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Sigrid van de Poel en Claire Vlug, 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam

‘Ons doel is ieder kind 
veilig’

Sigrid van de Poel (1966) en Claire Vlug (1963) zijn samen 

de bestuurders van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, 

tot 1 januari 2015 Bureau Jeugdzorg geheten. Van de Poel 

studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit 

van Amsterdam en begon haar loopbaan bij de Raad voor 

de Kinderbescherming. In 2006 trad ze in dienst bij Bureau 

Jeugdzorg. Vlug studeerde orthopedagogiek en volgde een 

post-HBO-opleiding Bedrijfskunde en Master of Business 

Administration. Ze begon haar loopbaan in het onderwijs 

en stapte in 2005 over naar Bureau Jeugdzorg. In 2014 

werden Van de Poel en Vlug door Vrij Nederland en stichting 

Kennisland benoemd tot ‘Radicale Vernieuwers’. Begin 2015 

kreeg hun organisatie de prijs voor Beste Overheidsorganisatie 

2014 en in november 2015 de European Public Sector Award 

(EPSA-award). Meer informatie op www.jbra.nl

‘Onze manier’
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Twee vragen kunnen een organisatie volledig op de kop zetten. Daar 

weten ze bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam alles van. Die vragen 

zijn: waar bestaan wij voor? En: doen wij datgene wat daaraan bijdraagt? 

Het antwoord op die vragen heeft de organisatie totaal veranderd. 

‘Mensen die hier komen, voelen de vibe.’

‘Een paar jaar geleden zaten we als organisatie diep in de crisis. Vanwege 
financiële problemen, maar ook omdat de medewerkers gedesillusioneerd 
waren. Iedereen werkte keihard, maar we bleven tekort schieten en het 
aantal protocollen bleef maar groeien’, vertelt Claire Vlug, een van de twee 
bestuurders van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. ‘De enige oplossing 
was nadenken over de vraag: waar zijn wij eigenlijk voor? Die vraag hebben 
we aan iedereen in huis en ook aan mensen extern gesteld. Er kwam een 
helder antwoord uit. Ons doel is: ieder kind veilig. En alles wat we als 
organisatie doen, moet daar dus aan bijdragen.’

Het betekende dat alle werkprocessen tegen het licht werden gehouden 
en de organisatie fundamenteel anders ging werken. ‘We moesten wel’, 
vult Van de Poel aan. ‘Want de jeugdzorg is enorm veranderd. Gemeenten 
hebben veel meer verantwoordelijkheden gekregen. Taken die niet tot onze 
kerntaken behoorden, zijn naar andere organisaties gegaan. Veilig Thuis, 
het advies- en meldpunt voor kindermishandeling bijvoorbeeld. Daardoor 
zijn wij in een paar jaar tijd flink gekrompen: van ruim 800 naar 450 
medewerkers. Maar we zijn op tijd begonnen om onze organisatie en de 
medewerkers voor te bereiden. Veel medewerkers zijn bijvoorbeeld met hun 
taken meegegaan naar die andere organisaties.’

Wat doet de Jeugdbescherming precies?
Vlug: ‘De Jeugdbescherming wordt ingezet in gezinssituaties 
waarbij niet alleen drang-, maar ook dwangmaatregelen nodig zijn. 
Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen dus. Wij hebben zelf het 
liefst dat we worden ingeschakeld net voordat een situatie zo ernstig is. 
Want door onze aanpak kunnen we die dwangmaatregelen soms juist 
voorkomen.’

Van de Poel: ‘Het beste wat wij kunnen bereiken, is natuurlijk dat 
dwangmaatregelen helemaal niet meer nodig zijn. Dan zijn wij als 
organisatie zelfs overbodig. Dat zou het mooiste zijn, maar de ervaring leert 
dat in een stad als Amsterdam alleen al zo’n 2% van de kinderen de zorg van 
de Jeugdbescherming toch wel nodig heeft.’

Wat is er precies in jullie werkwijze veranderd?
Vlug: ‘We zijn samen met de gezinsmanagers in onze organisatie gaan 
kijken wat goed werkt en wat minder goed. Wat moeten we doen om een 
kind of kinderen in een gezin zo snel mogelijk veiligheid te bieden? Wat en 
wie zijn daarbij nodig? We hebben alle procedures afgepeld en zo hebben 
we team voor team een nieuwe manier van werken ingevoerd. Er is dus 
niets van bovenaf opgelegd, elk team heeft zelf het proces doorlopen en 
zelf vastgesteld wat er nodig is om echt te doen waar de Jeugdbescherming 
voor is.’

‘Onze werkwijze is fundamenteel veranderd. Bijvoorbeeld: de 
gezinsmanagers zijn nu zoveel mogelijk fysiek aanwezig bij de gezinnen. 
Daardoor hebben we minder werkplekken nodig. We zijn van tien locaties 
in de regio naar één centrale locatie in Amsterdam gegaan. We hebben 
de bureaucratie zoveel mogelijk verminderd. Alle medewerkers hebben 
een goede laptop gekregen. En ze kunnen allemaal integraal worden 
ingezet voor onze drie taken: jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Voorheen waren daar drie verschillende mensen bij 
betrokken. Als we in een gezin zijn, kijken we niet alleen naar het ene kind 
waarvoor we moesten komen, maar meteen ook naar de andere kinderen. 
Eén gezin, één plan is ons motto. We kunnen dus nooit meer wegkijken als 
het gaat om de veiligheid van kinderen.’

Van de Poel: ‘Eén keer per week komen de gezinsmanagers uit een team bij 
elkaar om de casussen te bespreken, met ondersteuning van een  
senior-gezinsmanager en een gedragsdeskundige. Voorheen werd er veel 
solistisch gewerkt, nu weten teamleden van elkaar waar ze mee bezig zijn, 
in welke fase ze zitten met een gezin en waar naar toe wordt gewerkt. Als 
een zaak stagneert, wordt er meteen gekeken wat er nodig is om voortgang 
te maken. Door deze manier van werken kan de ene collega een casus van 
een andere collega overnemen als die ziek is of vakantie heeft. De caseload 
van de afzonderlijke teamleden is de caseload van het hele team geworden.’

En zijn jullie nu klaar met veranderen?
Vlug: ‘Haha, we zijn met een proces begonnen dat nooit meer stopt.’ 

Maar helpt het? Wordt het veiliger voor kinderen?
Van de Poel: ‘We zijn er natuurlijk nog lang niet. Er worden nog minstens 
120.000 kinderen jaarlijks ernstig mishandeld. Wat we met z’n allen ook 
doen om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken, dat aantal is 
nog steeds niet gedaald.’
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Hoe is jullie samenwerking met de gemeente en andere 
hulpverleners?
Van de Poel: ‘De Jeugdbescherming was altijd nogal naar binnen gekeerd, 
nu gaan we bewust met iedereen het gesprek aan. Wij hebben ook de 
wijsheid niet in pacht, maar we hebben wel een belangrijk doel voor 
ogen. Dat kunnen we niet in ons eentje bereiken. Daarvoor hebben we de 
gemeente nodig, de wijkteams, de jeugd GGZ, de ambulante hulpverleners 
en de jeugdzorginstelling die een kind uiteindelijk soms opvangt. Wij zijn 
ontzettend afhankelijk van onze netwerkpartners. 

De methodiek die wij toepassen gaat uit van de dialoog, van de kracht van 
de ander en van ieders nobele intenties. De basis is respect. Dat passen we 
heel bewust toe. Niet alleen in onze omgang met gezinnen, maar ook met 
ketenpartners.’ 

Is jullie positie tussen al die andere organisaties helder?
Van de Poel: ‘Het veld is nog steeds enorm in beweging. De jeugdzorg is 
bezig zichzelf opnieuw uit te vinden en dat is heel lastig. Het kan best 
zijn dat onze rol kleiner wordt. Naarmate de sociale teams in gemeenten 
professioneler worden, hebben ze ons wellicht minder nodig. Dan worden 
we alleen nog ingeschakeld als de veiligheid van kinderen echt in het 
geding is. De wijkteams kunnen ons ook om advies vragen, wij kunnen hen 
trainen om in situaties waarin de veiligheid van kinderen in het geding is 
de juiste dingen te doen. Wij weten dus niet wat er in de toekomst met 
onze organisatie gaat gebeuren. Maar het mooie is: wij zijn er niet om onze 
organisatie te verdedigen of onze banen te behouden. Wij zijn er alleen om 
kinderen veiligheid te bieden. En daar blijven wij ons op concentreren.’

Zien jullie jezelf als voorbeeld voor andere organisaties en 
bedrijven?
Vlug: ‘De vragen die wij ons hebben gesteld, zou elke organisatie zichzelf 
kunnen stellen: waar zijn wij voor? Doen wij wat we moeten doen? Je kunt 
je die vraag elke dag opnieuw stellen. Het helpt je focussen. Als de banken 
en de woningcorporaties dat bijvoorbeeld hadden gedaan, was er de 
afgelopen jaren misschien niet zoveel mis gegaan.’

Die enorme focus, legt die ook niet een enorme druk op 
iedereen? 
Van de Poel: ‘Haha, ja, er is een risico dat mensen het gaan overdrijven. Dat 
zeggen wij ook wel eens tegen elkaar. Alleen maar waarde toevoegen aan 
het doel dat je voor ogen hebt, is best een opgave. Soms moeten we ook 
tegen elkaar zeggen: good enough is goed genoeg. Maar iedereen heeft 
hier een drive. Onze organisatie wordt periodiek geauditeerd. De auditeurs 

die onze medewerkers spraken, kwamen na afloop van gesprekken vaak 
stuiterend naar buiten. Ze voelden de vibe die bij ons rondgaat en kregen er 
zelf ook veel energie van. Daarom zijn wij ‘Radicale Vernieuwers’ geworden 
en hebben we net ook de Europese Award voor de publieke sector gekregen. 
Daar zijn wij dus ontzettend trots op. Het is een groot compliment aan onze 
medewerkers.’

Voelen jullie je eigenlijk wel ambtenaren of meer 
ondernemers? 
Vlug: ‘Wij zijn de verlengde arm van de overheid. Wij werken in opdracht 
van de overheid, maar we zijn er voor de burgers en vooral voor de veiligheid 
van kinderen. Daar zetten we ons maximaal voor in.’

Van de Poel: ‘Voor ons is het sociaal ondernemerschap.’


