van 1) Wie zijn de mensen? 2) Wat 
zijn de feiten? 3) Hoe wegen we de situatie? En 4) Wat zijn de 
volgende stappen? Dit model is een doorontwikkeling van 
gehanteerde methoden in de jeugdbescherming en sluit aan bij 
de visie van de Nieuwe Jeugdbescherming en de gewenste 
transformatie na de transitie, onder andere door krachtig als 
eerste in kaart te brengen wie de mensen zijn, rondom het kind.

Aansluiting bij de lokale teams
In het transitiejaar 2015 gaan we als jeugdbescherming aansluiten 
bij de lokale teams door ons bekend te maken bij deze teams, 
casuïstiekbesprekingen op lokaal niveau bij te wonen, beschikbaar 
te zijn voor advies en consultatie en samen te werken in concrete 
casuïstiek. De lokale teams kunnen de jeugdbescherming 
inschakelen als er sprake is van een onveilige situatie voor een 
jeugdige of als een jeugdige dreigt af te glijden richting criminaliteit. 
Deze aansluiting is in verschillende regio’s al tot stand gekomen. 
Al werkend in concrete casuïstiek ontwikkelen de teams de 
samen-werking met de lokale teams. Ze kijken in hoeverre de 
lokale teams ondersteuning nodig hebben, wanneer drang en dwang 
nodig is, waar en wanneer de Raad voor de Kinderbescherming 
uitgenodigd wordt, hoe op elkaar aan te sluiten en hoe één 
doorlopend proces voor jeugdigen en gezinnen vorm te geven. 
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DOELSTELLINGEN NIEUWE JEUGDBESCHERMING; SPEERPUNTEN 2015

Met de samenwerkende partners in de Nieuwe Jeugdbescherming 
zijn ambities geformuleerd. Het gaat om het behalen van 
verschillende resultaten, die gekoppeld zijn aan de werkwijze van 
de Nieuwe Jeugdbescherming. Overkoepelend aan onderstaande 
doelstellingen, ligt het hoofddoel van de jeugdbescherming: 
De situatie voor kinderen is verbeterd, zodat zij niet meer in hun 
ontwikkeling worden bedreigd. 

1. De regie voor het realiseren van de veiligheid van het kind ligt  
 zoveel mogelijk bij het gezin en hun netwerk, binnen de kaders  
 van de veiligheid van de jeugdige.
2. Betere verbinding met de lokale zorg
3. Minder maatregelen van kinderbescherming.
4. Kortere gemiddelde duur van de maatregelen van 
 kinderbescherming.
5. Is er sprake van minder hermeldingen van een maatregel?
6. Minder en korter durende uithuisplaatsingen (in een meerjarenplan  
 voor het doen van onderzoek nemen we mogelijk mee of   
 uithuisplaatsingen ook minder en korter durend zijn, met name  
 buiten het sociale netwerk).

Naast	deze	doelstellingen,	die	specifiek	zijn	gekoppeld	aan	de	
ambities van de Nieuwe Jeugdbescherming zijn er een aantal 
doelstellingen die de organisaties afgelopen jaren al hanteren als  
belangrijke kwaliteitsindicatoren die mede bijdragen aan het behalen 
van bovenstaande doelstellingen:
7. 1e Face to face contact met jeugdige/ouders  binnen 5 werkdagen
  na aanvang hulp.
8. 1e Plan van Aanpak dwang binnen 6 weken na aanvang 
 vastgesteld9. 

9  JbGld en WSG hanteren de norm van 6 weken voor het eerste PvA. LJ&R  
 hanteert daarbij per 2015 de toevoeging dat de termijn bij een OTS pas  
 ingaat als duidelijk is dat een familiegroepsplan niet tot stand komt.

EEN VERKENNEND ONDERZOEK 

In	de	praktijk	werken	JbGld,	WSG	en	LJ&R	als	Gecertificeerde	
Instellingen (GI) nauw samen: zij voeren allen jeugdbescherming 
uit. We hebben samen het verkennend onderzoek uitgevoerd en 
hebben het voornemen dit meerdere jaren te monitoren. 
Doel van dit onderzoek is ‘onderzoekend handelen’: leren van de 
uitvoeringspraktijk om zo zicht te krijgen op de werkzame elementen 
van de Nieuwe Jeugdbescherming en de aandachtspunten om de 
werkwijze van de Nieuwe Jeugdbescherming door te ontwikkelen. 
 

LEESWIJZER

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van zowel het 
kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek. In het volgende 
hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek verantwoord. 
In hoofdstuk 2 worden vervolgens de bevindingen op basis van 
de gehouden interviews beschreven. In hoofdstuk 3 worden de 
bevindingen uit het kwantitatieve onderzoek geschetst. Hoofdstuk 
4 geeft een duiding van de bevindingen uit beide onderzoeksdelen 
en bevat conclusies. In hoofdstuk 5 staan de aanbevelingen voor 
de verdere doorontwikkeling van de Nieuwe Jeugdbescherming. 
Als bijlage is de samenstelling van de begeleidingscommissie 
toegevoegd. 

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek, hoe we bijvoorbeeld 
de gestructureerde vragenlijst of  de kwantitatieve meting hebben 
vormgegeven,	of	u	wilt	een	exemplaar	van	het	Visiedocument	
Nieuwe Jeugdbescherming 2015 ontvangen? Neemt u dan contact 
op met Evelyn Wielheesen, projectleider Nieuwe Jeugdbescherming 
in Gelderland. Zij is te bereiken via e.wielheesen@jbgld.nl.
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1 OPZET EN UITVOERING VAN HET VERKENNEND  
 ONDERZOEK

Betrokken partijen vinden het belangrijk dat de uitvoering van 
de nieuwe werkwijze gevolgd wordt door onderzoek. We hebben 
daarom twee typen onderzoek uitgevoerd:
1. Kwalitatief: verkennend onderzoek in de uitvoeringspraktijk op  
 basis van afname van interviews
2. Kwantitatief: informatie over resultaten gebaseerd op gegevens  
 uit de registratiesystemen van de GI’s.  

1.1  VERANTWOORDING KWALITATIEF ONDERZOEK
 
1.1.1  Doel verkennend onderzoek
Het verkennend onderzoek naar werkzame elementen van de 
Nieuwe Jeugdbescherming heeft als doel de werkwijze verder te 
ontwikkelen en te verbeteren (Plan-Do-Check-Act-cyclus). 
We beogen met het verkennend onderzoek te leren van de 
uitvoeringspraktijk van de Nieuwe Jeugdbescherming. 
Daarom wordt in het onderzoek nagegaan wat de mogelijke 
succesfactoren zijn in de werkwijze. Het onderzoek is te typeren 
als ‘onderzoekend handelen’. Met deze aanpak wordt geen 
representatief onderzoek beoogd over de werking van de Nieuwe 
Jeugdbescherming. Het levert wel gegevens op waarmee de drie 
deelnemende organisaties als lerende organisaties hun werkwijze 
verder kunnen versterken. Vanuit de doelstellingen van de Nieuwe 
Jeugdbescherming, genoemd in de inleiding, hebben we een keuze 
gemaakt om een aantal belangrijke thema’s daarbinnen in beeld te 
brengen met dit onderzoek. We hebben daarvoor in de werkgroep 
onszelf de vraag gesteld wat haalbaar is in het uitvoeren van 
een eerste onderzoek, wat voor ons redelijk nieuw te noemen 
is in deze transformatie en wat aansluit bij de wensen voor 
doorontwikkeling van de werkwijze. Daarmee zijn we uitgekomen 
op een drietal thema’s, te weten 1) zoveel mogelijk regie bij het 
gezin, binnen de kaders van veiligheid, 2) samenwerken met het 
informele netwerk van gezin en jeugdige en 3) een doorlopend 
proces en daarmee betrokkenheid lokale zorg. Deze sluiten aan 
bij de visie en doelstellingen van de Nieuwe Jeugdbescherming en 

HET VERKENNEND ONDERZOEK 
NAAR WERKZAME ELEMENTEN VAN 
DE NIEUWE JEUGDBESCHERMING 
HEEFT ALS DOEL DE WERKWIJZE 
VERDER TE ONTWIKKELEN EN TE 
VERBETEREN.  

  

1 OPZET EN UITVOERING VAN HET VERKENNEND ONDERZOEK
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in dit onderzoek worden hieraan resultaten gekoppeld vanuit 
verschillende perspectieven (cliënt/gezinsleden, jeugdbeschermers 
en lokale professionals).
De volgende resultaten worden beoogd met dit onderzoek:
• Verhelderen welke elementen (welk professioneel handelen) 
 in de uitvoeringspraktijk bijdragen aan resultaten van de 
 doelstellingen van de Nieuwe Jeugdbescherming
• Adviezen voor de uitvoeringspraktijk om de implementatie te  
 versterken
• Doorontwikkeling van de werkwijze Nieuwe Jeugdbescherming  
	 (reflectie	op	de	praktijk)

1.1.2 Onderzoeksvragen
Het kwalitatieve onderzoek richt zich op die aspecten van de 
Nieuwe Jeugdbescherming die voor de cliënt en de organisaties 
het meest nieuw zijn. Dat zijn in de eerste plaats aspecten die 
betrekking hebben op het samenwerken met de cliënt en zijn 
netwerk en in de tweede plaats de samenwerking met lokale 
professionals. Centrale thema’s in dit verkennend onderzoek zijn 
dan ook: zoveel mogelijk regie bij de cliënt en de samenwerking 
met het informele - en professionele netwerk (lokale professionals). 

Wij hebben de volgende onderzoeksvragen geformuleerd, 
gerangschikt per thema:

1. De regie voor het realiseren van de veiligheid van het kind ligt  
 zoveel mogelijk bij het gezin en hun netwerk; 
 a) In hoeverre ligt regie daadwerkelijk bij het gezin, binnen de  
  kaders van de veiligheid van de jeugdige? 
  Welke succesfactoren hebben bijgedragen aan regie bij het  
  gezin?
 b) In hoeverre is met het netwerk samengewerkt bij de 
  besluitvorming en uitvoering van hulpverlening? 
  Welke succesfactoren hebben bijgedragen aan het 
  samenwerken met het netwerk?

2.  Verbinding met de lokale zorg; 
 In hoeverre is een verbinding met het lokale veld gerealiseerd? 
 Wat is voor de cliënt wenselijk hierin? Wat levert het de cliënt op? 

1.1.3 Selectie en werving van de cases
Voor dit eerste onderzoek zijn medewerkers (en cases) geselecteerd 
uit de pilotteams Nieuwe Jeugdbescherming (start 2014), omdat 
daar al langer methodische leerbijeenkomsten worden gehouden 
gericht op het implementeren van de visie en dus al enige tijd 
volgens die visie wordt gewerkt. Daarmee is in die teams de 
opgegane	ervaring	maximaal.	
De medewerkers is gevraagd een casus aan te leveren waarin 
elementen uit de werkwijze Nieuwe Jeugdbescherming zijn 
toegepast,	en	specifiek	de	thema’s	van	dit	onderzoek:	
• Zoveel mogelijk regie bij het gezin, binnen de kaders van 
 veiligheid
• Samenwerken met het informele netwerk van gezin en jeugdige 
• Een doorlopend proces, betrokkenheid lokale zorg.

Gevraagd is of zijzelf, de cliënt /gezinsleden/netwerk en waar 
mogelijk de professional uit het lokale team willen participeren 
in dit onderzoek. In eerder verkennend onderzoek10, bleek een 
dergelijke ‘positieve’ selectie van cases veel informatie op te leveren 
over wat werkzame factoren zijn en ook over wat beter kan. Dat 
bleek dus een adequate aanpak om informatie te verkrijgen voor 
de doorontwikkeling van de werkwijze. 

De omvang van de GI’s in Gelderland is uiteenlopend. Het aantal 
cases wordt gerelateerd aan de omvang van de instelling (in 
Gelderland). JbGld zal dus meer zaken in het onderzoek betrekken 
dan de andere GI’s.
Beoogd werd voor JbGld 8 (of meer) cases; voor de overige GI’s 
2-5 cases te selecteren. Per casus verwachtten wij circa 4 interviews 
af te nemen: met de jeugdige/ouders/netwerk, de jeugdbeschermer, 
de eventueel betrokken lokale professional en mogelijk een 
gedragsdeskundige betrokken bij de casus. 

10  Voorbeelden zijn A.E. van Burik, B. de Jong, M. van der Steege, 
 De nieuwe werkwijze nader belicht, van BJZ Haaglanden/Zuid-Holland,  
 april 2014 en C. Balder-van Seggelen, B. de Jong, W. Slot, Bescherming  
 in beweging, Verve Overijssel, juni 2013
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1.1.4 Gerealiseerde respons
In totaal hebben 33 gesprekken plaatsgevonden, in 12 cases die 
in het onderzoek zijn betrokken:
• 2 cases van LJ&R
• 4 cases van WSG
• 6 cases van JbGld

Tabel 1 Overzicht van de cases per GI en van de gesprekken per casus

Gezinsleden/ 
netwerk

JBer Lokale prof. Type zaak

LJ&R

Casus 1 Moeder Ja Ja Dwang

Casus 2 Vader Ja Nee Dwang

WSG

Casus 3 Moeder + opa & 
oma

Ja Nee Dwang

Casus 4 Jeugdige + vader Ja Ja Dwang

Casus 5 Moeder Ja Ja Dwang

Casus 6 Moeder + vader Ja Ja Dwang

JBGelderland

Casus 7 Moeder Ja Nee Drang

Casus 8 Moeder Ja GDer Nee Dwang

Casus 9 Moeder + vader Ja Ja Drang

Casus 10 Vader Ja Ja Dwang

Casus 11 Opa+Partner Ja Zorgaan-
bieder

Drang

Casus 12 Vader  + oma & 
stiefopa

Ja Nee Drang

N Totaal 13 13 7*

    
Per casus zijn 2-3 interviews gehouden. Met de:
• Jeugdbeschermer
• Gezinsleden: (groot)ouder, jeugdige en betrokkenen uit het  
 informele netwerk
• Professional lokale team

Daarnaast is 1 interview gehouden met een bij de casus betrokken 
gedragsdeskundige.

We hebben gekozen voor een korte doorlooptijd van de uitvoering 
van het onderzoek, om in 2015 nog met een rapport te kunnen 
opleveren. We zijn gestart met de onderzoeksopzet in het eerste 
kwartaal van 2015, de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek 
(het houden van de interviews en het uitvragen van de 
kwantitatieve monitor) vond plaats in het tweede kwartaal van dit 
jaar. In deze periode hebben we aantal malen dat jeugdbeschermers 
graag mee wilden werken, maar dat ouders (op een later moment) 
hun medewerking niet verleenden. Dat maakte dat het niet haalbaar 
was om in de gestelde periode alsnog het beoogd aantal cases te 
betrekken in dit onderzoek. Voor het thema ‘Verbinding met lokale 
zorg’ is aan de jeugdbeschermers gevraagd om een professional 
van het lokale team, indien betrokken bij de casus, te vragen 
medewerking te verlenen aan dit verkennend onderzoek. 
Niet in alle cases bleken professionals uit een lokaal team betrokken 
te zijn. In zes cases is een professional van een lokaal team 
geïnterviewd. In een casus heeft de jeugdbeschermer in plaats 
van een professional uit een lokaal team een hulpverlener van 
een zorginstelling (die al hulpverlening aan de volwassene bood) 
bereid gevonden mee te werken aan dit onderzoek.

1.1.5 Gestructureerde interviews als onderzoeksinstrument
In het kwalitatief onderzoek zijn interviews gehouden met cliënten/
gezinnen, medewerkers en samenwerkende (lokale) partners.
De onderzoeksthema’s zijn concreet beschreven en uitgewerkt in 
een vragenlijst t.b.v. de interviews met cliënten, netwerk, uitvoerend 
medewerkers en lokale samenwerkingspartners. De interviewlijst is  
sterk gestructureerd van opzet. Elk onderwerp is voor de interviewers 
en respondenten kort toegelicht in het interviewschema, over 
deelaspecten wordt eerst een schaalscore gevraagd en vervolgens 
een toelichting op de score. Daaronder staan suggesties voor 
‘doorvragen’ benoemd. Deze werkwijze hebben we gehanteerd 
omdat we voor meerdere interviewers van verschillende GI’s hebben 
gekozen. Spreiding van de werkdruk en brede betrokkenheid vanuit 
de organisaties waren daartoe aanleiding. 
Werken met gestructureerde interviews verhoogt dan de uniformiteit
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in de dataverzameling. Structurering draagt eraan bij dat alle 
relevante thema’s in alle gesprekken op de zelfde wijze aan bod 
komen.

1.1.6 Voorbereiding en uitvoering interviews
In een bijeenkomst met alle interviewers van de drie betrokken 
GI’s zijn het doel en de opzet toegelicht. Ook zijn de vragen 
doorgenomen en begrippen verduidelijkt. De interviewers is 
gevraagd om uitspraken van de geïnterviewde vast te leggen, 
om zo – in de eigen woorden – voorbeelden en citaten te kunnen 
verwerken in het onderzoeksverslag. 
Interviewers hebben veelal in tweetallen gewerkt: een interviewer 
voerde het gesprek, de ander maakte ter plekke het verslag. 
De rolverdeling wisselde tijdens het gesprek.

1.1.7 Verwerking van de resultaten van de interviews
Elke GI heeft de resultaten van de interviews in een eigen 
deelverslag beschreven. Voor de beschrijving was eenzelfde 
opzet vastgesteld voor elk van de GI’s11. 
Op basis van die deelverslagen is dit eindverslag gemaakt. 
 

1.2  VERANTWOORDING KWANTITATIEF ONDERZOEK

1.2.1 Starten met kwantitatief onderzoek
In de ambities van de Nieuwe Jeugdbescherming staan ook 
kwantitatieve doelstellingen beschreven. Deze hebben we voor de 
uitvoering van dit onderzoek geconcretiseerd naar: 
1. Zijn in 2015 minder maatregelen van kinderbescherming 
 uitgevoerd door de GI’s in Gelderland, gemeten vanaf 2012?
2. Is er sprake van een kortere gemiddelde duur van de 
 maatregelen van kinderbescherming, gemeten vanaf 2012?
3. Is er sprake van minder hermeldingen van een maatregel,   
 gemeten vanaf 2012? 
4. Zijn er minder uithuisplaatsingen in 2015, gemeten vanaf   
 2012? 

11 De deelverslagen zijn op te vragen bij elke afzonderlijke GI. 

Elk van de deelnemende instellingen heeft deze gegevens verzameld  
vanuit hun registratiesysteem, en monitort deze gegevens standaard 
in de managementcyclus. Het vergelijken van meerdere jaren 
van de gegevens, is in dit verkennend onderzoek als ‘start’ 
meegenomen. Omdat we vanaf 2012 starten met meten, zijn er 
eerste voorzichtige aannames misschien te trekken of eerste trends 
mogelijk te signaleren.  

1.2.2 Voorbereiding en uitvoering kwantitatief onderzoek
Er is tussen de deelnemende organisaties overleg geweest over de 
definities	van	de	gegevens	en	de	wijze	van	ophalen	van	gegevens,	
in afstemming met de projectleider Nieuwe Jeugdbescherming en 
de betrokken informatie-analisten van de organisaties. We hebben 
allen dezelfde lijst met variabelen gehanteerd. In enkele metingen 
zijn ook cijfers van de 1e twee kwartalen van 2015 meegenomen, 
om een beeld te schetsen van de aantallen ná de transitie. Voor het 
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, bleek het dit 
jaar niet mogelijk om de voorgestelde data uit hun bronsysteem te 
halen en te verwerken in de overzichten zoals deze in dit rapport 
zijn opgesteld.  

1.2.3  Wat niet gelukt is in de uitvoering van het kwantitatief 
  onderzoek
In het visiedocument van de Nieuwe Jeugdbescherming staat de 
ambitie over uithuisplaatsingen als volgt beschreven: Minder en 
korter durende uithuisplaatsingen, ook buiten het sociale netwerk. 
Echter, bij de meting van de uithuisplaatsingen, bleek dat in de 
huidig gehanteerde registratiesystemen het niet mogelijk is om 
onderscheid te maken tussen plaatsingen binnen het netwerk 
en buiten het netwerk. De wens om te meten hoeveel 
uithuisplaatsingen buiten familie en eigen netwerk plaatsvinden, 
kon niet uitgevoerd worden. Daarnaast bleek dat het aantal 
zorgaanspraken en de verleende zorg niet betrouwbaar genoeg 
uit de registratiesystemen te halen is, omdat de organisaties 
hierbij afhankelijk zijn van de zorgaanbieders. Om die reden heeft 
deze meting zich beperkt tot een eerste trendanalyse van alleen 
het aantal machtigingen uithuisplaatsingen.  
Naast	de	doelstellingen,	die	specifiek	zijn	gekoppeld	aan	de	
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ambities van de Nieuwe Jeugdbescherming, zijn er een aantal 
doelstellingen die de organisaties afgelopen jaren al hanteren als 
belangrijke kwaliteitsindicatoren, ook genoemd in de inleiding:
• 1e Face to face contact met jeugdige/ouders binnen 5 werkdagen  
 na aanvang hulp
• 1e Plan van Aanpak OTS binnen 6 weken na aanvang vastgesteld 12

Het bleek bij de samenwerkende GI’s in dit onderzoek niet mogelijk 
om vanuit de bronregistratie betrouwbare data voor deze metingen 
te leveren. Om die reden zijn deze kwaliteitsindicatoren niet verder 
opgenomen in dit onderzoek.  

1.3  BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Om feedback te ontvangen over opzet en resultaten van dit 
onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld met ter zake 
kundige professionals. Deze commissie bestaat uit acht mensen, 
in	de	bijlage	staat	de	samenstelling	vermeld.	Verschillende	expertise	
is daarin aanwezig: praktijkgericht onderzoek, de Raad voor de 
Kinderbescherming, Eigen Kracht Centrale, medewerkers vanuit de 
gemeenten en het cliëntperspectief.
De commissie fungeert als klankbordgroep in dit onderzoek en is 
op twee momenten bij elkaar geweest: de concept-opzet van het 
onderzoek en het conceptverslag met de bevindingen is besproken. 
De feedback van de begeleidingscommissie hebben wij meegenomen 
in de opzet van het onderzoek en in deze rapportage. 

12  JbGld en WSG hanteren de norm van 6 weken voor het eerste PvA.   
 LJ&R hanteert daarbij per 2015 de toevoeging dat de termijn bij een   
 OTS pas ingaat als duidelijk is dat een familiegroepsplan niet tot stand  
 komt. 
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2 BEVINDINGEN UIT DE INTERVIEWS

We rapporteren in dit hoofdstuk de kwalitatieve bevindingen op 
de drie onderzoeksvragen zoals geformuleerd in paragraaf 1.1.2  
Achtereenvolgens komen aan bod de regie bij het gezin (paragraaf 
3.1), het netwerk (paragraaf 3.2) en de verbinding met de lokale 
zorg (paragraaf 3.3). Daarnaast beschrijven wij werkzame factoren 
en aandachtspunten (paragraaf 3.4) en overige bevindingen, zoals 
de inzet van een drangtraject (paragraaf 3.5)

2.1  REGIE BIJ HET GEZIN, BINNEN DE KADERS VAN VEILIGHEID

Voor dit thema zijn in de gesprekken meerdere schaalvragen en 
deelvragen aan de orde gesteld aan (groot)ouders en betrokken 
netwerk, jeugdbeschermers en lokale professionals. 
De deelvragen waren gericht op de samenwerking op:
• Probleemdefinitie en planvorming: Wat is er aan de hand en  
 wat moet er gebeuren; heeft het gezin hierin een stem gehad?  
 En is het gezin in de gelegenheid gesteld zelf een plan op te stellen? 
• Veiligheid van de jeugdige: Zijn er eisen of grenzen gesteld  
 door de jeugdbeschermer? 
• Activeren en het versterken van mogelijkheden: zijn gezinnen  
 in de gelegenheid gesteld om zelf oplossingen te bedenken?
• Rapportage: herkennen ouders zich in dat wat de jeugdbeschermer  
 opschrijft?

2.1.1 Heeft het gezin een stem in het formuleren van wat er aan  
  de hand is?   
Aan de geïnterviewde personen is gevraagd in hoeverre de mening 
van ouders/jeugdige en van de lokale professional over wat er aan 
de hand is en wat moet gebeuren (zorgen en krachten) meegenomen 
is in het uiteindelijke Plan van aanpak. De jeugdbeschermers geven 
allen aan ouders en het netwerk te betrekken bij wat er aan de 
hand is. In ruim driekwart van de cases voelen ouders zich goed 
gehoord, en hebben zij hun visie op de problemen en wat er moet 
gebeuren kunnen geven. In die cases was er geen sprake van 
punten waarop de jeugdbeschermer en ouders het oneens waren. 

DE JEUGDBESCHERMER HEEFT MIJ 
DE OGEN GEOPEND, IK ZIE NU IN DAT 
IK ONVOLDOENDE NADACHT OVER 
WAT DE RUZIES TUSSEN MIJN EX EN 
MIJ VOOR DE KINDEREN BETEKENEN. 
DOOR DAT INZICHT, EN DAT DE 
JEUGDBESCHERMER TELKENS WEER 
BENADRUKTE DAT HET OM DE 
KINDEREN GAAT, IS HET MIJ GELUKT 
OM WEER MET MIJN EX AAN TAFEL 
TE GAAN EN AFSPRAKEN TE MAKEN. 
WE KUNNEN NU WEER SAMEN 
OUDERS ZIJN.   

2 BEVINDINGEN UIT DE INTERVIEWS
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Jeugdbeschermer: 
“We zijn begonnen met verzamelen wat er aan de hand is. 
Door daar open en transparant over te zijn, waren er geen 
punten waarover we het oneens waren.”

Een aantal jeugdbeschermers geeft daarbij aan dat het leggen van 
regie bij het gezin afhankelijk is van de mogelijkheden van ouders. 

Jeugdbeschermer: 
“Moeder was niet in staat om goed naar zichzelf te kijken 
en te reflecteren. Ze kon niet aangeven wat er wel en niet 
goed ging. Het was moeilijk met haar te praten over wat 
hetgeen niet goed ging.”

In een casus is moeder niet tevreden over de stem die zij had. 
Zij geeft aan dat haar mening niet is gehoord. Wanneer zij het 
niet eens was met de jeugdbeschermer is daar niet door de 
jeugdbeschermer naar geluisterd.

2.1.2 Is het gezin in de gelegenheid gesteld om zelf een plan op  
  te stellen? 
In vier cases is benoemd dat er al een plan lag of dat er een  
familiebijeenkomst of Eigen Kracht conferentie is geweest om 
een plan op te stellen. In een geval weet de ouder niet of het plan 
dat al eerder is opgesteld door school en de psychiater gebruikt is 
door de jeugdbeschermer. In de andere cases is samen met de 
jeugdbeschermer een plan opgesteld. Jeugdbeschermers gaven 
daarin het gezin de ruimte om actief mee te denken in het opstellen 
ervan.  

Moeder:  
“Ik heb zelf doelen opgesteld. De jeugdbeschermer heeft 
hieraan sturing gegeven, maar ik heb wel zelf bedacht hoe 
ik aan het probleem kon gaan werken.”

Jeugdbeschermer: 
“Het plan in het gezin met betrokkenen maken, in hun 
huiskamer, maakt dat het iets van hen is. Het maakt het ook 
makkelijker om daar de focus op te houden met elkaar.”

In een casus is het plan alleen door de jeugdbeschermer opgesteld, 
en kreeg moeder alleen gelegenheid om binnen een week op het 
opgestuurde plan te reageren.

2.1.3 Is het gezin betrokken bij de inschatting van de veiligheid? 
Op één uitzondering na, geven (groot)ouders aan dat de veiligheid 
van de jeugdige altijd onderwerp is (geweest) van gesprek. 
Jeugdbeschermers geven aan dat dit altijd gebeurt, maar dat het 
letterlijke woord niet altijd genoemd wordt. 

2.1.4 Zijn er onderwerpen waar de jeugdbeschermer een 
  voorwaarde (grens) gesteld heeft? 
Bij het benoemen van wat onveilig en niet goed is voor het kind 
bespreekt de jeugdbeschermer ook welke grens gesteld wordt 
vanuit de jeugdbescherming. Jeugdbeschermers en ook de 
gedragsdeskundige geven aan dat in het gedwongen kader er 
zoveel mogelijk regie bij het gezin en het netwerk ligt. Maar daarbij 
 heeft de jeugdbeschermer wel de rol in het bewaken van de 
veiligheid van het kind. Alle jeugdbeschermers geven aan dat zij 
eisen stellen. Zeker de helft geeft aan dat zij consequent en 
vaak benoemen: we zijn er voor jouw kind, wat is nodig zodat de 
opvoedingssituatie voor jouw kind goed genoeg is? 

Jeugdbeschermer: 
“Geen escalaties, het moet voor je baby goed zijn.”

Jeugdbeschermer: 
“Ja, ik heb eisen gesteld m.b.t. het cocaïnegebruik. 
Niet zozeer over de controle en het gebruik. Maar áls je 
gebruikt, kan je kindje niet blijven. Vader moet het dan 
overnemen, of tante. Dat is niet direct een situatie voor 
altijd, dan gaan we het weer verder bekijken.(…) 
Ja, ik ben daar heel duidelijk over geweest, recht voor 
z’n raap. Ik kom hier niet voor de gezelligheid. Ik kom 
voor de baby in de buik en voor jou.”
 
Ouders rapporteren nagenoeg unaniem dat jeugdbeschermers 
heel duidelijk en eerlijk zijn over de eisen waaraan zij moeten 
voldoen in het belang van hun kind, en dat de jeugdbeschermers 
herhaaldelijk bespraken dat het hen alleen maar ging om het 
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kind. Ouders erkennen en herkennen de grenzen of eisen die de 
jeugdbeschermer stelt; ze geven aan deze te onderschrijven. 
Dat leverde in die zaken in korte tijd een grote verbetering in de 
situatie op en was een goede basis voor samenwerken. 

Ouder: 
”De jeugdbeschermer heeft mij de ogen geopend, ik zie nu  
in dat ik onvoldoende nadacht over wat de ruzies tussen mijn 
ex en mij voor de kinderen betekenen. Door dat inzicht, en  
dat de jeugdbeschermer telkens weer benadrukte dat het 
om de kinderen gaat, is het mij gelukt om weer met mijn 
ex aan tafel te gaan en afspraken te maken. We kunnen nu  
weer samen ouders zijn.”  

Ouder: 
“Veiligheid is altijd met ons besproken, ook wat we daarvoor 
moesten laten: geen ruzies en geen escalaties meer.”

Ouder: 
“De jeugdbeschermer had een duidelijke eis: ik mag zelf 
geen politiecontacten hebben, de financiële situatie moet op 
orde komen en de zorg voor de kinderen moet goed gaan. 
Ja, ze is daar héél eerlijk en duidelijk in.”

Twee lokale professionals benoemen dat als de jeugdbescherming 
betrokken raakt, dat de ernst van de situatie weergeeft voor ouders. 
Zij zien dan in dat er grenzen bereikt zijn. 

Lokale professional: 
“De jeugdbeschermer gaf heel duidelijk de ondergrens aan, 
dat maakte indruk bij ouders. Het zette ze ook aan het denken: 
‘het moet anders’.”

Lokale professional: 
“De jeugdbeschermer positioneert zich duidelijk maar 
beweegt ook mee.” 

De duidelijkheid en eerlijk zijn over wat er nodig is, maakt dat 
er weinig of geen onenigheid was en dat de samenwerking heel 
goed was. Op een casus na, zijn ouders en netwerk heel tevreden 

met hun jeugdbeschermer. Sommige reacties van ouders en netwerk 
zijn hierin heel stellig.

Interviewer: “Was de jeugdbeschermer eerlijk en duidelijk?”  
Ouder: “Ja, zeker! Ik heb geboft met deze jeugdbeschermer.” 

Ouder: ‘‘De klik was er direct.” 

Ouder: “Niet normaal!” (in positieve zin bedoeld) 

2.1.5 Is aan het gezin gevraagd zelf oplossingen te bedenken  
  voor de problemen? 
In de gesprekken komt naar voren dat de zorgen die aanleiding 
waren voor de bemoeienis van de GI vaak al vast liggen (bij dwang 
in de rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming en de 
beschikking van de kinderrechter) en worden herkend en (veelal) 
erkend door ouders. Ouders worden vooral gestimuleerd mee te 
denken over ‘wat moet er gebeuren’.

Jeugdbeschermer: 
“Mijn eerste vraag aan moeder was: Heb je zelf een oplossing?”

Jeugdbeschermer: 
“Moeder zag de zorgen die er waren zelf ook. Ze was zich 
zelf bewust van de problemen en is er mee aan de slag 
gegaan. De OTS stond niet op de voorgrond maar hoe 
kunnen we oplossingen vinden.”

Jeugdbeschermer: 
“Ik heb de veiligheid ingeschat, waarop de baby bij opa 
en partner geplaatst is. De verzorging van het kindje en 
het organiseren van hulp daarbij heb ik bij hen gelaten, in 
samenwerking met moeder en haar vriend. Dat is de kracht 
geweest, waardoor ze nu verantwoordelijkheid tonen.”

In de gesprekken komt naar voren dat de regie op oplossingen 
vaak bij ouders en/of netwerk ligt. In alle casussen geven (groot)
ouders aan dat er gevraagd wordt om zelf oplossingen te bedenken, 
of dat zij merken dat jeugdbeschermers stimuleren om daarover 
na te denken. In een casus noemt de jeugdbeschermer dat de 
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eigen mogelijkheden van ouders zijn versterkt tijdens een Eigen 
Kracht conferentie. In twee casussen geven ouders aan dat zij 
wel mochten aangeven wat mogelijke oplossingen zouden zijn, 
maar hebben zij daarna het gevoel gekregen dat daar onvoldoende 
mee is gedaan door de jeugdbeschermer. 
Cliënten en netwerk van drie casussen geven aan dat zij al eerder 
oplossingen hadden bedacht of hebben geregeld; het was niet 
nodig om aan hen oplossingen te vragen, hen daarin te activeren. 

Ouder: 
“Ze hoefde mij niet te vragen oplossingen te bedenken; 
er lag een kant-en-klaar plan op papier, opgesteld in een 
Eigen Kracht conferentie.”

Grootouders en moeder: 
“De familie heeft zelf oplossingen bedacht en heeft dit plan 
voorgelegd aan de jeugdbeschermer. Zij is hier toen mee 
akkoord gegaan. We hebben dus zelf een oplossing bedacht, 
maar niet omdat de jeugdbeschermer hier naar gevraagd heeft.”

Jeugdbeschermer: 
“De wens van opa om zelf voor zijn kleinkind te zorgen, 
heb ik als uitgangspunt genomen.” 

Ouder: 
“De jeugdbeschermer heeft mij, mijn netwerk en de 
hulpverlening de regie laten houden en het plan laten 
uitvoeren zoals wij dachten dat het nodig was.” 

In een casus was moeder het er niet mee eens dat zij niet zelf 
voor haar kind zou kunnen zorgen. Maar samenwerking bleef 
mogelijk, doordat moeder meegenomen werd in het vinden van 
een oplossing: het verblijf voor haar kind regelen in het netwerk 
(van vader).

2.1.6 Herkennen gezinnen zichzelf (hun verhaal) in de rapportages  
  van de jeugdbeschermer? 
Alle cliënten geven aan dat zij tevreden zijn over de inhoud van de 
reportage. Bij doorvragen geven in driekwart van de cases (groot)
ouders aan dat zij zeer tevreden zijn over de inhoud van de 

rapportage, de mate waarin ouders (en hun netwerk) zelf 
rapportage hebben opgesteld, dan wel samen met hen is opgesteld 
en dat de rapportage in de taal van de cliënt is. Cliënten geven 
nagenoeg unaniem aan zich te herkennen in de rapportage, ofwel 
omdat ze het zelf, (met hun netwerk) (mee)geschreven hebben, 
ofwel omdat het besproken is en hun opmerkingen altijd verwerkt 
zijn. Onvrede over de rapportages van de jeugdbeschermer benoemen 
een aantal ouders vooral over informatie over hun geschiedenis, 
die ze te uitvoerig dan wel niet (meer) relevant vinden (‘blijft 
achtervolgen’). Een ander punt van onvrede dat twee ouders 
noemen, is over rapportages van andere professionals en eerdere 
ervaringen. Daarover geven zij aan dat het onjuiste informatie bevat.

Ouder: 
“De laatste rapportages die zijn geschreven bevatten nog 
steeds zo’n 15 pagina’s met mijn ellendige geschiedenis. 
Dat het nu zo ontzettend goed gaat, staat op 2 pagina’s 
achter deze geschiedenis. Dat geeft toch een vertekend 
beeld.”

Ouder: 
“De jeugdbeschermer schrijft heel concreet. We herkennen 
ons erin. Alles staat erin wat wij belangrijk vinden.”

2.2  SAMENWERKEN MET HET NETWERK

Over de vraag in hoeverre het netwerk betrokken is of wordt in de 
casus zijn meerdere schaalvragen en deelvragen in de gesprekken 
aan de orde gesteld. We beschrijven hierbij de bevindingen op 
•	 Probleemdefinitie	en	planvorming:	Wat	is	er	aan	de	hand	en	wat		
 moet er gebeuren; heeft het netwerk hierin een stem gehad?  
 En heeft de jeugdbeschermer samengewerkt met het netwerk  
 om doelen op te stellen voor een plan? 
• Veiligheid van de jeugdige: Is het netwerk betrokken bij het  
 inschatten van de veiligheid? 
• Activeren en het versterken van mogelijkheden: is het netwerk  
 rondom het kind in kaart gebracht? En zijn ze betrokken bij het  
 vinden van oplossingen en de uitvoering van het plan? 
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2.2.1 Heeft het netwerk een stem in het formuleren van wat er  
  aan de hand is?   
Op één uitzondering na, geven ouders aan dat de jeugdbeschermer 
het betrekken van het netwerk uitdrukkelijk heeft ingebracht, in 
een geval zelfs met een Eigen Kracht conferentie op initiatief van 
de jeugdbeschermer. In de casus waarin moeder aangaf dat het 
netwerk geen stem heeft gehad in de planvormingsfase, waren 
grootouders wel betrokken en is met hen een familieberaad 
georganiseerd.

Jeugdbeschermer: 
“Er is een Eigen Kracht conferentie gehouden, op mijn 
initiatief. Moeder heeft met de coördinator van EKC 
bedacht wie erbij zouden moeten zijn. Het netwerk heeft 
een plan gemaakt. Veiligheid is benoemd tijdens de 
conferentie. Wanneer is het veilig en hoe blijft het veilig?” 

Ouder: 
“De jeugdbeschermer heeft voor een pleegzorgplaatsing 
gezocht binnen het netwerk, zij hebben daarin meegedacht. 
Dankzij de jeugdbeschermer is het kind niet in een instelling 
geplaatst, waar eerder betrokken hulpverleners over spraken.”

In een casus waar de cliënt aanvankelijk aarzelingen bleek te 
hebben om het eigen netwerk te betrekken heeft de stimulans 
van de jeugdbeschermer zeer positieve gevolgen.

Jeugdbeschermer:
” Het opstellen van een familiegroepsplan en werken met 
haar netwerk was pittig voor moeder. Ze zei eerst: ik heb 
eigenlijk niemand. Ik zei daarop dat ik over 2 dagen hierop 
terug zou komen. Toen had moeder een heel lijstje. 
Moeder wilde eerst haar eigen ouders er niet bij betrekken. 
Daar heb ik met moeder over gesproken. Zij belde mij later 
dat haar ouders zich misschien gepasseerd zouden voelen, 
en weer een dag later belde ze dat ze haar moeder toch 
had gevraagd. Vanaf dat moment pakte het netwerk het 
zelf op. Ze waren al begonnen. Iedereen praatte mee op de 
familiebijeenkomst, allemaal waren ze bereidwillig en alles 

kwam op tafel. Op dit moment signaleert het netwerk, ziet 
toe op hoe het gaat. De afspraak is dat er (in het begin) 
iedere dag iemand bij moeder aanwezig is.”

Niet altijd is het betrekken van het netwerk helemaal volgens 
de wens van de ouder verlopen. Zo geeft een cliënt aan dat hij 
niet alleen opa en oma erbij had willen betrekken, maar ook zijn 
broer. Dat was niet gebeurd.

Jeugdige: 
“De jeugdbeschermer heeft alleen mijn ouders gevraagd 
naar hun mening. Ik had het fijn gevonden als mijn broer 
hier ook in meegenomen zou zijn.” 

Grootouder: 
”Van mij hadden meer mensen betrokken mogen worden, 
toen bleek dat het kind niet meer thuis kon blijven wonen.”  

In een casus geeft moeder aan dat de jeugdbeschermer graag 
met	het	netwerk	wilde	werken,	maar	dat	haar	ex-partner	dit	niet	
wilde, en ook het netwerk van moeder er niet bij wilde betrekken. 
Moeder geeft aan dat de jeugdbeschermer haar wel stimuleerde 
haar eigen netwerk te betrekken en dat zij nu contacten met en 
ondersteuning van haar netwerk heeft. Vader geeft aan dat hij 
zelf zijn netwerk inschakelde en contacten daarin onderhoudt.

Ouder: 
“De jeugdbeschermer wilde graag samenwerken met het 
netwerk, maar dat wilde mijn ex-man niet. Ze heeft mij 
wel gevraagd wie er om mij heen zijn om mij te steunen. 
Ze zei dat ik nu alleen voor de kinderen zorg en dat het 
belangrijk is dat ik weet wie er zijn er om mij te helpen, om 
zelf uit te rusten. En dat het niet erg is om hulp te vragen. Ik 
krijg uit mijn netwerk bevestiging dat het goed is dat ik dat 
doe.” 



43

Ouder: 
“De jeugdbeschermer heeft wel geprobeerd het netwerk 
aan tafel te krijgen, maar ik heb dat afgeblazen. Ik wil het 
zelf oplossen, omwille van de kinderen. Familie en vrienden 
om kinderen te halen en brengen vind ik voor de kinderen 
te verwarrend.”

2.2.2 Is het netwerk betrokken bij het inschatten van de veiligheid?  
Uit de gesprekken met ouders en netwerk komt naar voren dat 
daar waar het netwerk betrokken is, het netwerk vaak belangrijk is 
voor de veiligheid van de jeugdige. Het netwerk ziet bijvoorbeeld 
de ouders bij een bezoekregeling, of zij komen in de thuissituatie 
bij ouders om toezicht op de baby te houden of zij houden toezicht 
op moeder. 

Jeugdbeschermer: 
“Het netwerk (waar kindje verblijft) is betrokken bij het 
inschatten van de veiligheid gedurende de bezoekregeling 
van ouders met hun dochter.”

Jeugdbeschermer: 
“Gezien de rapportage (van Veilig Thuis) die er lag moesten 
we erover praten hoe veilig het bij opa was, vanwege 
geruchten over onveiligheid. Ik heb ook de hulpverleenster 
die het gezin begeleidt gevraagd hoe zij het inschat.”

Ouder: 
“Met netwerk is de afspraak dat ze signalen aan de 
jeugdbeschermer doorgeven, aan de bel trekken als het 
nodig is. De jeugdbeschermer heeft ook veel contact met 
mijn netwerk, praat ook met hen over hoe het gaat.”

Twee jeugdbeschermers noemen dat zij het woord veiligheid niet 
gebruiken of dat zij het niet als zodanig noemen, maar wel in 
gesprek gaan over hoe het gaat. 

Jeugdbeschermer: 
“Ik heb niet zozeer de veiligheid genoemd, maar heb wel 
met het netwerk gesproken of de opvoedingssituatie wel 
goed genoeg was.”
 

Grootouders: 
“Er is niet gesproken over het woord veiligheid, maar wel 
over de zorgen die er waren.”

De gedragsdeskundige coacht de jeugdbeschermers sterk op de 
rol van het netwerk in het toezien op veiligheid.

Gedragsdeskundige: 
“Als een jeugdbeschermer aarzelt en bijvoorbeeld zegt: 
‘Tante wil wel gaan kijken hoe het gaat’ en zich daarbij 
afvraagt of dat wel kan zeg ik: ‘Wat maakt jouw aarzeling 
uit? Het is hun oplossing. Zij vinden het belangrijk dat het 
goed gaat met het kind. Heb je hen een compliment  
gegeven voor de oplossing. Nee? Doen!’ Ik zie de werkzame 
 effecten, ik heb zicht op veel zaken. Ik durf dat dan te 
zeggen.”

Niet altijd wordt het netwerk betrokken bij de beoordeling of 
toezicht op veiligheid.

Ouder: 
“Tot nu toe is netwerk niet betrokken bij de vraag hoe het 
gaat.”

De lokale professionals geven allen aan dat zij niet weten of de 
jeugdbeschermers het netwerk een rol geeft in bij de beoordeling 
en monitoring van de veiligheid. 

2.2.3 Is het netwerk rondom het kind in kaart gebracht?  
Waar bij de planvorming het netwerk nog niet betrokken was, geven 
ouders aan dat de jeugdbeschermer hen vraagt om te bedenken 
wie uit hun netwerk een rol zou kunnen spelen, waarbij een aantal 
cliënten aangeven net dat duwtje nodig te hebben gehad om mensen 
te benaderen. Een moeder geeft bijvoorbeeld aan aanvankelijk 
haar ouders er niet bij te willen betrekken, omdat zij zelf hen veel 
last in het verleden heeft bezorgd. Later heeft ze toch haar moeder 
benaderd, die een belangrijke rol krijgt in toezien op de 
opvoedingssituatie van haar kleinkind. De gedragsdeskundige geeft 
aan dat betrekken van, rol van netwerk een vast element is in 
alle besprekingen (methodiek, casusbesprekingen). Altijd stelt de 
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gedragsdeskundige aan de orde: Wie zijn de mensen? Wat kunnen 
ze betekenen? De gedragsdeskundige geeft aan dat de bijdrage 
van Eigen Kracht Centrale in methodische leerbijeenkomsten hierin 
heel leerzaam is, omdat zij onverstoorbaar zijn in het stellen van 
vragen waarbij zij altijd scherp het netwerk op het netvlies hebben. 

In een drietal gevallen bleken ouders zelf hun netwerk al betrokken 
te hebben en brengen ouders naar voren dat zij dus al een actief 
netwerk hebben, zij en/of netwerk al zaken hebben bedacht en 
geregeld, en dat de jeugdbeschermer erop aansluit. In deze situaties 
was het niet (meer) nodig was dat de jeugdbeschermer hen 
stimuleerde het netwerk te betrekken. Mensen uit het netwerk zijn 
vaak dan al bij het eerste gesprek met de jeugdbeschermer aanwezig.

Ouder: 
“Ons netwerk betrekken doen we al; we schakelen hen in 
waar nodig. Bijvoorbeeld buurvrouw, stiefzoon of de 
hulpverlener van partner. Dat hoeft jeugdbeschermer niet 
te doen. De jeugdbeschermer vraagt ons hier wel naar en 
ziet dat het goed gaat met de baby.”

Op de vraag of de jeugdbeschermer het netwerk op de hoogte 
houdt komen uiteenlopende antwoorden. Cliënten geven soms aan 
dat ze het moeilijk vinden dat de jeugdbeschermer contact heeft 
met het netwerk, zonder dat zij erbij zijn. Ongeveer de helft van 
de cliënten waar het netwerk bij betrokken is, geeft aan dat zij willen 
dat dat contact in aanwezigheid van hen gebeurt, dan wel dat zij 
er in ieder geval over geïnformeerd worden. Een ouder merkt op 
dat ze het goed vindt dat de jeugdbeschermer om de zoveel tijd 
twee personen uit haar netwerk belt, waarbij de jeugdbeschermer 
vraagt naar zichtbare signalen over hoe het gaat. 
De jeugdbeschermer heeft vooraf overleg met moeder over met 
wie gebeld wordt.

Jeugdbeschermers geven aan dat dat soms meer impliciet is; 
soms heeft een jeugdbeschermer regelmatig contact met het 
netwerk en is dat ook zo afgesproken. In enkele gevallen geeft 
een	jeugdbeschermer	expliciet	aan	dat	het	andersom	is:	het	
netwerk informeert de jeugdbeschermer over de stand van zaken.

Jeugdbeschermer: 
“Vanaf het eerste gesprek met vader is het netwerk actief 
betrokken geweest. Zij droegen de oplossingen aan.
Het is dus eerder andersom vind ik: het netwerk is 
verantwoordelijk voor de zorg. Zij informeren mij.” 

Uit de interviews met lokale professionals blijkt dat dit voor hen 
vanwege de geringe betrokkenheid, lastig te beantwoorden is. 
Zij hebben daar niet voldoende zicht op. 

Lokale professional: 
“Pleegmoeder [zus vz] is betrokken, daar is baby geplaatst. 
Opa en oma zijn ook betrokken weet ik. Maar ik weet verder 
niet hoe het loopt.”

Eén professional geeft aan dat de betrokken hulpverleners niet met 
het netwerk werken op verzoek van de ouders, maar dat hij ziet 
dat ouders zelf hun netwerk wel benutten voor ondersteuning.

Lokale professional: 
“Vader is terughoudend in het betrekken van het netwerk, 
maar ik hoor  wel van hem terug dat hij er op terug kan 
vallen als dat nodig is. Het is wel een doel om meer familie 
te gaan betrekken, stap voor stap. Bijvoorbeeld bij hoe de 
vakanties voor de kinderen in te vullen.”
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2.3  VERBINDING MET HET LOKALE VELD

Over de vraag in hoeverre het lokale veld betrokken is en hoe 
met lokale professionals wordt samengewerkt zijn meerdere 
schaalvragen en deelvragen in de gesprekken aan de orde 
gesteld. We beschrijven hierbij de bevindingen op 
•	 Probleemdefinitie	en	planvorming:	Wat	is	er	aan	de	hand	en		
 wat moet er gebeuren; heeft de lokale professional hierin een  
 stem gehad? Of is er mogelijk al een plan door de lokale zorg  
 opgesteld?  
• Samenwerken: Is de jeugdbescherming op tijd ingeschakeld?  
 Is helder wat afspraken zijn als er verschillende hulpverleners  
 betrokken zijn? Wordt er samengewerkt bij de uitvoering van  
 het plan? 
 
2.3.1 In hoeverre is het lokale veld betrokken?  
In de twaalf cases van dit onderzoek zijn niet altijd (lokale) 
professionals betrokken, veelal om het langerlopende trajecten 
betreft die al gestart zijn vóór 2015. In een casus is het lokale 
veld niet betrokken omdat de jeugdbeschermer twijfelt aan de 
meerwaarde	bij	een	aflopende	ondertoezichtstelling.	
 
Jeugdbeschermer: “Bij de uitvoering van de OTS is op dit moment 
vaak geen wijkteammedewerker betrokken, en ik vraag me ook 
af of het bij afsluiten van OTS altijd meerwaarde heeft om ‘over 
te dragen’ naar het lokale team. Het is toch ‘goed genoeg’ op dat 
moment? Dat zou dan weer een nieuw gezicht zijn voor moeder. 
Liever zie ik een goed signaleringsplan dat moeder zelf, haar netwerk 
en school kan gebruiken. Mocht het dan minder goed gaat, kunnen 
zij zorgen melden bij het wijkteam waarna alsnog gekeken kan 
worden wat er nodig is.” 
 
Bij zes cases is het lokale veld wel betrokken, in een casus is 
een zorgaanbieder betrokken (bij grootouders). In twee cases 
is het lokale veld betrokken op verzoek van de ouder of de 
jeugdbeschermer. 
 
Ouder: 
“De lokale teammedewerker was in eerste instantie niet 
betrokken. Die kwam pas in beeld toen bleek dat ik eigenlijk  

wel wat extra hulp kon gebruiken bij mijn financiële 
problemen en ondersteuning bij het vinden van de juiste 
hulp voor mijn psychische problemen. De jeugdbeschermer 
heeft daarop contact met het wijkteam gelegd.”

In twee cases is de lokale professional niet actief betrokken bij 
het gezin en is dat ook passend. Redenen daarvoor zijn dat het 
gezin de betrokkenheid niet wenst, of dat het nóg meer hulverleners 
zou betekenen. 

Ouder: 
“Wij willen de lokale zorg niet betrekken vanuit de angst 
voor roddel in de buurt en het dorp. Het heeft geen 
toegevoegde waarde voor wat nodig is voor de kinderen.” 

2.3.2 Heeft de lokale professional een stem in het formuleren van  
  wat er aan de hand is?  
De rol en betrokkenheid van de lokale professionals in de 
planvormingsfase blijkt niet groot. In drie gevallen was de 
lokale professional nog niet betrokken op het moment dat de 
jeugdbeschermer actief werd. Er zijn dan ook niet veel voorbeelden 
van plannen die al in een lokaal team waren gemaakt waarop 
voortgeborduurd kon worden. In een casus was er al wel een plan 
door het CJG met moeder gemaakt. Toen de jeugdbescherming 
betrokken raakte, werden zaken die de jeugdige betreffen 
toegevoegd, zodat beide plannen op elkaar waren afgestemd. 
Wel zijn er drie voorbeelden waarbij gezamenlijke gesprekken 
zijn gevoerd in de startfase. Planvorming is in twee van die cases 
op die momenten tot stand gekomen: de lokale professional was 
aanwezig bij de netwerkbijeenkomst waar een plan werd opgesteld, 
of er is samen met de jeugdbeschermer, het gezin en de lokale 
professional een plan gemaakt. 
In een casus noemt de lokale professional wel betrokkenheid in 
de startfase, maar niet direct in de planvorming. 
 
Lokale professional: 
”Ik ben wel betrokken geweest tijdens de gesprekken die 
gingen over wat er moet gebeuren. Maar de doelen stonden 
er al wel.”
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2.3.3 Hoe is de samenwerking tussen het gezin, de jeugdbeschermer  
  en de lokale professional? 
Op de vraag of de jeugdbescherming tijdig is ingeschakeld vinden, 
op drie cases na, de cliënten dat het geval. In de langerlopende 
trajecten geven ouders en jeugdbeschermers aan dat het lastig 
is om hierop antwoord te geven. Lokale professionals kunnen in 
die cases geen antwoord geven op deze vraag. In een van de drie 
cases waarbij de jeugdbescherming ‘te laat kwam’ geven beide 
ouders aan dat een nieuw incident had kunnen voorkomen worden. 

Ouder: 
“Er was een uit de hand gelopen situatie waarbij de politie 
betrokken is. Daarop is er contact geweest met Veilig Thuis. 
Zij zouden het doorzetten en ik zou binnen 2 weken 
teruggebeld worden door het lokale team, maar dat is niet 
gebeurd. Een aantal weken later was er weer een incident 
dat de kinderen hebben meegekregen. 
De politie was wederom betrokken. Toen heeft Veilig Thuis 
de jeugdbescherming ingeschakeld.” 

Als betrokkenheid vanuit het lokale veld op een later moment 
ontstond, dan waren zij bij de uitvoering van het plan of op 
evaluatiemomenten wel betrokken. 
Daar waar de lokale professional bij de uitvoering betrokken is, is 
de veiligheid onderwerp van gesprek. 

Lokale professional: 
“Veiligheid komt in gezamenlijke gesprekken ter sprake. 
Ik heb ook zelf kunnen aangeven wat belangrijk is in die 
veiligheid”

Het inzetten van het lokale team, met daarbij het benutten van 
het netwerk, om doelen te halen gericht op de veiligheid van de 
kinderen, wordt als meerwaarde gezien. Een lokale professional 
noemt	dat	dat	ook	goed	kan	door	vanuit	het	lokale	veld	extra	
ondersteuning te bieden bij ouders of gericht op de praktische 
zaken. 

Lokale professional: 
“Ik richt mij op dit moment vooral op ondersteuning aan 
vader. Die ondersteuning is voor hem belangrijk omdat 
zijn persoonlijke problemen veel stress veroorzaken. Door 
die stress lukte het eerder niet om er echt te zijn voor de 
kinderen. Nu hij zaken wat beter op orde heeft, kan hij de 
kinderen wel ontvangen.”

In vier cases is er duidelijk samengewerkt, werd regelmatig met 
zowel lokale professional of andere betrokken hulpverlener als 
jeugdbeschermer en ouders om tafel gezeten, en is het ook voor 
ouders helder wie wat doet. Ouders geven regelmatig aan dat het 
niet altijd gemakkelijk is voor hen, als er meerdere hulpverleners 
betrokken zijn. Een lokale professionals noemt dat het afstemmen 
en samenwerken ‘pionieren’ is. 

Ouder: 
“Tijdens de overleggen werd dit duidelijk [wie wat doet]. 
De jeugdbeschermer had dit ook in het plan gezet. Ik had 
wel het gevoel dat de jeugdbeschermer wel meer aannam 
van de anderen dan van mij. We hebben meerdere keren 
met z’n allen om de tafel gezeten en als dan de anderen 
zeiden dat het goed ging, dan geloofde de jeugdbeschermer 
het ook echt. Tenminste zo leek het.”

Lokale professional: 
“De doelen zijn regelmatig besproken en zo nodig bijgesteld. 
Het was, is een goede samenwerking met de jeugdbeschermer 
en het gezin. 

Lokale professional: 
“De jeugdbeschermer heeft hierin overzicht gehouden en 
duidelijkheid  aangebracht: wie wat deed en waar voor was.”

Lokale professional: 
“Ouders voelen en zien wel dat hulpverleners veel van elkaar 
weten, juist daarom is het belangrijk alles eerst met ouders 
te bespreken, daar open in te zijn. Een gesprek met alle 
partijen om tafel helpt ook om open en transparant te zijn.” 
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Grootouder:  
“De samenwerking gaat echt heel goed. De jeugdbeschermer 
heeft tegen de lokale professional gezegd dat diegene de  
ogen en de oren is van de jeugdbeschermer en de 
jeugdbeschermer volgt diegene ook.”

In een casus ervaart de lokale professional de afstemming als 
onvoldoende. De professional ziet hierin ook haar eigen aandeel. 

Lokale professional: 
“Bij de start hadden we even stil moeten staan bij het ‘wie 
doet wat’. Dit zouden we nog kunnen doen. Terugkijkend 
zal ik het nu anders gaan aanpakken.”

De professional die betrokken was in het netwerkgezin voor de 
begeleiding van partner van opa geeft aan niet tevreden te zijn 
over de samenwerking. Er is slechts een keer telefonisch overleg 
is geweest, door haar geïnitieerd. Zij is zelf heel actief te zijn in de 
begeleiding aan partner van grootouder, maar mist afstemming, 
waardoor de jeugdbeschermer belangrijke informatie mist over 
de opvoedingssituatie voor de baby.

2.4  WERKZAME FACTOREN EN AANDACHTSPUNTEN: 
 WAT GAAT GOED EN WAT KAN BETER

2.4.1 Werkzame factoren

Volgens cliënten

Bejegening en houding van de jeugdbeschermer
Cliënten hebben hierbij meerdere malen aangegeven dat er goed 
naar hen geluisterd is ouders, dat zij zich echt gehoord voelden:

• Er is naar ons geluisterd, we hebben samen kunnen afspreken  
 hoe we dit konden doen.
• De jeugdbeschermer kijkt mij aan als ik met haar praat en ze  
 luistert naar wat ik zeg. 
• De jeugdbeschermer is niet de hele tijd zelf aan het woord. 
• Als er wat was kon je aankloppen bij haar. 
• Je hoeft maar te bellen en ze staat klaar. 

Ook noemen cliënten factoren die gelegen zijn in de houding van 
de jeugdbeschermer:
• Het begrip dat er was voor beide ouders, dat de jeugdbeschermer  
 zich goed in kon leven in allebei en geen partij koos, dat werkte  
 heel goed. Daardoor konden we samen weer om tafel. 
• Het was nieuw voor me: een jeugdbeschermer die benoemde  
 wat ik goed deed als moeder. Het altijd positief blijven heeft  
 mij vertrouwen gegeven. Ik kon laten zien dat ik het goed bleef  
 doen, en daarop is mijn andere kind terug geplaatst bij mij na  
 een aantal jaren uithuisplaatsing.  
• De jeugdbeschermer toonde zich menselijk. Bij de huidige  
 jeugdbeschermer heb ik het gevoel dat ook als het weer fout  
 zou gaan, mijn dochter niet direct uit huis zou worden geplaatst  
 en dat ze open staat voor andere oplossingen wanneer het toch  
 weer mis zou gaan.
• De jeugdbeschermer is daadkrachtig. Ze doet wat ze zegt en  
 ook meteen, gaat geen tijd over heen. 
• Als er wat was kon je aankloppen bij haar. 
• De jeugdbeschermer heeft de rust bij ons gecreëerd waardoor  
 het nu goed gaat. 

Continuïteit
Tot slot benoemen twee cliënten het belang van een doorlopende 
lijn:
• We hebben de hele tijd dezelfde jeugdbeschermer gehad en  
 geen andere. 
• ´Als straks voogdij voor dit kind aangevraagd moet worden,  
 hopen we wel dat de huidige jeugdbeschermer dat kan blijven  
 doen. We willen echt geen wisseling.’

Volgens jeugdbeschermers

Houding van jeugdbeschermer
• Ouders en jeugdige voelen zich serieus genomen. Vader zou  
 zeggen dat ik hem op de kop heb gegeven en niet bang voor  
 hem ben. 
• De insteek was telkens weer: hoe zorgen we dat je je kindje bij  
 je kunt houden, wat is daarvoor nodig? Ik gaf deze moeder een  
 kans, en dat gaf haar veel vertrouwen. 
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• Ik zie steeds meer dat de oplossingen die ouders zelf aandragen 
 vaak goed werken, dus ik probeer daar echt naar op zoek te  
 gaan en goed naar hen te luisteren. Soms betekent dat ook  
 ouders motiveren om zelf met oplossingen te komen, zij zijn  
 ‘probleemeigenaar’ en hebben verantwoordelijkheid. 

Volgens lokale professionals

Houding van de jeugdbeschermer
• De jeugdbeschermer is duidelijk en helder. Geeft ouders ruimte.  
 Erg prettige samenwerking. 
• Jeugdbeschermer toont veel transparantie
• Jeugdbeschermer toont daadkracht maar met verbinding. 

2.4.2 Aandachtspunten: wat kan beter
In de gesprekken is aan de orde gesteld welke verbeterpunten de 
cliënten, de jeugdbeschermers en de lokale professionals zien in 
de werkwijze van de Nieuwe Jeugdbescherming. 

Volgens cliënten

Houding van de jeugdbeschermer
• Kijken naar actuele situatie en niet vasthouden aan oude informatie. 
• Bij de planvorming rekening houden met de gezinssituatie op  
 dat moment. Dus ook het betrekken van de partner daarbij. 
• Regelmatig op bezoek komen. Als ze vaker op bezoek zou komen  
 zou ik ook meer een band met haar krijgen.
• Bij start OTS direct iemand krijgen die naar je luistert en daarna  
 pas samen met ons stappen zetten.
• Meer luisteren naar de wensen van ouders. Voorbeeld van moeder  
 waarbij het rapport niet met haar besproken wordt: 
 ‘Jeugdbeschermer stelt het rapport op en stuurt het naar de  
 ouder. De ouder kan reageren binnen een week.’ 

Helder en duidelijk zijn (over doelen, verwachtingen, termijnen)
• Zorgen dat de maatregel op tijd start.
• Vanaf het begin heel helder maken wat een OTS inhoudt. Dat  
 het niet beangstigend is maar dat je het als positief kunt beleven  
 en de winst er uit kunt halen. 

• ‘Als ouder moet je zelf je problemen oplossen. Als je denkt dat  
 de jeugdzorg het wel voor je oplost, nou dat is niet zo. 
 Je moet het echt zelf doen en dat is ook goed. Maar dat moet  
 wel duidelijk zijn.’ 
•  ‘Ik was even verbaasd dat het traject al bijna weer stopt.   
 Misschien heeft ze wel gezegd dat het 4 maanden duurt   
 [drang], maar ik had dat helemaal niet meer voor ogen.’

Bereikbaarheid
• Betere bereikbaarheid jb’er, met name tijdens de zomervakantie;

Volgens jeugdbeschermers

Kind centraal stellen
• Nog vaker met het kind spreken en de situatie ervaren. 

Werken met netwerk
• Ik ben me vanaf deze casus meer bewust geworden van de  
 mogelijkheden van het netwerk en hoe goed dit kan werken. 
 Ik ben meer gaan kijken naar de mogelijkheden van het netwerk.  
 Ik heb nu kinderen vaker in een netwerkpleeggezin geplaatst  
 wanneer het niet lukt om hen thuis te laten opgroeien. In het  
 voorstadium heb ik ook het netwerk meer betrokken waardoor  
 een uithuisplaatsing ook meer geaccepteerd is. 
• Ben wat alerter om het netwerk erbij te betrekken.
• Eigenlijk werk ik niet veel anders. Ik heb altijd al kinderen   
 alleen gesproken, regelmatig gesprekken gehouden met ouders  
 en anderen. Misschien dat ik nu nog gerichter het netwerk in  
 kan zetten.

Samenwerken en afstemmen met lokale teams, professionals
• Ik heb nu meer besef van de aanwezigheid van het lokale team  
 en hoe die te betrekken in de afsluitingsfase. 
• Ik vraag me nog wel af: is het lokale team voldoende bekend met  
 de ernst van de maatregel en bewust van hun mogelijkheden  
 en verantwoordelijkheid? 
• Het is nog niet helemaal helder hoe het precies werkt, wie   
 waarvoor verantwoordelijk is en wie je moet bereiken. Het is  
 belangrijk dat die afstemming er komt en dat de taakverdeling  



55

 helder wordt. ‘We zijn allemaal aan het pionieren. Nog niemand  
 weet hoe het precies werkt.’ 
• Niet altijd duidelijk wie het aanspreekpunt is bij de gemeenten.  
 Zij kennen de ‘route’ voor het inzetten van hulpverlening nog  
 niet altijd goed.
• In de samenwerking met andere professionals heb je van dat  
 formele netwerk ook nodig dat zij verantwoordelijkheid dragen  
 en transparant zijn. Te vaak merk ik nog dat ze informatie (in  
 gedwongen kader) niet makkelijk willen delen, of alleen kunnen 
 aangeven dat er zorgen zijn, zelfs als ouders er voor open staan  
 om alles te bespreken. 
• Snellere inzetbaarheid van lokale hulp is gewenst. Er is nu 
 nog sprake van wachtlijsten waardoor de jeugdbeschermer de  
 regie functie moeilijk kan uitvoeren. ‘Ik heb vier zaken in de 
 wachtstand en twee waarin actief wordt samengewerkt.’
• De jeugdbeschermer moet assertief en voortvarend zijn, denk  
 bijvoorbeeld aan tijdig aangeven bij de gemeenten als bepaalde  
 zorg nodig is maar niet voorhanden is.

Doel/duur OTS
• Ik kan nog kritischer kijken naar het verkorten van de duur van  
 de OTS. 
• Ik vraag me steeds meer af in alle cases: ‘hoe nodig ben ik nog?’  
 en ‘kan het ook zonder maatregel’? 

Werkwijze
• Minder bureaucratie (lijkt op dit moment juist toe te nemen),  
 zodat er meer tijd is om echt samen te werken met ouders en  
 het netwerk.

Volgens lokale professionals

Houding van de jeugdbeschermer
• De jeugdbeschermer zou in deze casus vader moeten geloven  
 op zijn woord en hem hierin erkennen. 
• In een echtscheidingszaak is het voor beide ouders belangrijk 
 om aandacht te krijgen van de jeugdbeschermer. Ik heb gemerkt  
 dat op de momenten dat er meer aandacht aan een ouder werd  
 besteed (waar de kinderen wonen), dit een negatieve reactie  

 oproept bij de andere ouder en het contacten onderling niet  
 makkelijker maakt. 
• De samenwerking tussen ouders en jeugdbeschermer zou beter
 kunnen. 
• De jeugdbeschermer kan nog meer uitgaan van de eigen kracht 
  van het gezin en enkel daar waar het niet zelf lukt om in het  
 gezin/netwerk problemen op te lossen, professionele hulpverlening  
 inzetten. 

Oog voor het doel OTS/Drang
• Meer aandacht aan het doel van de OTS, vooral omdat vader  
 aangaf dat het al beter ging toen de jeugdbeschermer voor het  
 eerst kwam. 
• Het gaat goed, dus waarom is de OTS er nog?
• Drang is een kortdurend en intensief traject. Die boodschap, en  
 de termijn, kan vaker benoemd worden naar ouders. In de   
 casus waar ik betrokken ben, was dit niet helder voor ouders. 

Continuïteit
• In een casus met meerdere kinderen is er sprake van twee   
 jeugdbeschermings-instellingen en drie jeugdbeschermers.   
 ‘Dat is niet echt werken volgens één gezin, één plan.’ 

2.4.3 Grenzen aan het werken volgens de Nieuwe Jeugdbescherming
In de vragen aan jeugdbeschermers is opgenomen wat zij ervaren 
aan grenzen in het werken volgens de Nieuwe Jeugdbescherming, 
om zo zicht te krijgen op de vraag of de uitgangspunten van de 
Nieuwe Jeugdbescherming (of de thema’s in dit onderzoek) op alle 
casuïstiek bruikbaar is. 

Volgens jeugdbeschermers

Aard van casuïstiek
•	 In	complexe	scheidingen	blijft	het	soms	lastig	om	regie	bij	de		
 ouders te laten, als deze het totaal niet met elkaar eens zijn.  
 Op zoek gaan naar het gezamenlijke belang (perspectief van de 
 kinderen) is al moeilijk haalbaar dan. 
• Als er sprake is van ernstige psychiatrische of verslavings-
 problematiek is het lastiger regie bij het gezin te leggen en het  
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 netwerk (dat vaak heel klein is) constructief in te zetten. 
 De onvoorspelbaarheid van de ouder(s) is dan heel bepalend  
 namelijk. 
• Ik heb wel cases gehad waarbij het wel eerst geprobeerd is  
 maar het niet lukte. In deze zaken ben ik wel eerst vrij bepalend 
  geweest, echter heb ik hen naderhand wel weer meer betrokken  
 en zelf meer regie gegeven. Blijft soms wat heen en weer 
 bewegen. En soms lukt het ook niet.

Ouders en netwerk betrekken
• In een casus (geen onderdeel van dit onderzoek) heb we met  
 een moeder een ‘zussenberaad’ georganiseerd, om te bespreken
 welke rol zij zouden kunnen spelen in de opvoeding en de 
 ondersteuning van deze moeder. Op het beraad was moeder  
 zelf  afwezig. Dat maakte het heel lastig om regie bij haar te  
 laten en het netwerk constructief in te zetten, dat is niet gelukt. 
• In een nieuwe casus wil moeder geen doelen samen met mij  
 opstellen en wil ook geen netwerk betrekken. Het lokale veld is  
 wel betrokken.
• Sommige cliënten hebben een zeer beperkt netwerk, waardoor  
 het lastig is om een goed netwerk te verzamelen rondom een gezin.  
 Het netwerk is bijvoorbeeld niet actief betrokken, of de ouders  
 hebben veel moeite om mensen toe te laten en te vertrouwen.

Regelgeving
• In een casus ben ik nu gedwongen de zaak te laten toetsen bij
 de Raad aangezien het kind 2 jaar uit huis is. Echter zou een  
 gezag beëindigende maatregel nu niet in het belang zijn van  
 deze casus. Dit zou de samenwerking lastiger maken aangezien  
	 ouders	net	pas	te	horen	hebben	gekregen	dat	hun	kind	definitief		
 niet meer thuis komt te wonen. 

Tijd 
• De huidige tijd en werkwijze vraagt veel ruimte en tijd voor het  
 samenwerken met ouders en het netwerk. Die tijd is helaas niet  
 altijd voorhanden door hoge werkdruk (en o.a. bureaucratie).

2.5  OVERIGE BEVINDINGEN – DE INZET VAN DRANG

In het onderzoek zijn een aantal zaken opgenomen waarin Drang 
is ingezet. In een zaak werd tegelijkertijd een onderzoek door de 
Raad voor de Kinderbescherming uitgevoerd. De Drang heeft in 
die zaak tot resultaat gehad dat een kinderbeschermingsmaatregel 
niet nodig was, toen het onderzoek namelijk in een afrondende 
fase belandde, bleek de samenwerking met het gezin goed te 
verlopen en bleek een maatregel niet noodzakelijk was om de 
veiligheid voor het kind te creëren. In een andere zaak was het 
advies van andere professionals (lokale team, Veilig Thuis) om de 
Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek te laten uitvoeren. 
Daarin is met een Drang (zonder gelijktijdig Raadstraject) gestart. 
Na een intensief traject in de vrijwillige jeugdbescherming bleek 
het onderzoek niet meer nodig: de zorgen waren afgenomen en 
doelen waren behaald. 

Wanneer kan een Drang-traject worden ingezet? Wat kan het 
effect zijn? Voor cliënten is duidelijk dat bij drang ”de situatie op 
het randje is’. Om de keten echt korter te maken is doorontwikkeling 
op	een	flexibele	inzet	van	drang	noodzakelijk,	meerdere	varianten	
zijn denkbaar: parallel met een Raadsonderzoek als het moet, alleen 
Drang als het kan. We zien dat krachtig werken in Drang een 
maatregel kan voorkomen, ook in zaken waarin dat aanvankelijk 
niet werd ingeschat. Drang is niet zozeer een procedurele fase ter 
voorkoming van een maatregel, het is vooral een attitudekwestie, 
zoals Cardol, Hermans en Kuipers stellen. 
Zij geven aan: ‘Drang kan op ieder moment. (…) Drang past in 
een zorgzame samenleving als middel om elkaar aan te spreken 
uit zorg voor een jeugdige. (p.66) (…) Drang is het bespreken 
van de norm vanuit compassie, zonder vooroordeel. (p.68)13.

13  Cardol e.a., Drang, maatregel of attitude.  In: Ouderschapskennis,   
 2015, 18/1, p. 60-68.
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3  KWANTITATIEVE BEVINDINGEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de 
gegevensverzameling gericht op de doelen zoals beschreven in de 
visie van de Nieuwe Jeugdbescherming. Deze metingen richten 
zich op: 
1. Zijn in 2015 minder maatregelen van kinderbescherming 
 uitgevoerd door de GI’s in Gelderland, gemeten vanaf 2012?
2. Is er sprake van een kortere gemiddelde duur van de maatregelen  
 van kinderbescherming, gemeten vanaf 2012?
3. Is er sprake van minder hermeldingen van een maatregel, 
 gemeten vanaf 2012? 
4. Zijn er minder uithuisplaatsingen in 2015, gemeten vanaf   
 2012? 

In samenwerking tussen JbGld, WSG en LJ&R zijn verschillende 
metingen in de registratiesystemen van de organisaties gedaan, 
om aanwijzingen te leveren voor het bereiken van de doelen. 
LJ&R heeft echter geen mogelijkheden gehad om meer gegevens 
aan te leveren dan het 12 maands gemiddelde aantal cliënten 
vanaf 2012. 
 

3.1  AANTAL JEUGDIGEN MET EEN MAATREGEL EN DE DUUR        
 VAN DE MAATREGEL

Een belangrijk doel is een verantwoorde afname van het 
aantal maatregelen en de afname van de duur van de 
ondertoezichtstellingen en voogdijmaatregelen. De afname van 
de duur van de jeugdreclasseringsmaatregelen is in deze meting 
buiten beschouwing gelaten, omdat daarbij een kortere duur van 
de maatregel (nog) geen doelstelling is. Daarnaast is vanwege 
het uitgesproken vonnis en in de meeste gevallen daarin een 
vastgestelde duur van de jeugdreclasseringsmaatregel, geen 
invloed uit te oefenen vanuit de jeugdbescherming op het 
verkorten van de duur.  
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Voogdij
Van 2012 naar 2013 neemt het aantal voogdijmaatregelen in 
beide organisaties (JbGld en WSG) toe. Bij JbGld is in 2014 een 
lichte	daling	te	zien,	maar	het	aantal	neemt	weer	flink	toe	in	het	
eerste half jaar van 2015. Bij de WSG is blijft het aantal ook in 
2014 en 2015 licht stijgen.De duur van de maatregel neemt in 
beide organisaties in 2013 af in aantal dagen, bij beiden is dat 
gemiddeld meer dan 450 dagen minder. In 2014 is een lichte 
toename van de duur zichtbaar, maar blijft onder de duur van 
het aantal dagen in 2012 liggen.Een mogelijke aanname voor 
toename van de gezagsbeëindigende maatregelen ligt in de 
ontwikkeling (gestart vanuit de Vliegwielprojecten, ondersteund 
door de doorontwikkeling in de Nieuwe Jeugdbescherming) dat bij 
langerdurende OTS-en meer wordt gekeken naar de voor het kind 
aanvaardbare termijn waarop de ouder(s) mogelijk weer in staat 
zijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te 
dragen. Als dat perspectief er onvoldoende is omdat de OTS niet 
leidt tot het gewenste effect hierin, wordt eerder overwogen een 
gezagsbeëindigende maatregel aan te vragen. Dit uitgangspunt is  
inmiddels ook vastgelegd in de nieuwe kinderbeschermingswetgeving 
die op 1-1-2015 is ingegaan en is daarmee ook uitgangspunt voor 
beslissingen bij de Raad voor de Kinderbescherming en de 
Kinderrechter.In deze korte termijn van meten kan deze kanteling 
een hogere gemiddelde duur in dagen weergeven, deze beweging 
zal invloed hebben op de gegevens. 

Ondertoezichtstelling
Het aantal OTS-en kent in beide organisaties een lichte stijging 
van 2012 naar 2013, en daalt weer vanaf 2014. De daling is bij 
JbGld in het eerste half jaar van 2015 is fors t.o.v. de eerste twee 
kwartalen in 2014. Bij de WSG is het aantal OTS-en in 2015 ook 
afgenomen in 2015, maar daalt dit aantal minder hard. 
De gemiddelde duur in dagen van de ondertoezichtstelling neemt 
toe in de jaren 2013 en 2014. Een aanname hiervoor is dat in die 
periode in verhouding meer langerdurende OTS-en zijn afgesloten 
(en zijn overgegaan in een voogdijmaatregel), waardoor de 
uitkomst van de gemiddelde duur van de maatregel bij afsluiting 
(het meetmoment in deze monitor) omhoog gaat. 
Het beleid dat in de organisaties gevoerd wordt om gericht te 

kijken naar (langerdurende) OTS-en en het mogelijk (voortijdig) 
afsluiten hiervan, brengt met zich mee dat op de meetmomenten 
die hier gekozen zijn, het een hoog gemiddelde aantal dagen 
betreft bij de afsluitingen. Op basis van deze gegevens kan een 
voorzichtige aanname zijn dat er een dalende trend is in het aantal 
nieuwe OTS-maatregelen met als gevolg een stijgende trend in 
het aantal voogdijmaatregelen. Dat past ook bij het landelijke 
beeld. Maar het effect hierop van het werken met de uitgangspunten 
van de Nieuwe Jeugdbescherming is niet precies te meten, omdat 
de trend al zichtbaar is vanaf 2013 en er ook sprake kan zijn van 
invloeden van het nieuwe jeugdhulpstelsel dat is ontstaan na de 
decentralisatie per 1-1-2015. Gezien de start van de Nieuwe 
Jeugdbescherming	in	2014	is	het	nog	niet	mogelijk	om	definitieve	
uitspraken te doen over de daling van het aantal OTS-en en de 
verkorting van de duur: de tijd is daar simpelweg te kort voor. 
Met deze metingen wordt wel een (mogelijke) trend zichtbaar die 
de komende jaren gevolgd kan worden. 

Jeugdreclassering
In de meting vanaf 2012 is het aantal jeugdreclassering-
maatregelen bij JbGld afgenomen, bij de WSG is een daling te 
zien van 2012 naar 2013, daarna blijft het aantal maatregelen 
gelijk. In het eerste half jaar van 2015 is de dalende trend bij 
JbGld nog steeds zichtbaar, bij de WSG is het ongeveer gelijk 
gebleven t.o.v. 2014. Deze daling van maatregelen sluit aan bij 
de landelijke trend dat het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen 
daalt. Een aanname van deze daling is dat door de komst van het 
LIJ	(Landelijk	Instrumentarium	Jeugdstrafrechtketen)	als	risicotaxatie- 
instrument, de zaken met een licht recidive-risico niet in beeld 
komen bij de jeugdreclassering, waar dit voorheen mogelijk wel het 
geval was. Meerdere oorzaken zijn mogelijk die deze daling kunnen 
verklaren, maar daar heeft dit onderzoek zich niet op gericht. 
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3.2  HERMELDINGEN

Bij de meting van hermeldingen is gekeken naar een maatregel 
volgend op de vorige maatregel, met een termijn van 2 weken - 
2 jaar. Het ‘gat’ van 2 weken is bewust gekozen, om zo eventuele 
datafouten in de opvolgende beschikkingen of fouten aan de 
invoerkant	in	het	registratiesysteem	eruit	te	filteren,	die	mogelijk	
vervuiling in de telling van de hermelding zouden kunnen 
veroorzaken. Hiermee hebben we mogelijk nog niet alle datafouten 
kunnen	filteren,	maar	wel	het	overgrote	deel.	
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Hermeldingen Ondertoezichtstelling
Bij JbGld is een stijging in het aantal hermeldingen OTS zichtbaar 
in de periode tot 2015. 
Bij de WSG is een piek te zien in het aantal hermeldingen in 
2013, deze is in 2014 gelijk gebleven t.o.v. 2012.  

Hermeldingen Jeugdreclassering ná Ondertoezichtstelling 
Bij JbGld is een daling in de drie jaren te zien van het aantal 
maatregelen jeugdreclassering, volgend op een OTS. Bij de WSG 
is dit in 2013 gelijk gebleven aan 2012, maar is wel een stijging 
te zien in 2014.  

Hermeldingen Jeugdreclassering 
Bij JbGld is een afname van de hermeldingen binnen de 
jeugdreclassering zichtbaar. Binnen de WSG is het aantal 
hermeldingen gelijk gebleven over 2012, 2013 en 2014. 

De hermelding van Ondertoezichtstelling ná Jeugdreclassering 
is in deze meting niet opgenomen, omdat methodisch in een 
aantal gevallen bewust gekozen wordt om op een strafzitting bij 
recidive (vaak in geval van schoolverzuim) het advies te geven 
de Jeugdreclasseringsmaatregel niet te verlengen, maar een OTS 
aan te vragen omdat de problematiek in het gezin (van ouders) 
hier om vraagt. Overigens, andersom (een jeugdreclasserings-
maatregel ná Ondertoezichtstelling) kan ook voorkomen, doordat 
bij het bijna bereiken van de 18-jarige leeftijd in de OTS er in 
geval van schoolverzuim of delictgedrag een jeugdreclasserings-
maatregel wordt opgelegd, omdat deze maatregel ook na het 18e 
jaar doorloopt. 

De vraag is gerezen of deze meting als indicator in een meerja-
renmonitor relevant is en aansluit bij de ambities van de Nieuwe 
Jeugdbescherming. De verwachting is dat de werkwijze van de 
Nieuwe Jeugdbescherming leidt tot een daling van het aantal her-
meldingen: het gezin kan na afsluiting verder zonder hulp, of met 
hulpverlening in het vrijwillig kader (vanaf 2015 mogelijk vanuit 
het lokale team). Echter, die ambitie vraagt om nader verkennen. 
Als daling van het aantal hermeldingen namelijk het doel wordt, 
ligt onnodig overheidsingrijpen op de loer door te lang door te 2610 4812

Af
be

el
di

ng
 6

: W
ill

ia
m

 S
ch

ik
ke

r G
ro

ep
H

er
m

el
di

ng
en

 in
 G

el
de

rla
nd

20
12

20
13

20
14

20
12

20
13

20
14

W
SG

OT
S-

OT
S

6
11

6

W
SG

OT
S-

JR
1

1
9

W
SG

JR
-J

R
4

4
4



71

blijven gaan met de uitvoering van een maatregel. Het principe 
van ‘goed genoeg’ in de veilige ontwikkeling van het kind, wordt 
dan mogelijk losgelaten. Dan kan het namelijk voorkomen dat 
het bij afsluiting van de maatregel ‘goed genoeg’ was, maar er 
heeft daarna iets plaatsgevonden waardoor een hermelding bij de 
jeugdbescherming noodzakelijk was. 
Om over deze doelstelling meer gerichte verklaringen te kunnen 
geven, is het gesprek over de uitkomsten hiervan en mogelijk 
een monitor over meerdere jaren noodzakelijk. Aanvullend dos- 
sieronderzoek of metingen gericht op eventueel ingezette vervolg- 
hulpverlening (in vrijwillig kader) kan bijdragen aan interpretatie 
van deze gegevens. Ook gerichter onderzoek naar hermeldingen 
van OTS ná JR of JR ná OTS zal dan onderdeel van dit onderzoek 
moeten zijn.  

3.3 AANTAL AANGEVANGEN MACHTIGINGEN UITHUISPLAATSING

Onderstaande overzichten telt het aantal machtigingen, niet het 
aantal daadwerkelijke uithuisplaatsingen. Een afgegeven mach-
tiging hoeft niet altijd (meestal wel) te betekenen dat de uithuis-
plaatsing daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Soms is er namelijk 
wel een machtiging afgegeven, maar is die niet verzilverd/ingezet.
 
De tabel toont een afname van het absolute aantal nieuw (1e) afge-
geven Machtigingen Uithuisplaatsing (MUHP)  bij zowel JbGld als de 
WSG. Zoals al eerder beschreven is het nog niet mogelijk het aantal 
daadwerkelijk uitgevoerde machtigingen te meten. Niet iedere afge-
geven machtiging leidt ook tot een daadwerkelijke uithuisplaatsing. 
Dit aantal is niet herleidbaar uit het huidige registratiesysteem. 
Evenmin kan worden achterhaald of de jeugdige geplaatst is in het 
sociale netwerk. De afname van het aantal door de rechtbank afge-
geven machtigingen uithuisplaatsing levert wel een aanwijzing op 
voor afname van het aantal uithuisplaatsingen. Een belangrijke aan-
wijzing gezien de doelstelling hierop geformuleerd binnen de Nieuwe 
Jeugdbescherming. 
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HET WAS NIEUW VOOR ME: EEN 
JEUGDBESCHERMER DIE BENOEMDE 
WAT IK GOED DEED ALS MOEDER. 
HET ALTIJD POSITIEF BLIJVEN HEEFT 
MIJ VERTROUWEN GEGEVEN. 
IK KON LATEN ZIEN DAT IK HET GOED 
BLEEF DOEN, EN DAAROP IS MIJN 
ANDERE KIND TERUG GEPLAATST 
BIJ MIJ NA EEN AANTAL JAREN 
UITHUISPLAATSING.

4 CONCLUSIES

4  CONCLUSIES

In dit hoofdstuk beschrijven we de conclusies gebaseerd op de 
drie onderzoeksvragen:
1 a In hoeverre ligt regie daadwerkelijk bij het gezin, binnen de  
 kaders van de veiligheid van de jeugdige? 
 Welke succesfactoren hebben bijgedragen aan regie bij het  
 gezin?
1 b In hoeverre is met het netwerk samengewerkt bij de 
 besluitvorming en uitvoering van hulpverlening? 
 Welke succesfactoren hebben bijgedragen aan het samenwerken 
 met het netwerk?
2.  In hoeverre is een verbinding met het lokale veld gerealiseerd?  
 Wat is voor de cliënt wenselijk hierin? Wat levert het de 
 cliënt op?

4.1  REGIE BIJ HET GEZIN, BINNEN DE KADERS VAN DE 
 VEILIGHEID VAN DE JEUGDIGE

Regie hebben en houden over de oplossingen voor een veilige 
situatie voor het kind is een krachtig element gebleken voor een 
goed resultaat. Dat draagt bij aan een door iedereen, ouders, 
netwerk, professionals, gedragen oplossing voor het kind.

Krachtige elementen: kindgerichte norm met regie van ouders 
over oplossingen
Welke elementen komen in de gesprekken naar voren als krachtige 
elementen in de Nieuwe Jeugdbescherming? 
Krachtig is de combinatie van een duidelijke norm stellen door de 
jeugdbeschermer, gericht op wat het kind nodig heeft, gecombineerd 
met de regie bij ouders laten over de oplossingen14. 

Wat er moet gebeuren is duidelijk, dat benoemt de jeugdbeschermer 
heel concreet. Duidelijk is wat nodig is voor het kind, zodat het voor 
het kind goed genoeg is. De jeugdbeschermers zijn daarin 
daadkrachtig. 

14 Cardol e.a. omschrijven drang als ’zonder vooroordeel stellen van de   
 norm, binnen een samenwerkingsrelatie’ (p.50) in Wat heet (nog) 
 ouderbegeleiding. Drang: maatregel of attitude, In: Ouderschapskennis,  
 2015, 18/1, p. 58-68 



75

Hoe dat tot stand kan komen, daarover heeft het gezin de regie 
en behoudt deze, of de ouder wordt gestimuleerd daarop regie te 
nemen. De samenwerking daarin van ouders met hun eigen netwerk 
blijkt daarbij een steunend en stimulerend middel. Ouders en hun 
netwerk waarderen de jeugdbeschermers die hen hierin heel serieus 
nemen, en goed naar hen luisteren. 
De manier waarop de jeugdbeschermer hierin betrokken is, kan 
variëren: nabij en sturend of coördinerend meer op afstand: het 
gezin en netwerk hebben regie en informeren de jeugdbeschermer 
over de afspraken, de resultaten voor het kind.

Deze kenmerken gezamenlijk gaan samen met en leiden tot een 
samenwerking, waar cliënten zich positief over uit laten. Meerdere 
keren zeggen zij erg blij te zijn met de jeugdbeschermer. Er zijn 
daardoor veelal geen belangrijke punten waarover ouders en netwerk 
en de jeugdbeschermer het met elkaar oneens zijn. Plannen hebben 
ouders en netwerk soms zelf al opgesteld en de jeugdbeschermer 
neemt dat over, of hun opmerkingen worden onderdeel van het 
plan (of andere rapportages) dat wordt opgesteld. 
Wat daarnaast gewaardeerd wordt, is dat ouders snel na een gesprek 
een samenvatting met daarin gemaakte afspraken ontvangen. Deze 
kenmerken leiden ertoe dat ouders zich in rapportages herkennen 
en er heel tevreden over zijn.

Het spiegelbeeld treffen we ook aan: als cliënten niet het gevoel 
hebben dat er naar hen geluisterd wordt, ervaren ze geen regie over 
hun situatie en zijn ze ook niet tevreden over de jeugdbeschermer, 
over de samenwerking en over de rapportages.

De ouder toch nog zoveel mogelijk regie geven over oplossingen 
blijkt wel te kunnen leiden tot een redelijke samenwerking tussen 
de ouder en de jeugdbeschermer. In een situatie waarin een ouder 
het niet eens is met de door de jeugdbeschermer gestelde norm 
(kind moet uit huis geplaatst, ouders kunnen nu beiden niet zelf 
hun kind opvoeden), dan is kunnen meedenken over het hoe 
(de oplossing van de uithuisplaatsing werd plaatsing in een 
netwerkgezin van vader, in plaats van naar een regulier pleeggezin 
zoals eerder door een betrokken professional was geopperd) een 
aspect dat de ouder belangrijk vindt en waardeert.

4.2  SAMENWERKEN MET HET NETWERK

Netwerk is een krachtig middel, geen doel op zich
Uit de gesprekken komt naar voren hoe belangrijk het is dat ouders 
regie hebben, houden of krijgen op het besluit of en hoe hun 
netwerk wordt ingezet. Het is een krachtig element als ouders de 
lead hierin kunnen houden, dan wel krijgen.  
De vraag die in het onderzoek was opgenomen: Is het netwerk 
betrokken bij het vinden van oplossingen? Zijn jullie gevraagd 
zelf oplossingen te bedenken? is geformuleerd vanuit het per-
spectief dat de jeugdbeschermer de regie heeft. Geconcludeerd 
kan worden dat deze vraag anders gesteld had kunnen worden, 
meer aansluitend bij het uitgangspunt dat ouders regie hebben 
en houden. Werken met het netwerk vanuit het perspectief van 
het kind is daarbij een belangrijk punt. De kracht van de werkwijze 
is om de regie hierover echt te leggen bij het gezin, goed naar 
hen te luisteren: wie zijn volgens hen belangrijk voor het kind, en 
wie vinden het volgens hen belangrijk dat het goed gaat met het 
kind. Het netwerk is het netwerk ván de cliënt, niet van de 
jeugdbeschermer. 

Om het netwerk in beeld te krijgen, stelt de jeugdbeschermer de  
vraag: ‘Wie vinden het belangrijk dat het goed gaat met jullie 
kind?’ gesteld worden15. In het onderzoek is aan ouders gevraagd 
of deze vraag aan hen is voorgelegd. Er zijn regelmatig al mensen 
om de ouder en/of het kind heen die zich verantwoordelijk voelen. 
Deze vraag maakt het mogelijk met de ouder te bespreken wie 
op welke manier een rol zouden kunnen spelen in het creëren en 
borgen van een veilige situatie voor het kind. 

Het netwerk blijkt een belangrijke rol te hebben in de oplossingen: 
in de ondersteuning van ouders, in het creëren van een veilige 
situatie voor het kind en zeker ook in het toezien daarop. 

15 Deze vraag  is ingebracht door de Eigen Kracht Centrale, om o.a. binnen  
 de werkwijze van de Nieuwe Jeugdbescherming het betrekken van het  
 netwerk rondom het kind te stimuleren. 
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Zij zijn de mensen die regelmatig over de vloer komen, de ouders 
en het kind zien in hun dagelijkse leven, en dus ook kunnen zien 
hoe het gaat. Kortom, de samenwerking met het gezin en hun 
netwerk is gericht op de veiligheid en de toekomst van het kind. 

Het netwerk is het netwerk van het gezin: zij bepalen in de eerste 
plaats wie belangrijk zijn. Het onderzoek wijst erop dat het 
netwerk soms groter, of anders samengesteld zou kunnen zijn, als 
duidelijker vanuit de vraag wie voor kind en ouders belangrijk zijn, 
gewerkt wordt of aan die vraag meer aandacht besteed wordt. 

4.3  VERBINDING MET HET LOKALE VELD 

Samenwerken met (lokale) professionals
In de twaalf cases van dit onderzoek zijn niet altijd (lokale) pro-
fessionals betrokken, bij zes cases is het lokale veld wel betrokken, 
in een casus is een zorgaanbieder betrokken (bij grootouders). 
In sommige cases zijn de lokale professionals wel betrokken bij 
gezamenlijke gesprekken met het gezin, in andere cases blijkt de 
lokale professional niet betrokken te zijn waar dit wel had moeten 
gebeuren. In twee cases is de lokale professional niet actief 
betrokken bij het gezin en is dat ook passend. Redenen daarvoor 
zijn dat het gezin de betrokkenheid niet wenst, of dat het nóg 
meer hulverleners zou betekenen. 

Duidelijk is wel dat als er (meerdere) professionals actief zijn, de 
lokale professional aangeeft dat het met elkaar afstemmen in de 
start van de samenwerking belangrijk is, zeker als die professional 
al langer betrokken is bij een casus en een rol heeft in een eerder 
opgesteld plan. De lokale professionals die betrokken waren bij 
de onderzochte cases hebben zich positief uitgelaten over de 
wijze waarop de jeugdbeschermers zowel zich positioneren 
(duidelijk zijn over de kaders en “ondergrens”) als aansluiten bij 
de oplossingen van ouders. Het wordt als belangrijk benoemd in 
de samenwerking met het gezin en met de lokale professionals. 
Dat geldt zowel voor cases in drang als in dwang.

In enkele cases, waarin de (dwang)maatregel in de afrondende 
fase zit, heeft de jeugdbeschermer contact gezocht met het lokale 
team. Of dat (daardoor) ook leidt tot een kortere duur van de 
maatregel, is niet bekend. Om dat aan te kunnen tonen, is 
(specifieker)	onderzoek	over	meerdere	jaren	nodig.	

Er zijn vier cases in drang in het onderzoek betrokken, in twee 
daarvan wordt een ‘lange keten’ geconstateerd, voordat aanmelding 
bij de jeugdbescherming gerealiseerd is. Bijvoorbeeld een zaak 
die via Veilig Thuis naar lokaal team is gegaan en vervolgens naar 
de jeugdbescherming. Een dergelijke route is (te) lang voor de 
cliënt. Een voorzichtige conclusie is dat het cliëntproces en 
afstemming in de toegang nog aandacht behoeft. 
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DE JEUGDBESCHERMER TOONDE 
ZICH MENSELIJK. BIJ DE HUIDIGE 
JEUGDBESCHERMER HEB IK HET 
GEVOEL DAT OOK ALS HET WEER 
FOUT ZOU GAAN, MIJN DOCHTER 
NIET DIRECT UIT HUIS ZOU WORDEN 
GEPLAATST EN DAT ZE OPEN STAAT 
VOOR ANDERE OPLOSSINGEN 
WANNEER HET TOCH WEER MIS ZOU 
GAAN.

5 AANBEVELINGEN EN ADVIES

5 AANBEVELINGEN EN ADVIES

Het onderzoek is gericht op doorontwikkeling van de Nieuwe 
Jeugdbescherming. In onderstaande paragraaf staan de 
aanbevelingen voor de uitvoeringspraktijk. Daarna volgt het 
advies voor vervolgonderzoek.  

5.1  AANBEVELING 1: VERSTERK WAT GOED GAAT

Uit de interviews komen een heel aantal werkzame elementen 
van de Nieuwe Jeugdbescherming naar voren. In het hoofdstuk 
met de bevindingen zijn daarvan in de citaten goede voorbeelden 
geïllustreerd. Deze aanbeveling richt zich op wat goed gaat, en 
waar we dus meer van moeten doen.

1. Regie op oplossingen ligt bij gezin.
 De kracht is om te luisteren naar de oplossingen die ouders  
 (en netwerk) zelf aandragen of al realiseren, en daarop aan  
 te sluiten. De jeugdbeschermer is bescheiden in zijn sturende  
 en leidende rol en stelt gezinnen in staat (zoveel mogelijk)   
 zelf regie, verantwoordelijkheid en besluiten te nemen. De inzet 
 van de professional is erop gericht het gezin te ondersteunen  
 deze regie te houden. 

2. De vraag Wie vinden het allemaal belangrijk dat het goed  
 gaat met het kind altijd stellen om het netwerk te 
 betrekken en met hen samen te werken aan  de veiligheid  
 en toekomst van het kind.  
 Daarbij is het van belang dat professionals zich realiseren dat  
 het netwerk een middel is, geen doel op zichzelf. Wel is het 
 een heel krachtig middel. Ouders gebruiken het vaak zelf al, 
 de jeugdbeschermer kan stimuleren waar nodig, door vragen
 te stellen over wie nog meer zou kunnen meedenken en het  
 perspectief van het kind daarin zoveel mogelijk naar voren te  
 brengen. In het samenwerken met het netwerk kan dat ook  
 een professional zijn of een mentor van school. Als ouders het  
 zelf veilig kunnen maken en houden voor het kind, dan kan  
 regie op ondersteuning door het netwerk ook aan hen zijn:   
 hoe en wie zij betrekken, zij kunnen dat zelf bepalen.
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3. Altijd en consequent: we doen het voor je kind, het   
 moet voor je kind goed (genoeg) zijn.
 De jeugdbeschermer is robuust wanneer het gaat over de veiligheid  
 van het kind en over het bewaken van de ondergrens van  een  
 opvoedingssituatie die ‘goed genoeg’ is. 
 Norm van jeugdbeschermer moet klip en klaar zijn, regie op  
 veiligheid ligt bij de jeugdbeschermer. Duidelijk en eerlijk zijn  
 in gestelde bodemeisen en deze altijd motiveren vanuit het kind,  
 lijkt ook een krachtige factor. Juist dat lijkt samen te gaan met  
 een goede samenwerking en regie op oplossingen bij het gezin 
 en netwerk te kunnen laten; gezin en netwerk daarin heel   
 serieus durven nemen. 

4. In zijn houding is de jeugdbeschermer gericht op 
 samenwerken.
 Samenwerking tussen professionals en gezinnen, ook al is er 
 sprake van een gedwongen kader, is goed mogelijk. 
 Dit uitgangspunt helpt de jeugdbeschermer actief te blijven  
 zoeken naar mogelijkheden. Uit het onderzoek kwam naar voren 
  dat door gezinnen gewaardeerd werd dat het positieve benadrukt
 werd en dat dat vertrouwen geeft voor de toekomst, dat de  
 jeugdbeschermer niet partijdig was en niet oordeelde en dat 
 gescheiden  ouders daardoor weer samen om  tafel konden, dat
 goede bereikbaarheid en beschikbaarheid maakt dat de 
 jeugdbeschermer als toegankelijkheid werd ervaren en dat   
 daadkrachtig optreden (duidelijk zijn en doen wat je zegt) de  
 betrouwbaarheid vergroot.  

5. Samen een plan maken.
 Een plan dat het gezin (en netwerk) zelf maakt, of tot stand  
 komt mét hen, in welke variant van samenwerking dan ook:  
 dan wordt het gezien als een plan dat in elk geval ook van hen
 zelf is, echt over hen gaat. De varianten die in dit onderzoek 
 naar voren komen zijn van het zelf opstellen van een plan   
 dat akkoord wordt gevonden door de jeugdbeschermer, tot   
 het bedenken van een oplossing in het netwerk of het uiten 
 van een wens, dat als uitgangspunt in het plan is meegenomen  
 door de jeugdbeschermer. Van professionals vraagt het dat 
 ze de regie bij de ander laten, dat ze die ander activeren en 
 ondersteunen bij het groter maken van zijn of haar kring van  

 familie, vrienden en andere bekenden en dat ze werken met  
 het plan van die ander.16 En, dat het plan leidend is voor de  
 vervolg stappen die in samenspraak met gezin en het 
 netwerk gezet worden.  

5.2  AANBEVELING 2: BETREKKEN VAN EN SAMENWERKEN MET  
 LOKALE PROFESSIONALS 

Er moet meer worden afgestemd en samengewerkt met lokale 
professionals, vooral in de startfase en in kortdurende trajecten, 
zoals Drang of kortdurende OTS. Die samenwerking zal bijdragen 
aan het toewerken naar 1 gezin, 1 plan, en vooral één voor de 
cliënt vormgegeven proces. Eerder opgestelde plannen kunnen waar 
mogelijk letterlijk worden overgenomen of op elkaar afgestemd, 
alleen	de	specifieke	zaken	betreffende	de	veiligheid	en	ontwikkeling	
van de jeugdige kunnen worden aangevuld. In de samenwerking 
met de lokale professional kan nog meer afgesproken worden wat 
zij kunnen doen, wat de jeugdbeschermer kan doen. Zodat voor 
henzelf én voor de cliënt (en netwerk) helder is wat gemaakte 
afspraken zijn, waar verantwoordelijkheden liggen en wat 
vervolgstappen zijn in de uitvoering van het plan. Met als 
uitgangspunt dat de positie van de jeugdbeschermer sterker is 
als de jeugdbeschermer gezien wordt als een ‘tijdelijke passant’, 
die waar nodig de regie op de veilige ontwikkeling van het kind 
voert. De professional uit de wijk kan dan als centrale professional 
voor de cliënt voor ondersteuning en coördinatie het aanspreekpunt 
blijven. Waar nog nodig kan vanuit de jeugdbescherming een 
bijdrage geleverd worden aan het bevorderen van de deskundigheid 
bij lokale teams als het de veilige ontwikkeling van kinderen betreft 

5.3  AANBEVELING 3: VERSTERKEN VAN REFLECTIE EN 
 DAARMEE VERRIJKEN VAN DE WERKWIJZE

Om bovenstaande aanbevelingen nog verder te versterken en uit 
te wisselen met elkaar hoe je de werkwijze in de praktijk verder 
ontwikkeld,	is	blijvend	investeren	in	de	‘reflectieve	praktijk’	die		
in	de	jeugdbescherming	is	ingericht	nodig.	Het	reflecteren	op	het
professioneel handelen in actuele praktijksituaties staat hierin

16   Eigen Kracht Centrale, Handreiking Familiegroepsplan voor professionals,  
 mei 2015
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centraal. Door dit op systematische wijze te doen, leren de 
professionals van en met elkaar en kan de werkwijze verder 
doorontwikkeld worden. De gedragsdeskundige heeft in haar rol 
en als gespreksleider van methodische leerbijeenkomsten hierin 
een voorbeeldfunctie, overtuiging van de gedragsdeskundige is 
een sterke motor voor versterken van werkzame factoren. Doordat 
een gedragsdeskundige veel zaken ziet, kan zij snel leren van best 
practices, en daardoor met overtuiging medewerkers coachen in 
keuzes.  

5.4  ADVIES VOOR VERVOLGONDERZOEK

5.4.1 Samenwerken met het netwerk
De kracht van het netwerk en het meer gebruik hiervan kunnen 
maken door de jeugdbescherming, is duidelijk naar voren gekomen 
in dit onderzoek. Toch zijn hier ook kanttekeningen bij te plaatsen, 
want er is benoemd dat soms ouders ‘het zelf op willen lossen’, 
hun netwerk niet met hulpverleners willen ‘belasten’. 
En jeugdbeschermers geven ook aan bij de ‘grenzen van de 
Nieuwe Jeugdbescherming’ dat een netwerk soms heel klein is, 
of onvoldoende stabiel. Hoe kun je in de planvormingsfase of de 
uitvoering op zoek gaan met het gezin naar mensen in hun 
omgeving die bereid zijn om mee te denken, en mogelijk ook 
‘mee uit te voeren’? En wat te doen als de situatie verandert, of 
de het netwerk te zwaar belast wordt? Dit vraagt verder onderzoek 
in de praktijk. Daarbij is het interessant om de vraag te stellen of 
het samenwerken met het netwerk ook daadwerkelijk leidt tot 
minder uithuisplaatsingen, of als een uithuisplaatsing nodig is, 
deze in het netwerk mogelijk is.  

5.4.2 Samenwerken met lokale professionals
Dit onderzoek is uitgevoerd kort na de transitie van de jeugdzorg 
naar gemeenten. In een casus is treffend benoemd dat het nog 
‘pionieren’ is. Zowel jeugdbeschermers als lokale professionals 
geven aan dat afstemming dan juist van belang is. 
Om de samenwerking in de uitvoeringspraktijk tussen 
jeugdbescherming en lokale veld beter te verkennen, kan 
nader onderzoek een beeld geven over de stand van zaken over 
bijvoorbeeld een jaar of meerdere jaren. Begrippen als regie, 

verantwoordelijkheid en taakverdeling die in dit onderzoek naar 
voren komen, kunnen dan nader onder de loep genomen worden. 
Aandachtspunt hierbij is hoe om te gaan met cliënten die geen 
betrokkenheid van een lokale professional willen, omdat ze dat 
letterlijk te dichtbij vinden. 
Belangrijke vragen die in een nader onderzoek leidend kunnen 
zijn is of het lukt om daadwerkelijk in de samenwerking één 
cliënt-proces vorm te geven, en of gezinnen dat ook daadwerkelijk 
zo ervaren. Een samenhangend vraagstuk daarbij is om nader 
te verkennen wat werkt in de samenwerking. Jeugdbescherming 
Gelderland start samen met Jeugdbescherming Overijssel en de 
WSG, LJ&R en SGJb in samenwerking met diverse gemeenten van 
jeugdzorgregio’s in Gelderland en Overijssel een innovatief project 
in het kader van Swing17. Dat project heet Eén cliëntproces; tools 
voor	samenwerking.	In	dat	project	krijgt	gezamenlijk	reflecteren	
op en leren met elkaar van casuïstiek in leerbijeenkomsten met 
betrokken professionals rondom een casus vorm, en monitoren 
we daarbij de samenwerking en de ervaringen die cliënten daarin 
opdoen t.b.v. het realiseren van één cliëntproces. 

5.4.3	Doorontwikkeling	van	Drang	–	flexibel	en	op	maat
Evalueer met elkaar de inzet van Drang in verschillende zaken, 
bespreek de mogelijkheden/resultaten en houd oog voor de 
variatie. Wees ook bewust van de keuzevrijheid van burgers om 
de	uitvoering	ervan	te	laten	doen	door	de	Gecertificeerde	Instelling	
die past bij de problematiek, doelgroep of de situatie op dat moment. 
Ook dat draagt bij aan toewerken naar 1 gezin, 1 plan en minder 
wisselingen van professionals. Ontwikkel Drang door op de 
methodische aspecten en attitude van de jeugdbeschermer en 
niet zo zeer als ‘maatregel’, een fase vooraf aan Dwang18. 

17  Het Nederlands Jeugdinstituut werkt in opdracht van het ministerie van  
 Veiligheid en Justitie aan de verdere ontwikkeling en versterking 
 van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in het nieuwe 
 gedecentraliseerde stelsel. Dat gebeurt met het stimulerings-
 programma SWING. Zie www.nji.nl/swing 
18  Zie hiervoor ook het pleidooi van Cardol e.a. in Wat heet (nog) 
 ouderbegeleiding. Drang: maatregel of attitude, In: Ouderschapskennis,  
 2015, 18/1, p. 58-68
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5.4.4 Meerdere jaren monitoren van kwantitatieve gegevens
De metingen opgenomen in dit onderzoek zijn gemonitord vanaf 
2012. Te kort om, gezien de ontwikkelingen in de jeugdbescherming, 
gerichte conclusies te trekken over deze getallen. Daarnaast is 
interessant om te bekijken welke gegevens nog meer iets kunnen 
zeggen over het behalen van de gewenste ambities. Denk daarbij 
aan de inzet van Drang ter voorkoming van een maatregel (OTS 
of JR), en het blijven monitoren van het aantal (daadwerkelijke) 
uithuisplaatsingen, met het onderscheid van de uithuisplaatsingen 
die binnen het netwerk plaatsvinden.  

 

BIJLAGE SAMENSTELLING BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Samenstelling begeleidingscommissie 

  Organisatie Naam Functie

  Nederlands Jeugd-  Drs. Anne Addink Onderzoeker
  instituut Afdeling Zorg
  voor Jeugd

  Raad voor de  Mr. Conny Bouwman Adviseur beleid
  Kinderbescherming  

  Praktikon Dr. Coleta van Dam Senior onderzoeker

  VanMontfoort Mr. drs. Bart de Jong Senior adviseur /  
     onderzoeker

  Gemeente Montferland Marjolein van Keulen Projectleider 
  Afdeling Ontwikkeling  Transformatie
    Jeugd

  Eigen Kracht Centrale Harro Labrujere Landelijke zaken

		Organisatieadviesbureau	 Drs.	Brigitte	Vlaminkx	 Senior	Adviseur		
  Vondel & Nassau  Sociaal Domein
    Momenteel werk- 
    zaam als project- 
    leider Kennis en  
    Kwaliteitsmanage- 
    ment bij Buurtplein  
    BV Doetinchem

     Drs. Wilma Vogels Brengt vanuit 
    cliëntperspectief  
    haar ervaringen in. 
      Eerder betrokken  
    geweest bij o.a.  
    Oudernetwerk, 
    Zorgbelang Gelder- 
    land, Stichting 
    Misplaatst.  
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Dank
Dank gaat uit naar de actieve werkgroep vanuit de GI’s die met 
elkaar veelvuldig afstemming heeft gezocht voor een gezamenlijke 
uitvoering van dit onderzoek, gebaseerd op eenzelfde methode en  
criteria. Ook de betrokken medewerkers die de rol van interviewer 
op zich hebben genomen en de medewerkers die de opbrengsten 
van de interviews vervolgens vertaald hebben naar een verslag 
per organisatie (dat samengevoegd geleid heeft tot dit rapport) 
willen we bedanken voor hun inzet. 

Werkgroep Verkennend Onderzoek 2015

Jeugdbescherming Gelderland  
dr. N. ten Haaf, drs. P. van de Veer, E. Wielheesen

William Schrikker Groep     
drs. H. Kamerink, drs. E. Jurriëns 

Leger des Heils / Jeugdbescherming en Reclassering
F. Hassing

Begeleidingscommissie 
Om onafhankelijkheid te waarborgen en feedback te krijgen op 
het uit te voeren onderzoek, is een begeleidingscommissie samen-
gesteld die functioneert als een klankbordgroep. Perspectief en 
expertise	vanuit	de	gemeente,	de	cliënt,	de	Raad	voor	de	
Kinderbescherming, de Eigen Kracht Centrale en het doen van 
praktijkgericht onderzoek zijn vertegenwoordigd in deze groep. 
In de bijlage staat de lijst met namen en functies van deze groep 
vermeld. Dank gaat uit naar de bijdrage van de diverse leden. 
Vanuit deze commissie hebben we op verschillende momenten 
kritische noten en zinvolle suggesties ontvangen voor verbetering. 
De ondersteuning van hen in het proces van gezamenlijk onderzoek 
uitvoeren bleek zeer waardevol. 

COLOFON




