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Voorwoord van een jeugdige
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‘Geloof in
jezelf, knok
voor jezelf’

‘Tien jaar geleden kwam ik bij
Jeugdbescherming terecht, als
slachtoffer van huiselijk geweld.
Jeugdbescherming plaatste mij
in een gesloten crisisopvang
waar ook TBS’ers woonden.
Daar heb ik dingen meegemaakt die ik nooit had willen
meemaken. Terwijl ik nooit iets fout heb gedaan en helemaal
geen strafblad heb, werd ik bijvoorbeeld wel gevisiteerd,
mocht ik niet naar buiten en sterker nog: mijn kamerdeur
ging op slot.
Als ik de wet kon veranderen, dan zou ik erin zetten dat
bij huiselijk geweld niet het kind uit huis wordt geplaatst,
maar degene die het geweld pleegt. Helaas is dat niet realistisch. Mijn vader heeft schizofrenie. Als ze dat eerder hadden
ontdekt, was het niet zo mis gegaan. Sinds hij medicatie heeft,
is hij totaal veranderd.
Op de dag dat mijn broertje en ik uit elkaar werden gehaald,
wist ik niet of we elkaar ooit weer terug zouden zien. Ik gaf
hem de helft van een lintje dat ik toevallig bij me had en ik zei:
als ik je niet meer zie, denk dan aan me. Ik zag hem pas weer
toen hij een kop groter was dan ik en de baard in de keel had.
Ik heb zoveel van hem gemist.
Ik heb op allerlei plaatsen gewoond, maar uiteindelijk ben
ik bij mijn oma en opa gaan wonen. Zij hebben mij enorm
geholpen. Ik ben zelf naar een psycholoog gegaan en heb
therapie gehad. Ook ben ik weer naar school gegaan,
want ik had door alles geen normale opleiding gehad.
Ja, ik heb ontzettend hard geknokt om mijn trauma’s te
verwerken, zodat ik dat allemaal achter me kon laten en
een plekje kon geven. Ik wilde door. Ik heb een positieve
kijk op mijn verdere leven. Ik sta met beide benen op de
grond en met veel zelfvertrouwen.
Momenteel studeer ik HBO maatschappelijk werk. Volgend jaar
wil ik mijn stage graag doen bij Jeugdbescherming. Daar ligt
mijn passie. Ik vind dat ieder kind recht heeft op veiligheid,
zekerheid en zelfontplooiing. Ik wil kinderen helpen om in
zichzelf te geloven en voor zichzelf te knokken, want iedereen
verdient een volwaardige plek in onze maatschappij.
Het is goed dat Jeugdbescherming er is en zich ontfermt
over kwetsbare kinderen die in moeilijke situaties verkeren.’

DEZE 23-JARIGE STUDENT WAS CLIËNT VAN JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM.
OM PRIVACY-REDENEN IS HAAR NAAM NIET GENOEMD.
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Ieder kind veilig!

Vier verhalen
uit vier gemeenten

Jeugdbescherming werkt samen met sociale teams in diverse
gemeenten. Door samen te kiezen voor ‘één kind, één plan,
één ondersteuner’ worden gezinnen effectiever geholpen.

Samenwerken
heeft voordelen
In het Samen DOEN team van de Amsterdamse
Rivierenbuurt werken hulpverleners van diverse
instanties intensief samen. Jeugdbescherming om
advies vragen was voorheen niet vanzelfsprekend.
‘We zitten nu iedere week twee uur met elkaar aan tafel.
Dan wordt het heel gewoon om elkaar te bevragen en te
adviseren.’ Riet Verheugd is lid van een van de 22 Samen
DOEN teams, de wijkteams van Amsterdam. Zij is vanuit
jeugdhulpinstantie Altra gedetacheerd in het team
dat in De Pijp en de Rivierenbuurt werkt.
In dit team treffen gemeente, MEE, Leger des Heils,
verslaafdenzorg, maatschappelijke dienstverlening,
sociaalpsychiatrische en psychologische hulp en Jeugdbescherming elkaar. Jeugdbescherming richt zich vooral
op de veiligheid van het kind. Verheugd: ‘Jeugdbescherming
adviseert, denkt mee en stelt vragen bij de gezinnen die in
de besprekingen worden ingebracht. Kan de hulpverlening
doorgaan zoals die nu of is het tijd om op te schalen? Zodra
we de veiligheid van een kind niet meer kunnen garanderen,
gaat een gezin over naar Jeugdbescherming.’

heel laagdrempelig. We leren van Jeugdbescherming
gerichter te kijken naar de veiligheid in een gezin.’
Een ander voordeel van de samenwerking is dat Jeugdbescherming veel kennis heeft over instellingen waar ouders
en kinderen met problemen terecht kunnen en hoe je
die hulp moet regelen. ‘Anderen kunnen van die kennis
profiteren. En andersom is het goed dat Jeugdbescherming
kennis heeft van de manier waarop andere instanties
in gezinnen bezig zijn.’

Korte lijnen
Verheugd was zelf als jeugdhulpverlener werkzaam in een
bepaald gezin. ‘We keken als team kritisch hoe lang die
inzet voldoende was, met het oog op de veiligheid van de
jongere in dat gezin. Omdat die jongere regelmatig elders
verbleef, raakten we het zicht kwijt. Toen is Jeugdbescherming
ingeschakeld en kwam de regie bij hen te liggen.
In de tijd dat we nog geen Samen DOEN team hadden, vonden
jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming elkaar ook wel,
maar nu zijn de lijnen veel korter. Bovendien zitten er mensen
vanuit andere instanties aan tafel voor wie het voorheen niet
gewoon was Jeugdbescherming om advies te vragen.
Nu we wekelijks overleggen, is het onderlinge contact
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Samenwerken in ‘vijf
voor twaalf’- situaties
De Meer-teams in de gemeente Haarlemmermeer
werken steeds meer samen met Jeugdbescherming.
‘Op basis van gelijkwaardigheid leren we veel van elkaar.’
‘Jeugdbescherming Regio Amsterdam kijkt net als wij gezinsbreed. Daarin vinden wij elkaar.’ Hélène Vissers is consulent
één van de Meer-teams van de gemeente Haarlemmermeer.
In het Meer-team werken allerlei organisaties samen, zoals
maatschappelijk werk, GGD, GGZ en opvoedhulp.
‘Naast hulp op vrijwillige basis richten we ons steeds meer
op situaties waarbij ook een vorm van drang nodig is.
In die gevallen werken wij intensief samen met Jeugdbescherming. Het gaat om situaties die wij ‘vijf voor twaalf’ noemen:
je probeert mensen te overreden mee te werken aan hulp,
om te voorkomen dat er dwangmaatregelen nodig zijn. De
naam ‘Jeugdbescherming’ is voor veel mensen erg beladen,
maar door de samenwerking is die hulp voor veel mensen
beter te accepteren. De druk gaat van de ketel.’

Advies
Het Meer-team wordt ingeschakeld als professionals van
bijvoorbeeld GGD, jeugd-GGZ of MEE vastlopen in een gezin.
Het team helpt dan om de hulpverlening weer op gang te

brengen, door de professional te ondersteunen of door
andere hulp in te schakelen. Het team wordt eveneens ingezet
voor gezinnen die vanuit een dwangsituatie – bijvoorbeeld
een traject bij Jeugdbescherming of Veilig Thuis –overgaan
naar vrijwillige hulp.

Gelijkwaardigheid
Soms zijn het Meer-team en Jeugdbescherming samen betrokken bij een gezin. Vissers: ‘Er was een gezin met drie kinderen
waarbij ik de regie had over de zorg. Ik kreeg op een gegeven
moment ondersteuning van een gezinsmanager van Jeugdbescherming. Omdat er toch wel overlap zat in ons werk,
is in overleg met het gezin besloten dat Jeugdbescherming
de regie overnam. Ik vond het inspirerend om te zien hoe
Jeugdbescherming in een complexe echtscheidingssituatie
beide ouders om tafel kreeg. Andersom is de diversiteit
van deskundigheden die wij in het Meer-team hebben,
ook leerzaam voor de mensen van Jeugdbescherming.
Op basis van gelijkwaardigheid leren we veel van elkaar.’

Tussen duidelijkheid
en laagdrempeligheid
In het jeugdteam Sluispad van Zaandam werken
diverse hulpinstanties nauw samen. De verschillende
achtergronden leveren soms pittige discussies op,
want Jeugdbescherming benadert gezinnen op
een heel andere manier dan een organisatie als –
bijvoorbeeld MEE.
Zaandam heeft vijf jeugdteams die elk in een eigen gebied
werken en worden aangestuurd door een van de deelnemende organisaties. Jeugdteam Sluispad, wordt aangestuurd
door Jeugdbescherming en drie leden van dit team zijn vanuit
Jeugdbescherming gedetacheerd.
Margriet Hermans is lid van het jeugdteam Sluispad. Zij is
gedetacheerd vanuit de GGD en merkt dat er verschillen zijn.
‘De mensen van Jeugdbescherming zijn gewend heel duidelijk
te zijn zodra ze in een gezin binnenkomen. Ze halen de
problemen snel boven tafel en stellen duidelijke grenzen.
Medewerkers vanuit de GGD, MEE of jeugdhulp hebben juist
geleerd om de tijd te nemen, vertrouwen te winnen en via
de ouders met een kind in gesprek te komen.’
Die verschillen leiden soms tot flinke discussies. Welke
houding neem je aan in een gezin? Hermans: ‘Mensen met een
achtergrond in vrijwillige hulp denken weleens: waarom meteen de confrontatie zoeken? Mensen van Jeugdbescherming
stellen de veiligheid van het kind voor alles. Daarover hebben
we interessante gesprekken. Wij als niet-jeugdbeschermers
worden gestimuleerd ons duidelijker te positioneren,
Lees verder op pag. 6
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terwijl de mensen van Jeugdbescherming van ons
oppikken dat een situatie niet altijd meteen zwaar
hoeft te worden. In de ene situatie is duidelijkheid
beter, in de andere laagdrempeligheid. In alle gevallen
spreken we het zelfoplossend vermogen van de ouders
aan. We proberen hun motivatie om de problemen
op te lossen te vergroten.’

‘Wij kijken naar
het hele gezin’
Monic Smit werkt als gezinsmanager in de
7 West-Friese gemeenten. ‘Onze benadering
is een goede aanvulling op de werkwijze
van de wijkteams.’
Toen Jeugdbescherming in 2015 een aantal trajecten
mocht doen in de zeven West-Friese gemeenten meldde
Monic Smit, gezinsmanager in de regio Amsterdam,
zich hiervoor aan. Het leek haar een mooie uitdaging
om de expertise van Jeugdbescherming toe te voegen
aan een bestaand wijkteam in Hoorn. ‘Onze visie,
om transparant te werken en in te zetten op het hele
gezin in plaats van één gezinslid, sprak de gemeente
Hoorn aan. Bovendien vonden ze het een goede insteek
om zo lang mogelijk in te zetten op vrijwillige hulp.’
‘Toen ik bij het wijkteam werd gedetacheerd, heb ik
eerst goed gekeken: hoe wordt hier gewerkt en hoe
kan ik daar een aanvulling op geven? De andere
collega’s in het wijkteam komen onder meer van de
jeugd- en opvoedhulp, algemeen maatschappelijk werk
en van MEE. Ik kijk met hen mee en ga soms mee met
gezinnen. Wekelijks zitten we als team bij elkaar en
bespreken we welk gezin welke expertise nodig heeft.
Daarbij ondersteunen en adviseren we elkaar.’
De visie van Jeugdbescherming bleek een goede
aanvulling op de bestaande werkwijze. ‘Onze insteek
om naar het héle gezin te kijken, is nog geen gemeengoed. Veel wijkteams richten zich op een specifiek
probleem of een specifiek kind. Vanuit onze missie
‘Ieder kind veilig’ pakken wij de problemen aan in
de bredere context van het hele gezin. Zo’n nieuwe
aanpak moet je rustig opbouwen. De andere teamleden brengen ook hun expertise mee, die eveneens
waardevol is. Het gaat erom dat je onderling dingen
bespreekbaar maakt.’
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Klachten
zijn van
harte welkom
Als er géén klachten binnenkwamen bij Jeugdbescherming, zouden bestuurssecretaris Lobke van Rijn en
klachtenfunctionaris Nancy de Block zich pas echt
zorgen maken. ‘Klachten zijn een teken van bezorgdheid.
Het is heel belangrijk dat mensen die zorg uiten.’
Jeugdbescherming heeft een uitgebreide klachtenprocedure.
Elke klacht wordt zorgvuldig behandeld. Die klachten zijn
volgens bestuurssecretaris Lobke van Rijn heel verschillend:
‘Ze gaan bijvoorbeeld over bejegening. Ouders voelen
zich niet gehoord of erkend in hun moeilijkheden of in hun
achtergrond. Soms komen klachten voort uit verkeerde verwachtingen. Ook krijgen we klachten over gezinsrapportages,
omdat er volgens de klager onjuistheden in staan of omdat de
feiten op een verkeerde manier worden gebruikt. Sinds kort
krijgen we steeds meer klachten over vechtscheidingen,
bijvoorbeeld omdat een van de ouders vindt dat we
partijdig zijn.’

5x waarom-vragen
In totaal kwamen er in 2015 ruim 200 klachten binnen.
Veel klachten blijken uiteindelijk (deels) niet gegrond.
‘Toch is elke klacht een signaal dat er iets niet goed is gegaan’,
vindt Van Rijn. ‘In 2015 zijn we gestart met het maken van een
oorzaakanalyse van elke klacht in de casuïstiek, volgens de
methode ‘5x waarom-vragen’. Door structureel te onderzoeken
wat maakt dat de klager de klacht indient, kunnen we leren
over ons eigen werk. En het werk verbeteren.’

‘Elke klacht is een
opening tot gesprek.’

Jaarverslag Jeugdbescherming 2015

NAZHA CHAMAOUI
‘DE COMMUNICATIE
MOET BETER’

‘Uitgangspunt is dat een
klacht een kans is om
processen te verbeteren’

Als er een klacht binnenkomt, neemt klachtenfunctionaris
Nancy de Block contact met de klager op. ‘Het afgelopen
jaar hebben we een nieuwe lijn ingezet: we proberen nu eerst
een gesprek te arrangeren tussen de klager, de betrokken
gezinsmanager en de teammanager. Want het alternatief
is een lang procedureel traject met een hoorzitting bij de
klachtencommissie. Aan het eind van dat traject volgt een
uitspraak of een klacht gegrond of niet gegrond is en een
reactie van de bestuurder. Zo’n uitkomst vinden mensen
ook lang niet altijd bevredigend.’
Een bemiddelingsgesprek is volgens De Block
de beste en ook snelste manier om een probleem
op te lossen. ‘Doel van zo’n gesprek is dat wij
de relatie met de klager en het gezin herstellen.
Door meteen in gesprek te gaan en de klacht
serieus te nemen, kan veel pijn worden weggenomen.Daar gaat het om. Door onze
nieuwe aanpak is het aantal zittingen
van de klachtencommissie vorig jaar
substantieel afgenomen: van 70 in
2014 naar 40 in 2015 .’

KLACHTENFUNCTIONARIS NANCY DE BLOCK
EN BESTUURSSECRETARIS LOBKE VAN RIJN

‘In 2015 heb ik een klacht ingediend bij
Jeugdbescherming, omdat ik niet tevreden
was over de communicatie met de nieuwe
gezinsmanager. Haar voorgangster werkte
heel anders, met haar had ik veel meer
contact. Ik strijd voor mijn zoon. Hij is
net zestien en volgt nu een opleiding.
Ik wil dat hij op het goede pad blijft
en dat iedereen daarbij helpt. Hij heeft
een vast ritme en structuur nodig.
Naar aanleiding van mijn klacht is er een
gesprek geweest met de gezinsmanager
en de teammanager. Dat was heel fijn.
Ik heb gezegd waar ik moeite mee had
en wat ik beter wilde. Ik wil iedere week
een e-mail met informatie over wat er is
gebeurd, welke gesprekken zijn gevoerd
en met wie contact is geweest.
De teammanager begreep dat heel goed.
Ik mocht zelf zeggen of ik nog door
wilde met deze gezinsmanager. Ik zei:
ja natuurlijk, het is echt een goeie meid,
maar de communicatie moet
gewoon beter.’
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Trainen
met
resultaat

Ieder kind veilig!

Hoe meer de opleidingen van de Jeugdbescherming
Akademie aansluiten bij de praktijk, hoe meer gezinsmanagers kunnen doen om de situatie voor kinderen
veiliger te maken. En dat verlicht dan ook nog eens
de werkdruk. De Akademie organiseert opleidingen
en symposia, zowel voor eigen medewerkers als
externe doelgroepen.
‘Alle trainingen, opleidingen en symposia van de Jeugdbescherming Akademie dragen bij aan de veiligheid van
kinderen. Nu we ook met wijkteams werken en trainingen
voor externen geven, zijn we daar alleen maar scherper
op geworden.’ Antonietta Perini is sinds augustus 2015
teammanager training en advies van de Jeugdbescherming
Akademie en coördineert het hele aanbod van de Akademie.
Daarvoor werkte ze dertig jaar in de uitvoering, onder meer
als gezins- en teammanager.
‘Wij zetten mensen uit de organisatie in om trainingen en
opleidingen te geven. Een trainer werkt bijvoorbeeld 28 uur
als gezinsmanager of gedragsdeskundige en 8 uur voor ons.
Het streven is dat de Akademie zichzelf bedruipt; dat is in
2015 bijna gelukt.’

Actualiteit
In 2015 organiseerde de Akademie onder andere een
symposium over de problematiek van licht verstandelijk
beperkte ouders. Perini: ‘Doel was meer inzicht te krijgen
in wat we van die ouders kunnen vragen, welke hulp bij
hen past.’ Daarnaast sluit de Akademie zoveel mogelijk
aan bij de actualiteit. ‘We zijn nu bezig met een symposium
over vluchtelingen en hoe dat ons werk raakt. Een ander
actueel thema is vechtscheidingen.’
Ieder basisteam heeft een trainingsbudget voor opleidingen
en elke medewerker een eigen scholingsplan. Zo nodig
wordt voor een basisteam een training op maat gemaakt,
met concrete afspraken over wat de training moet opleveren.
‘Drie maanden na de training gaan we terug naar het team
om te horen of het gewenste resultaat is bereikt. Zo niet,
dan passen we de training aan.”
De trainingen en symposia zitten altijd vol. De meeste
medewerkers volgen meer trainingen en symposia dan
ze voor hun certificering verplicht zijn. ‘Gezinsmanagers
leren hoe ze dingen kunnen aanpakken. Dat ervaren ze
als verlichting van de werkdruk.’
De klanttevredenheid over de Akademie was vorig jaar
een 7,5. Perini verwacht dat die omhoog gaat. ‘In 2016
komt er een webshop waarop professionals zich
makkelijker kunnen inschrijven voor een cursus en
het behaalde certificaat kunnen downloaden. Ook gaan
we meer e-learning modules en video-interactie inzetten.’
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ANTONIETTA PERINI,
TEAMMANAGER TRAINING EN ADVIES
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‘Drie maanden na de
training gaan we terug
naar het team om te
horen of het gewenste
resultaat is bereikt.’

LEREN OMGAAN
MET VECHTSCHEIDINGEN
Bij vechtscheidingen zitten kinderen
enorm in de knel. Hoe kom je in zo’n
situatie tot oplossingen? Miriam Seegers,
gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming, startte samen met twee teams
uit Zaanstad een pilot om de Leerlijn
vechtscheidingen te ontwikkelen.
‘Bij vechtscheidingen is het ontzettend
moeilijk om de situatie voor kinderen
te verbeteren. Veel gezinsmanagers
worstelen daarmee. Vechtscheidingen
kenmerken zich door eindeloze ruzies
en procedures. Bij vechtscheidingen
zetten we expliciet de kinderen centraal.
We maken op voorhand de afspraak dat
de veiligheid van kinderen binnen zes
maanden daadwerkelijk moet zijn
verbeterd en stellen gedragsregels voor
hoe we met elkaar omgaan. Als het niet
lukt om de situatie binnen zes maanden
te verbeteren, stellen we vast welke
stappen nodig zijn om de veiligheid
voor kinderen toch te vergroten.
In de training leren professionals wat
een scheiding tot een vechtscheiding
maakt. Belangrijk is een grondige
voorbereiding aan de hand van een
dossieranalyse. Naast juridische kennis
over gezag en omgang is het ook
van belang om te weten of en hoe

de scheidingsmelding is gedaan.
Wat zeggen beide ouders daarover
en wat zeggen ze daarover tegen de
kinderen? Het sociale netwerk blijkt
van groot belang voor de veiligheid
van de kinderen. Daarom informeren
wij de ouders en iedereen die belangrijk
is voor de kinderen wat een scheiding
voor kinderen betekent. Daarmee willen
we het netwerk verantwoordelijk maken
voor hun veiligheid.
Het komt voor dat ouders zelf uit een
gezin met gescheiden ouders komen.
Door de voorlichting worden zij geconfronteerd met wat ze zelf als kind hebben
ervaren. We hopen dat ouders daardoor
beseffen waar ze mee bezig zijn en kijken
wat hun kinderen echt nodig hebben.
Een vechtscheiding kent alleen maar
verliezers. Wij zijn blij als we als
Jeugdbescherming in zo’n situatie
voor de kinderen een doorbraak
kunnen bereiken. Dat lukt ons af en toe.
Maar we zouden de hulpverlening als
geheel veel laagdrempeliger moeten
maken om te voorkomen dat scheidingen
tot vechtscheiding escaleren. Dat vereist
een ketenaanpak. Iedereen moet beseffen
dat scheidingen niet eindeloos kunnen
worden uitgevochten.’
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‘Bij dit soort zorg is
samenwerking belangrijker
dan concurrentie’
PIETER BIJKERK, ACCOUNTMANAGER/
STRATEGISCH ADVISEUR

De boer op
met onze
aanpak
‘COLLEGA’S WORDEN IN
HUN KRACHT GEZET’
Wethouder Nel Douw van de
gemeente Hoorn is blij met de inzet van
Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
‘De ervaringen van de gebiedsteams die er
vorig jaar een collega van Jeugdbescherming bij
kregen, zijn heel positief. Het competentieniveau
van Jeugdbescherming is goed en de benadering
laagdrempelig. Collega’s worden in hun kracht
gezet. In de gesprekken op organisatieniveau
merken we dat Jeugdbescherming kritisch met
ons meedenkt over onze rol. Dat is heel plezierig.
We vinden elkaar in de uitgangspunten
om outreachend en oplossingsgericht te werken.’
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De Jeugdwet biedt kansen om ook buiten de eigen regio
actief te worden. Jeugdbescherming Regio Amsterdam
wil die kansen graag benutten en is inmiddels actief in
West-Friesland. Volgens Pieter Bijkerk, accountmanager/
strategisch adviseur, zijn gemeenten zeer geïnteresseerd
in onze aanpak.
West-Friesland was in 2014 een van de eerste regio’s die een
aanbesteding op touw zette voor gecertificeerde instellingen
voor jeugdzorg. Jeugdbescherming Regio Amsterdam sprong
er meteen op in. ‘Die aanbesteding werd ons niet gegund,
maar het leidde wel tot een gesprek over onze aanpak bij
de gemeente Hoorn’, vertelt Pieter Bijkerk.
‘De gemeente was zeer geïnteresseerd in onze innovatieve
aanpak. Wij werken samen met universiteiten en we hanteren
een gezinstarief in plaats van een tarief per kind. Daardoor
weten gemeenten beter waar ze aan toe zijn. Ook zijn wij
heel duidelijk over ons doel. Niet zoiets als: “minder ondertoezichtstellingen”, maar: ieder kind veilig.’
Het gesprek leidde ertoe dat Jeugdbescherming los van
de aanbesteding in een aantal gezinnen in West-Friesland
aan de slag mocht. Daarvoor werden drie gezinsmanagers
aangesteld. De afstand was geen probleem. Bijkerk:
‘Wij werken met gezinsmanagers die de regio kennen.
West-Friesland heeft echt andere mores dan Amsterdam.
Voor een gezin is het fijn als je een hulpverlener hebt die
dat begrijpt.’

Laagdrempelig
In 2015 deed Jeugdbescherming opnieuw mee aan de
aanbesteding van de West-Friese gemeenten. Doelgroep
zijn nieuwe gezinnen die voor het eerst met jeugdzorg in
aanraking komen.
‘Wij zijn niet per se uit op groei, maar we willen wel
kansen pakken, bij voorkeur in de vorm van samenwerking.
Bij dit soort zorg is samenwerking belangrijker dan pure
concurrentie. Want alleen door samen te werken, kunnen
we de zorg en blijvende veiligheid voor kinderen verbeteren.’

NEL DOUW, WETHOUDER GEMEENTE HOORN
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Uitrazen bij
de Cliëntenraad
Paul Hagnauer en Monique van Waardenburg zitten
sinds juni 2014 in de Cliëntenraad van Jeugdbescherming.
Hun missie is een luisterend oor bieden aan cliënten
die het gevoel hebben dat ze nergens worden gehoord.
Zij weten uit eigen ervaring hoe dat voelt.
Zowel Monique als Paul hebben Jeugdbescherming leren
kennen door gezinsproblemen. Inmiddels zijn beiden
in een gelukkiger fase beland, maar een van de dingen
die ze hebben geleerd is: open over dingen praten.
Paul had grote relatieproblemen. ‘We zaten al snel in een
vechtscheiding en kwamen daardoor bij Jeugdbescherming
terecht. Na een uitspraak van de rechter over de omgang
met de kinderen gingen we naar een mediator. Zij gaf ons
inzicht in wat er mis ging tussen ons. En tsja, toen zijn we
na drie maanden weer bij elkaar gekomen. Dat is het beste
wat ons is overkomen. We gaan komende zomer trouwen.
Prachtig verhaal hè?’
‘Nee, Jeugdbescherming heeft het naar mijn mening niet
zo goed gedaan. De communicatie verliep niet geweldig.
Ik had het idee dat ze partijdig waren. Dus toen de gezinsmanager mij vroeg of ik lid wilde worden van de Cliëntenraad,
heb ik ingestemd. Want ik kan soms tips geven hoe het beter
kan. Inmiddels ben ik zelfs voorzitter geworden.’

Frustraties uiten

vader was en stemde in met een AMK-melding door de
PGB-hulpverlener. ‘Daarna brak de hel los. Ik werd van
alles beschuldigd, er stonden allemaal fouten in mijn dossier.
Daar was ik zo gefrustreerd over dat ik wel eens heb geroepen:
‘Jullie houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd.
Hebben jullie geen Cliëntenraad?’
Toen de situatie verbeterd was, vroeg de gezinsmanager
mij of de Cliëntenraad niet wat voor mij was. Dat sprak mij
aan, want ik vind het ontzettend belangrijk dat er een
Cliëntenraad is die een luisterend oor biedt aan mensen
die super-gefrustreerd raken omdat ze denken dat niemand
naar hen luistert. Bij ons mogen ze dus uitrazen.’

Inbreng leveren
Monique en Paul wonen sinds 2015 geregeld casusbesprekingen van de basisteams bij. Paul: ‘Dat is erg leerzaam, maar het
is wel belangrijk dat wij iets kunnen inbrengen, anders heeft
erbij zitten geen zin.’ Monique: ‘Door de casusbesprekingen
heb ik veel respect gekregen voor Jeugdbescherming.
Als ik nu mensen over Jeugdbescherming hoor klagen, dan
vraag ik even door en daarna leg ik uit hoe ze daar werken.
Maar als mensen in een negatieve spiraal zitten, is dat moeilijk
te doorbreken, dat weet ik uit eigen ervaring. Het mooiste
is als ouders zich kwetsbaar durven opstellen. Ik hoop dat
we daar als Cliëntenraad niet een steen, maar een rots aan
kunnen bijdragen.’

Monique kent Jeugdbescherming door problemen met
een van haar zonen. Ze maakte zich zorgen als hij bij zijn

‘We bieden een
luisterend oor
aan cliënten’

MONIQUE VAN WAARDENBURG EN PAUL HAGNAUER
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Jaarkalender
2015
JANUARI
Nieuwe Jeugdwet
De nieuwe Jeugdwet treedt in werking.
Onze organisatie heeft vanaf nu zestien
gemeenten als opdrachtgever in plaats
van één Stadsregio als subsidiegever.

Bezoek Inspectie Jeugdzorg
De Inspectie Jeugdzorg brengt een
bezoek aan Jeugdbescherming.
De inspecteurs hebben vijftien (senior)
gezinsmanagers en gedragsdeskundigen
gesproken. De meeste collega’s vonden
het een leuk en goed gesprek met de
inspecteurs. Ook de Inspectie heeft
positieve bevindingen opgedaan.
Pilot Westfriese gemeenten
Er start een pilot bij de 7 Westfriese
gemeenten: drie gezinsmanagers en een
teammanager die in een speciale sessie
door de medewerkers van Jeugdbescherming zelf zijn geselecteerd, gaan aan de
slag in de wijkteams.

APRIL
Overheidsprijs
Verkiezing van Beste Overheidsorganisatie
2014. We krijgen de prijs voor de verandering die wij in gang hebben gezet.
De prijs helpt ons onze missie Ieder kind
veilig breder uit te dragen.

Lancering Jeugdbescherming Akademie
De Jeugdbescherming Akademie wordt
gepresenteerd. De Akademie biedt niet
meer alleen trainingen voor onze eigen
medewerkers, maar nu ook voor netwerkpartners en opdrachtgevers.

FEBRUARI

Presentatie nieuw risicotaxatie
instrument: ARIJ
In samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam hebben we een nieuw Actuarieel Risicotaxatie Instrument Jeugdbescherming ontwikkeld voor gezinsmanagers en
gedragsdeskundigen: ARIJ. ARIJ vervangt
de LIRIK.

Symposium Ieder kind – blijvend – veilig
Hoge opkomst bij ons symposium over hoe
de hulpverlening de veiligheid van kinderen
in gezinnen direct kan vergroten.
Cliëntentevredenheid 7,5!
Sinds de invoering van de nieuwe
werkwijze Intensief Systeemgericht
Casemanagement is in 2011 de cliënttevredenheid met bijna twee punten
toegenomen van 5,8 naar 7,5.

MAART
Werkbezoeken
We ontvingen een delegatie van
de Phoenix University Arizona en een
regeringsdelegatie van de Republiek
van Kosovo. Beide organisaties waren
onder de indruk van ons werk en de
resultaten. Ze gingen geïnspireerd
terug naar huis.
Uiteindelijk vinden er in 2015 25 werkbezoeken plaats van organisaties uit
binnen en buiten Nederland.
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MEI
Website in een ander jasje
De site www.jeugdbescherming.nl is
vernieuwd. We willen zorgen dat iedereen
gebruiksvriendelijk en zonder opsmuk kan
zien waar Jeugdbescherming aan werkt.
Symposium Vechtscheidingen
Eén op de vijf scheidingen is een vechtscheiding. Deze maand staat ons symposium daarom in het teken van de nieuw
ontwikkelde aanpak vechtscheidingen.
Afscheid bestuurder
Erik Gerritsen neemt met de themadag
‘Transformeren is proberen’ na zes jaar
afscheid van Jeugdbescherming. Een van
zijn laatste optredens als bestuurder is in
een uitzending van Zembla over noodgedwongen thuiszittende kinderen.

JUNI
Start digitaal P&O-dossier
Iedereen kan in het P&O-portaal zijn/haar
eigen personeelsdossier inzien. In de loop
van het worden steeds functionaliteiten
toegevoegd.
Nieuwe inrol Intensief Systeemgericht
Casemanagement
In (mei en) juni is er voor alle basisteams
een nieuwe inrol van het Intensief
Systeemgericht Casemanagement
(voorheen GGW). Centraal staan het
direct organiseren van veiligheid én
een nieuwe manier van rapporteren.

JULI
Benoeming nieuwe bestuurders
Claire Vlug en Sigrid van de Poel worden
als nieuwe raad van bestuur geïnstalleerd.
De benoeming wordt op 2 juli feestelijk en
inhoudelijk ingeluid met een interview door
Arre Zuurmond, gemeentelijke ombudsman van Amsterdam, over de koers van
de organisatie.
Artikel beschermen van
ongeboren kinderen
Het ingezonden opiniestuk van Sigrid van
de Poel over het beschermen van ongeboren kinderen tegen moeders die hun kind
in gevaar brengen (bijvoorbeeld door een
verslaving) verschijnt in de Volkskrant.
Aanleiding was het rapport ‘Prenatale kinderbescherming’ van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming.

AUGUSTUS
Nieuw product:
vragenwaaier seksualiteit
Jeugdbescherming Akademie brengt
een vragenwaaier uit die professionals
handvatten geeft voor gespreksvoering
met ouders en kinderen om te praten
over seksualiteit en intimiteit. De vragen
zijn handig onderverdeeld in verschillende
leeftijdscategorieën.

Jaarverslag Jeugdbescherming 2015

SEPTEMBER
Werkbezoek Jury EPSA Award
Naar aanleiding van de nominatie komt
begin deze maand het Deense jurylid
Susanne Møller Nielsen op bezoek. Zij kijkt
kritisch of het verhaal van Jeugdbescherming daadwerkelijk overeenkomt met de
praktijk.
Inspectierapport gemeente Amsterdam
Het rapport van Samenwerkend Toezicht
Jeugd (STJ) naar aanleiding van vier calamiteiten in gezinnen wordt gepubliceerd.
De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met alle betrokken partijen een
aanpak opgezet.

OKTOBER
Conferentie in Luxemburg…
We discussiëren in Luxemburg met andere
Europese organisaties over de kwaliteit
van de publieke sector. Met dank aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat ons hiervoor
uitnodigde.
...en Denemarken
Aldaar geven we een workshop op de New
Nordic Welfare conference waar we van
gedachten wisselen over hoe we de jeugdzorg beter kunnen richten op permanente
veiligheid van opgroeiende kinderen en
het voorkomen van transgenerationele
overdracht.

NOVEMBER
Winnaar EPSA Award 2015
We winnen de European Public Sector Award in de categorie ‘supra local
and local’! Het is de eerste keer dat een
Nederlandse overheidsorganisatie deze
prijs wint. Het is fantastisch dat we juist
in de ‘Week tegen Kindermishandeling’
deze blijk van erkenning krijgen. In deze
week doen wij met onze Akademie ook
zeer actief mee met gratis trainingen voor
professionals.

Lancering Platform Iederkindveilig.nl
We starten met een groep ouders,
jongeren, politici, jeugdzorginstellingen,
professionals en radicale vernieuwers
met het Platform ‘Ieder kind veilig’.
Het Platform moet het debat over
kinderen en de kansen die we ze
als samenleving bieden om veilig op
te groeien weer bovenaan de maatschappelijke agenda krijgen.
NEJA
Feestelijke startbijeenkomst van
NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel
Amsterdam) waarvan – naast talrijke
andere organisaties – ook Jeugdbescherming deel uitmaakt. Wethouder
Jeugd, Simone Kukenheim, ondertekende namens de gemeente Amsterdam
de intentieverklaring voor de uitvoering
van het onderzoeksprogramma.
Symposium het jonge kind en hechting
Zo’n 80% van de kinderen en jongeren
die opgroeien in gezinnen waarin sprake
is van mishandeling, verwaarlozing en/of
huiselijk geweld heeft een gedesorganiseerde/verstoorde gehechtheidsrelatie.
Op het symposium bespreken we met
onze ketenpartners hoe onze zorg op
dit gebied te verbeteren.

DECEMBER
Medewerkersdag: vitaliteit
We sluiten het jaar feestelijk af met
een medewerkersdag: workshops voor
de vitaliteit, een buffet van the Colour
Kitchen en daarna muziek! Het is de aftrap
voor 2016: het jaar van de medewerker.
Cijfers
Jeugdbescherming werkte in 2015
in opdracht van zeventien gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Beemster, Diemen, Edam-Volendam,
Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan,
Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn,
Waterland, Wormerland, Zaanstad,
Zeevang en Hoorn. Account- en/of
teammanagers houden met hen in
principe elk kwartaal monitorgesprekken.
Jeugdbescherming voerde met 396 fte
gemiddeld de regie over 3.350 gezinnen
(gemiddeld). De opbrengsten over 2015
betreft € 38,5 MIO.
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‘Een beetje concurrentie
is goed, maar dat mag
nooit ten koste gaan van
de kwaliteit van de zorg.’

Transformatie
naar sociale
onderneming
De invoering van de Jeugdwet zette ook Jeugdbescherming flink op zijn kop. Irma Stroet, manager Bedrijfsvoering, stond voor de uitdaging om de ondersteunende
teams om te turnen tot een sociale onderneming.
‘We moeten innoveren én op de kosten letten.’
‘We hebben het afgelopen jaar minder instroom van gezinnen
gekregen. Natuurlijk hadden we ons daar op voorbereid,
maar toch: nu werd het realiteit. We moesten op een heel
andere manier gaan werken, met gemeenten als opdrachtgevers. We hebben veel met hen meegedacht over wat zij
willen en nodig hebben en vervolgens offertes gemaakt.
Je kunt het wel een cultuurverandering noemen.
Voorheen kregen we een voorschot
van middelen waaruit alles werd
betaald. Nu hebben we accountmanagers die op pad gaan
om contracten af te sluiten.
We sturen facturen en
controleren elke maand
of die betaald worden.
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We maken kwartaalrapportages voor gemeenten om inzicht
te geven in hoeverre we onze afspraken nakomen en wat de
resultaten zijn, zodat gemeenten daar weer op kunnen sturen.

Opbouw tarief
We hebben heel veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe belangrijk
het is dat wij inzicht geven in de opbouw van het tarief.
Wij werken als eerste gecertificeerde instelling met een
gezinstarief, dus niet met een tarief per kind zoals andere
organisaties doen. Dat hoort helemaal bij onze filosofie
en werkwijze, maar dat verhaal moeten we goed uitleggen,
zeker bij gemeenten die buiten onze regio liggen.
De uitdaging is om de kosten voor de bedrijfsvoering zo
laag mogelijk te houden, zodat er zoveel mogelijk geld
overblijft voor het primaire proces: de inzet van gezinsmanagers in gezinnen. We zijn dus scherper geworden
in kostenbeheersing en in innovaties. Tegelijkertijd moeten
we wel investeren in goede ondersteuning van gezinsmanagers, PR en marketing en accountmanagement,
want daarmee houden we de kwaliteit van onze
organisatie hoog.
De kunst is dus om alle vormen van verspilling uit de
processen te halen. In ons Service Centrum is 50 procent
uitgestroomd, maar hebben we ook nieuwe mensen uit
de profit-sector laten instromen. We hebben veel processen
geautomatiseerd en innovaties toegepast.
Soms vragen gemeenten of het niet wat goedkoper kan,
dan leggen we uit wat voor ons de ondergrens is. Een beetje
concurrentie is goed, maar dat mag nooit ten koste gaan
van de kwaliteit van de zorg. Het gaat erom dat ieder
kind veilig kan opgroeien. Daar moeten we alles aan
doen wat we kunnen.’

IRMA STROET, MANAGER BEDRIJFSVOERING
GERTJAN VAN DER HOEVEN, WETHOUDER GEMEENTE AALSMEER
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DE GROTE VERBOUWING
MOET NOG BEGINNEN
‘Het is goed dat de decentralisatie heeft
plaatsgevonden, maar er moet nog veel
gebeuren voor het nieuwe stelsel staat
en oude patronen zijn verdwenen.
De grote verbouwing moet eigenlijk
nog beginnen. Er is nog steeds sprake
van verkokering, ook bij ons als gemeente
trouwens. Er wordt nog regelmatig langs
elkaar heen gewerkt.
De decentralisatie gaat gepaard met
een grote bezuiniging; het budget voor
jeugdhulp is in Aalsmeer nu voor 2016
met 20 procent gekort. Dat heeft grote
consequenties, waardoor ook jeugdhulpinstellingen onder spanning komen te
staan. Bij Jeugdbescherming zie ik ook
wachtlijsten ontstaan. De werkdruk
is hoog en het is moeilijk om de juiste
mensen te vinden die dat soort werk
aan kunnen. Daar maak ik me zorgen over.
Tegelijkertijd zie ik dat Jeugdbescherming
open staat voor samenwerking en ook
echt een partnerschap met ons wil
vormen. We kunnen zeker stappen
maken. Uiteindelijk zullen we beter in
staat zijn integrale hulp te verlenen aan
kinderen en aan gezinnen. Dan kijken we
bijvoorbeeld niet alleen naar psychische
problemen, maar ook naar schuldhulpverlening en verslaving. Het gezin centraal,
daar gaat het om. Laat het gezin bepalen
welke hulp het nodig heeft, en laten wij
die hulp gecoördineerd aanbieden.
Eén gezin, één plan, daar moeten
we naar toe.

Traineeship
voor teammanagers
Jeugdbescherming heeft veel
talent in huis. Om talentvolle gezinsmanagers in de eigen organisatie
kansen te bieden, is in mei 2015 een
traineeship teammanager van start
gegaan. Samen met teammanager
Miriam Laan leerden drie trainee
teammanagers zichzelf en de
organisatie opnieuw kennen.
‘We hadden begin 2015 verschillende vacatures voor
teammanagers in onze organisatie én we hadden veel
talent in huis. Dus we dachten: waarom geven we dat talent
niet de kans om zich als teammanager te ontwikkelen?
Dat is goed voor die mensen en ook voor de organisatie.’
Miriam Laan, teammanager en coach van de trainee teammanagers, klinkt heel tevreden. ‘De trainees hebben zelf een
grote inbreng gehad in de samenstelling van het programma.
Ze begonnen met grootse ideeën over wat ze allemaal binnen
de jeugdzorg wilden bereiken, maar al snel kregen ze door
dat ze zelf eerst in hun rol als teammanager moesten groeien.
Het begint bij jezelf, bij jouw stijl van leiderschap, bij jouw
team. Je moet echt verbinding kunnen maken. Daar hebben
we heel hard aan gewerkt en dat heeft een fantastisch traject
opgeleverd waar ik zelf ook veel energie van heb gekregen.’
Het belangrijkste was dat de trainees zichzelf openstelden om
te leren. ‘Wij zijn een lerende organisatie; we willen onszelf
blijven verbeteren. Dat betekent dat je jouw aanpak en ook
je vragen en twijfels op tafel moet durven leggen en het
proces aangaat. Dat kan best spannend zijn, maar iedereen
weet ook: fouten maken mag, je moet ze alleen wel melden.’
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Martijn ten Hoeve

‘Klaar ben je
natuurlijk nooit’
‘Het is een grote stap van gezinsmanager naar trainee
teammanager. Groter dan ik had gedacht. Ik moet
ervoor zorgen dat mijn teams draaien en op formatie blijven,
functioneringsgesprekken houden en medewerkers begeleiden bij verzuim. De belangrijkste les die ik het afgelopen
jaar heb geleerd, is dat mijn medewerkers het belangrijkst
zijn. Zij hebben mijn aandacht en tijd nodig. Ik moet hen
ondersteunen. Het werk in de gezinnen mis ik niet, want
in de teamoverleggen worden alle gezinnen besproken.
Ik zit dus nog heel dicht op het primaire proces.
In onze organisatie is het heel belangrijk dat we het werk
samen doen. Veel zaken zijn te moeilijk en te complex om
ze in je eentje te kunnen doen. Die betrokkenheid zit in alle
lagen van de organisatie. De gezinsmanagers kunnen in hun
basisteam terecht als ze heftige dingen hebben meegemaakt
en ook als ze vragen hebben. De teammanagers en bestuurders zijn er om de gezinsmanagers te steunen en ze steunen
elkaar onderling ook. De andere medewerkers doen ook
wat ze kunnen. Iedereen is scherp gericht op het doel:
ieder kind veilig.
Als het traineeship in 2016 klaar is, dan ben ik er klaar voor.
Tenminste, dan heb ik een basis van waaruit ik mezelf verder
kan ontwikkelen als teammanager. Klaar ben je natuurlijk nooit,
want leiderschap vraagt constant ontwikkeling.’

‘Fouten maken mag,
je moet ze alleen
wel melden.’
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‘Iedereen die een casuïstiekbespreking wil bijwonen,
is welkom.’

Jaarverslag Jeugdbescherming 2015

Joyce van Vliet

Zoeken wat een
team nodig heeft
‘Mijn hart ligt bij de jeugdbescherming. De manier waarop
wij als Jeugdbescherming groeien en innoveren, sluit heel
erg aan bij mijn ideeën over wat er nodig is om kinderen
veiligheid te bieden. Wij kunnen echt een verschil maken
voor kinderen en gezinnen.
Ik ben acht jaar gezinsmanager geweest. Een prachtig vak.
Maar nu wil ik me graag verder ontwikkelen in leiderschap.
Wat ik het afgelopen jaar het meest geleerd heb? Zoeken wat
een team nodig heeft en daarbij aansluiten. Veiligheid bieden
zodat teamleden hun vragen op tafel durven leggen en niet
bang zijn voor kritiek. Zorgen dat mensen betrokken blijven
en na de wekelijkse casuïstiekbespreking met moed en
energie aan de slag gaan.

Het traineeship duurt een jaar, maar ik denk dat je wel twee
jaar nodig hebt voordat je de rol van teammanager echt in
de vingers hebt. Het is moeilijker dan ik van tevoren dacht.
Nu zie ik pas echt hoe belangrijk het is om als gezinsmanagers
met elkaar in gesprek te gaan.
We hebben elkaar nodig om de juiste dingen te doen. Zou je
het in je eentje doen, dan loop je het risico om te verdwalen
of blinde vlekken te krijgen. Het werk van jeugdbescherming
kan heftig zijn, daarom moeten we het samen doen om het
vol te houden en verder te komen.’

Merel van Amerongen

Durven vertrouwen
‘Het is ontzettend leerzaam om dit traineeship te
doen. We kregen als trainees elk meteen twee teams,
maar we zijn ontzettend goed begeleid door een coach en
een mentor.Ik heb de organisatie op een heel andere manier
leren kennen dan in de jaren dat ik gezinsmanager was.
Ik zie nu meer wat we als organisatie willen bereiken en
uitdragen. Dat is geweldig om te zien.
Wat ik in 2015 het meest heb geleerd, is durven vertrouwen.
Vertrouwen op mezelf en mijn manier van leiderschap.
Vertrouwen op de gezinsmanagers en vertrouwen op
anderen. Daardoor kan ik in teamoverleggen ruimte creëren
om alles te bespreken. Het gaat er niet om dat mensen elkaar
controleren of bekritiseren, maar dat we elkaar verder helpen
door feedback te geven.
Wij zijn als organisatie zeer transparant over onze werkwijze,
over de resultaten die we bereiken en over de vragen die we
hebben. Iedereen die een casuïstiekbespreking wil bijwonen,
is welkom: een sollicitant, ketenpartners, pers en ook mensen
van andere jeugdbeschermingsorganisaties. Als anderen
betere ideeën hebben, dan horen we die graag. Ons doel is:
ieder kind veilig. Hoe eerder we dat bereiken hoe beter.’

JOYCE VAN VLIET, MEREL VAN AMERONGEN,
MARTIJN TEN HOEVE EN MIRIAM LAAN
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Inkopen met
impact
Alle medewerkers van Jeugdbescherming hebben
de taak bij te dragen aan de veiligheid van kinderen.
Joris Foekema, teammanager Facilities/IT, wil daaraan
bijdragen door de maatschappelijke impact van de
organisatie te vergroten, als een vorm van ‘social return’.
Gemeenten zijn op zoek naar ‘social return’: in ruil voor een
opdracht vragen zij bedrijven en organisaties te investeren
in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld
door hen werk te bieden. Als teammanager Facilities/IT is
Joris Foekema verantwoordelijk voor de inkoop van
ondersteunende diensten en producten.
‘2015 was het eerste jaar dat gemeenten ‘jeugdbescherming’
inkochten. Iedereen is zoekende hoe je dat met social return
kunt combineren’, vertelt Foekema. ‘In feite ís het werk van
Jeugdbescherming een vorm van social return. Ons doel
is voorkomen dat kinderen later een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. We willen maximaal aan social return doen,
zonder daar extra geld aan uit te geven. Dat zou ten koste
gaan van het primaire proces.’

Ieder kind veilig!

SAMEN KOMEN WE
TOT GOEDE INZICHTEN
Giancarlo Carboni, manager van het
stedelijk bureau Social return bij de
gemeente Amsterdam, overlegt met
Jeugdbescherming over manieren om
de maatschappelijke impact te vergroten.
‘Van Jeugdbescherming kunnen we niet
vragen dat zij werk creëert voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarom zoeken wij indirecte manieren
om de sociale impact te vergroten.
We hebben prettige gesprekken
die voor ons ook leerzaam zijn;
Jeugdbescherming zoekt serieus
naar mogelijkheden om dingen net
wat anders te doen. The Colour Kitchen
is daar een prachtig voorbeeld van.’

Mogelijkheden
Daarvoor ziet hij genoeg mogelijkheden. ‘Ons inkoopbeleid biedt kansen om onze maatschappelijke impact
te maximaliseren. In 2014 is in ons kantoor bijvoorbeeld
een vestiging van The Colour Kitchen geopend. Inmiddels
hebben drie jonge mensen een werkervaringsplaats en
twee mensen een vaste baan in het restaurant. Vorig jaar
hebben we geïnventariseerd wat wijzelf en de vijftig
organisaties bij wie wij inkopen, samen kunnen doen.
Wij kunnen het bedrijf waar wij schoonmaak inkopen
bijvoorbeeld stimuleren om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. We proberen
onze maatschappelijke impact vooral ook breder te zien.
Zo kopen we duurzaam geproduceerde koffie in, waaraan
een hulpproject is gekoppeld voor kinderen in het land
van oorsprong. Dat is een manier van sociaal ondernemen
die perfect bij onze missie aansluit.’
Jeugdbescherming is met gemeenten in gesprek over
de verantwoording van social return. ‘Een hele
administratie opzetten om te verantwoorden hoeveel
wij per gemeente aan social return doen, voegt niets
toe aan onze maatschappelijke impact en past ook niet
in onze visie. De meeste gemeenten zijn dat met ons
eens. Iedereen deelt de insteek om de maatschappelijke
impact te maximaliseren, dus ik zie kansen om goede
afspraken te maken.’
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Jaarlijks zijn 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.
Waarom lukt het de samenleving niet om deze kinderen te beschermen?
En welke rol spelen we daar zelf in, als ouder, buurman, leraar, arts of
politicus? Jeugdbescherming nam in 2015 het initiatief voor het platform
‘Ieder kind veilig’ om de samenleving te confronteren met de vraag:

Waarom kunnen we kinderen
niet beter beschermen?
De namen van actiegroepen als Jeugdzorg Dark horse en Stop Jeugdzorg
Leugens zijn berucht in jeugdzorg-land. Deze actiegroepen, met duizenden
volgers op internet, willen fouten en leugens binnen jeugdzorg aan de kaak stellen.
Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft in 2015 een platform opgericht om
met alle betrokkenen, dus ook deze kritische partijen, op zoek te gaan naar
de oorzaken van kindermishandeling in Nederland.
Thomas van Andel is projectleider. ‘Op 10 november 2015 hebben we het
platform en de facebookpagina ‘Ieder kind veilig’ gelanceerd. We willen
een netwerk van opinieleiders en partijen opbouwen die zich aan
het platform verbinden. Door allerlei activiteiten, bijeenkomsten,
onderzoeken en publicaties willen we het probleem van onveiligheid
zichtbaar en bespreekbaar maken en doorbraken bereiken.’
Ranada van Kralingen (Jeugdzorg Dark horse) en Yvonne
Fiege (Stop Jeugdzorg Leugens) hebben in november de
startbijeenkomst bijgewoond en zijn blij met het initiatief.
‘Wij willen de relatie met Jeugdbescherming graag
verbeteren. Natuurlijk moeten kinderen beschermd
worden. Maar laten we eerst goed kijken naar wat er
werkelijk aan de hand is. Veel uithuisplaatsingen zijn
onterecht. Er wordt te weinig naar ouders geluisterd.
Feiten en meningen worden door elkaar gehaald in de
rapportages. Als je verbaal of cognitief niet sterk bent
en je zaak niet helder neer kunt zetten in gesprekken
met jeugdzorg of in de rechtszaal, sta je machteloos.’

RANADA VAN KRALINGEN EN THOMAS VAN ANDEL

JEUGDZORG DARK HORSE
Ranada van Kralingen en haar man
Sven Snijer begonnen de blog Jeugdzorg Dark horse in
oktober 2011 toen hun dochter en zoon uit huis dreigden
te worden geplaatst wegens vermeende kindermishandeling. De kinderen hebben allebei autisme. Van Kralingen:
‘Dat het zo mis kon gaan, kwam onder meer omdat
de jeugdzorgmedewerkers weinig verstand hebben
van autisme en de gedragingen die daarbij horen.’
Zij slaagden er in een uithuisplaatsing en gedwongen
maatregelen te voorkomen. De blog is in december 2014
gesloten, maar het archief met vele casussen staat op
internet en trekt nog dagelijks bezoekers.

STOP JEUGDZORG LEUGENS
Stop Jeugdzorg Leugens is een facebook-community met bijna
8.000 volgers. Initiatiefnemer is Yvonne Fiege, onder volgers bekend
als ‘Via Von’. Zij heeft een zoon met autisme en diabetes. Zij begon
de facebook-community na een AMK-melding over haar zoon,
toen die met illegaal vuurwerk was betrapt. Na die melding startte
een onderzoek waarbij het hele gezin werd betrokken. In het eerste
gespreksverslag stonden zoveel fouten dat Yvonne meteen in het
geweer kwam, ook omdat zij ervan overtuigd was dat de zorg voor
haar zoon niet beter zou worden dan zij al had geregeld. Sindsdien
zet ze zich volledig in om de ‘leugens’ van jeugdzorg te bestrijden.
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Een kritische blik

Binnen Jeugdbescherming kijken de raad van toezicht
en de ondernemingsraad kritisch mee hoe de organisatie reilt
en zeilt. Worden de juiste strategische beslissingen genomen,
is de financiële situatie gezond en hoe staat het met de werkdruk van de medewerkers? Marijke Linthorst, Petra de Vries
en Mirelle Rahamal over 2015.

Het was een jaar
van brainstormen
‘Het is een spannende tijd voor jeugdzorg. 2015
was een overgangsjaar waarin heel veel is veranderd.
Jeugdbescherming heeft daar qua organisatie en
menskracht goed op geanticipeerd.

MARIJKE LINTHORST,
VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Voor veel medewerkers was het lang onzeker of zij met de
transitie zouden overgaan naar de gemeenten, maar daar
is iedereen positief mee omgegaan. En de kosten die in 2014
zijn gemaakt om de transitie voor te bereiden, zijn gelukkig
door het rijk vergoed.
Een belangrijk moment was ook de opvolging van bestuurder
Erik Gerritsen door Sigrid van de Poel en Claire Vlug. Dat
moest op een goede manier worden geregeld. Al met al zijn
we het jaar goed doorgekomen.
De decentralisatie van Jeugdbescherming naar de gemeenten
heeft op financieel gebied rust gebracht. Voorheen viel de
financiering van dwangmaatregelen onder het ministerie
van Veiligheid en Justitie, terwijl drang als vrijwillige
hulpverlening uit de lumpsum van VWS werd betaald.
Jeugdbescherming probeert dwang te voorkómen. Dat is
beter voor het kind en het gezin én het bespaart de samenleving veel kosten, onder andere voor uithuisplaatsingen.
Maar het leverde jeugdbescherming minder geld op.
Wij hebben de raad van bestuur altijd gesteund in deze
aanpak, ook toen we er bijna failliet aan dreigden te gaan.
Het blijft natuurlijk spannend hoe de financiële situatie
zich in de toekomst ontwikkelt.

Creatieve oplossingen

‘We moeten op een creatieve
manier oplossingen vinden
om mensen te ontlasten’
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Wij hebben als raad van toezicht zorgen over de werkdruk.
Het hoge ziekteverzuim is er een signaal van. Het is moeilijk
om goede vervanging te vinden bij ziekte of zwangerschap,
waardoor de werkdruk voor de mensen die er wel zijn
alleen maar toeneemt. We moeten op een creatieve manier
oplossingen vinden om mensen te ontlasten. Voor ons is

Jaarverslag Jeugdbescherming 2015

het belangrijk dat er het komende jaar rust in de tent komt.
Dus geen fusie of reorganisatie, waardoor er weer veel
verandert voor medewerkers.
Of ik het woord ‘samen’ herken? Ja, samen is zeker van
toepassing op de verhouding tussen raad van bestuur en
raad van toezicht. Wij zijn een klankbord voor de raad van
bestuur en hebben een controlerende functie. Doorgaans
betekent dit dat de raad van toezicht de strategische
beslissingen van de raad van bestuur toetst. Maar omdat
er zoveel in verandering is, hebben wij een strategiegroep
ingesteld die snel kan schakelen en geregeld met de
bestuurders om tafel zit om te brainstormen. Want samen
kunnen we meer.’

To be OR
not to be
De ondernemingsraad (OR) van Jeugdbescherming
heeft zich in 2015 ingezet voor meer zeggenschap
en eigen regelruimte voor en door medewerkers.
Petra de Vries, eerste voorzitter, en Mirelle Rahamal,
tweede voorzitter, over to be OR not to be.
‘2015 was een roerig jaar. De veranderingen gingen zowel
intern als extern continu door. In de overleggen met de raad
van bestuur hebben wij die veranderingen steeds besproken
en geprobeerd de negatieve impact daarvan op onze
organisatie te beperken.
De missie die wij samen met de bestuurders delen, is dat
alle medewerkers in onze organisatie actief participeren
in de medezeggenschap. Dat geeft medewerkers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun eigen werk. In april
2015 heeft de OR zich tijdens een cursus verdiept in wat
participatie binnen een organisatie inhoudt en hoe die kan
worden gestimuleerd.

Meer en beter participeren
Vervolgens hebben wij ons gericht op een onderzoek naar
participatie binnen onze organisatie. Om tot een gedegen
en breed gedragen onderzoek te komen, hebben wij in mei
een presentatie gegeven aan de raad van bestuur en de
raad van toezicht. Wij hebben hen laten zien wat er binnen
de organisatie aan de hand is. Onder druk van interne en
externe factoren neemt de systeemdruk toe, waardoor de
ervaren regelruimte van werknemers wordt bepekt.
Gevolgen en risico’s daarvan zijn onder meer een afname
van werkplezier, meer ziekteverzuim, uitstroom van kennis
en ervaring en een passieve houding van medewerkers.
Wij onderzoeken welke factoren bijdragen aan het vergroten
van die regelruimte en hoe de participatie van werknemers

EERSTE VOORZITTER PETRA DE VRIES,
EN TWEEDE VOORZITTER MIRELLE RAHAMAL

kan worden versterkt. Na een grondige voorbereiding en hard
werken, hebben wij in oktober 2015 de eerste bijeenkomst
‘To be OR not to be’ voor medewerkers gehouden.
In totaal hebben we tien bijeenkomsten gehad, waarin wij
met medewerkers hebben gesproken over hun ervaringen
met medezeggenschap en participatie en wat zij nodig
hebben om meer en beter te kunnen participeren.
Omstreeks maart 2016 gaan we de uitkomsten van het
onderzoek presenteren. De insteek is om meer tevredenheid
te creëren bij werknemers, wat weer bijdraagt aan het succes
van onze organisatie. Want dat is wat wij samen met iedereen
hopen te bereiken.’

‘Alle medewerkers moeten
in onze organisatie actief
kunnen participeren in
de medezeggenschap.’
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Op weg
naar een ideaal

‘De transitie geeft kansen om te zorgen
dat er beter wordt samengewerkt rond
de veiligheid van kinderen.’

2015 is een jaar waarin heel veel is veranderd én heel veel is bereikt.
Bestuurders Sigrid van de Poel en Claire Vlug, over de nieuwe relatie
met gemeenten en de lat die bij Jeugdbescherming hoog ligt.
Hoe verschillend ze ook zijn, Van de Poel en Vlug worden
geregeld verwisseld. Wellicht omdat ze hetzelfde doel
hebben: ieder kind veilig. ‘We zijn op weg naar een
ideaal waar we misschien nooit komen, maar laten
we elke dag een stapje zetten.’
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BESTUURDERS CLAIRE VLUG EN SIGRID VAN DE POEL
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Hoe was het jaar 2015
voor Jeugdbescherming?

Zijn jullie blij
met de transitie?

Vlug: ‘Het was het jaar van de transitie. Er waren continu

Vlug: ‘De transitie geeft kansen om te zorgen dat er
beter wordt samengewerkt rond de veiligheid van kinderen.
Dat is ook hard nodig. Wij hopen dat gemeenten er bovenop
springen en de kans grijpen om werkelijk de regie te nemen
en te bedenken hoe zij de jeugdzorg willen regelen, zodat
kinderen de beste zorg krijgen. Maar we zien ook dat
gemeenten daarmee worstelen.’

veranderingen, ook in procedures. De gezinsmanagers
moesten dat steeds maar weer opvangen. Dat was heftig.’
Van de Poel: We hielden in het begin van het jaar elke dag
een bijeenkomst waarin medewerkers hun vragen en verhalen
kwijt konden. Dat gaf een enorme saamhorigheid. Wij gingen
vervolgens op pad om alle vragen en problemen op te lossen,
zodat het werk door kon gaan.’
Vlug: ‘We maakten elke week een factsheet om de
veranderingen duidelijk te krijgen.’
Van de Poel: ‘En het hoogtepunt was dat gemeenten
ons vroegen of zij die factsheets ook konden krijgen.’

Wat is er in
2015 bereikt?
Van de Poel: ‘Wij zijn een serieuze gesprekspartner voor
gemeenten geworden. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk
voor jeugdzorg. Zij moeten de regie nemen, zorg inkopen
en keuzes maken. Daar willen wij in meedenken.
Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind veilig is? We hebben
van verschillende gemeenten gehoord dat zij blij zijn met
onze meedenkende, kritische houding.’
Vlug: ‘We hebben elkaar nodig. De gemeenten hebben het
geld en moeten het beleid maken, wij hebben de expertise
en die willen we graag breed inzetten. Niet alleen in de
regio Amsterdam, maar als het kan ook daar buiten.’

Willen jullie het
werkgebied van Jeugdbescherming uitbreiden?
Van de Poel: ‘De Jeugdwet is bedoeld om de jeugdzorg
te verbeteren. Die wens nemen wij heel serieus.
Gemeenten kunnen een partij zoeken die volgens hen het
meest te bieden heeft aan jeugdigen. Daarom doen wij mee
aan aanbestedingen. Wij willen onze expertise graag delen.
Als het kan trekken we daarbij samen met andere organisaties
op, bijvoorbeeld door gezamenlijk teams in te richten.’

Wat zou er bij Jeugdbescherming beter kunnen?
Vlug: De problematiek van de gezinnen waar onze gezinsmanagers worden ingeschakeld, is verzwaard. Wij krijgen
alleen nog de complexe gezinnen. Dat is logisch, maar
daardoor is het werk voor de gezinsmanagers ook een stuk
zwaarder geworden. Alle gezinnen waarbij zij betrokken zijn,
hebben veel tijd en aandacht nodig. Niets is vanzelfsprekend,
alle hulp moet intensief worden ingeregeld. Het kost tijd
voor iedereen zijn rol neemt.’
Van de Poel: ‘Het gaat om gezinnen met multi-multiproblemen. Als ik medewerkers spreek, is dat hun grootste
zorg. We zullen moeten kijken of veertien gezinnen per
gezinsmanager nog wel haalbaar is. Want het gaat om de
veiligheid van kinderen. We kunnen geen risico’s nemen.’

Welk moment in 2015 heeft
jullie het meest getroffen?
Van de Poel: ‘Begin 2015 kregen we de prijs voor
Beste Overheidsorganisatie 2014, in november ontvingen
we de European Public Sector Award. De uitreiking daarvan,
in Maastricht, was een geweldig en ook emotioneel moment.’
Vlug: ‘Wij voelden het als een erkenning voor het werk dat
de medewerkers elke dag met hart en ziel doen. Dit was
echt een prijs voor onze medewerkers.’
Van de Poel: ‘Terwijl wij die prijs in ontvangst namen,
was er op het kantoor van alles aan de hand. Er was een
vechtpartij en een pepperspray-incident, er stonden zeven
politiewagens voor de deur. Ook werd ergens een kind onder
politiebegeleiding uit huis gehaald. En terwijl wij champagne
stonden te drinken, wisten we: dit hoort er allemaal bij.
Het kan hier elke dag ontzettend spannend zijn, maar alle
medewerkers weten wat ze moeten doen. Toen we terugkwamen, hebben we met z’n allen de prijs gevierd,
maar ook stil gestaan bij wat er die dag allemaal
was gebeurd. En dat is precies waar het over gaat
bij Jeugdbescherming.’
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Samen
Vooruit

Een Afrikaans gezegde luidt:
‘it takes a village to raise a child.’
Voor Jeugdbescherming was in 2015 het motto: ieder kind
veilig, blijvend en samen. Alleen in nauwe samenwerking
met onze opdrachtgevers en netwerkpartners kunnen we
werken aan onze missie. In 2015 hebben we met elkaar een
goede start gemaakt met deze samenwerking in het nieuwe
jeugdzorgstelsel. In 2016 zetten we deze ontwikkeling met
volle energie voort.
Tegelijkertijd hebben we in 2015 ervaren dat het werk voor
gezinsmanagers complexer is geworden. Inmiddels worden
alleen gezinnen met zeer ernstige problematiek, waar wijkteams zelf geen passende begeleiding voor kunnen bieden
bij ons aangemeld. Dat is ook de bedoeling. Een gevolg
is echter een toenemend aantal incidenten met agressie,
geweld en bedreigingen. In combinatie met alle nieuwe
procedures en afspraken met wijkteams, staan onze gezinsmanagers voor een nog stevigere opgave dan voorheen.
Zonder vitale gezinsmanagers geen ‘ieder kind veilig’.
Om die reden is 2016 voor Jeugdbescherming het jaar
van de medewerkers!
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