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VOORWOORD

2018
VeerKRACHT

Aan het begin van 2018 stonden alle seinen op groen om de koers die we in 2017
hadden gevaren, voort te zetten. Naarmate het jaar vorderde, werd echter steeds
duidelijker dat we ons werk met minder mensen en middelen moeten doen.
Toch heeft 2018 ook successen, mooie ontwikkelingen en groei opgeleverd.
En het besef dat je als ouder, medewerker, team, organisatie, en zelfs beroepsgroep over een enorme veerkracht beschikt. Kracht door veerkracht, dat laat ieder
verhaal in dit jaarverslag op eigen wijze zien.
Met de gemeenten van onze twee grootste jeugdzorgregio’s, Zaanstreek-Waterland en AmsterdamAmstelland, hebben we een groot aanbestedingstraject doorlopen. Op dit moment zetten we samen
de laatste puntjes op de i en hopen we binnenkort
de contracten te kunnen tekenen. Het nieuwe resultaatgericht werken heeft tot veel gesprekken geleid
over de prijs van de juiste zorg. Elkaar dan blijven
vinden in dat wat nodig is voor het kind, vergt tijd,
mankracht en energie. Energie die ook besteed
moest worden aan een ander issue: het tekort aan
professionals.

de aandacht weten te brengen. De jeugdzorg heeft
een beschadigd imago. Dat is niet alleen met geld
op te lossen, maar draait eveneens om respect naar
en vertrouwen in de professional zelf.

Het vinden en houden van de juiste professionals is
een groeiend probleem. Niet alleen voor ons, maar
voor de complete jeugdzorg in Nederland. FNVbestuurder Maaike van der Aar spreekt van een ‘sector
in crisis’ en heeft, samen met gemeenten, werkgevers
en werknemers, de problemen dit jaar landelijk onder

Daarom is in 2018 opnieuw ingezet op vitale medewerkers en hun behoud. Met behulp van stabiele teams
en door het ‘werken volgens de bedoeling’ en ‘innovatieve psychiatrie’ organisatiebreed door te voeren.
Het werk wordt hierdoor niet minder intensief.
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De krappe arbeidsmarkt heeft ons creatiever gemaakt
in het werven van nieuwe medewerkers. Zo hebben we
met zes jeugdhulpinstanties in de regio Amsterdam de
handen ineengeslagen met jouwkansindejeugdhulp.nl
en richten we ons op nieuwe doelgroepen, zoals zij-instromers. Hier tegenover staat echter een verloop van
achttien procent onder gezinsmanagers.
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Wel zien mensen duidelijker, dat ze een verschil
maken. Soms vertaalt zich dat in een prachtig dankjewel vanuit een ouder. Die waardering krijgen is fantastisch. Simpelweg zien dat het beter gaat met een gezin
en daar met elkaar bij stilstaan, is net zo belangrijk.
Het kunnen ontwikkelen van talenten, helpt bij het
vasthouden van energie en vitaliteit. Talentmanagement speelt daarin een grote rol. Daarbij staan we open
voor eigen initiatieven, zoals een collega die zichzelf
heeft laten scholen tot mindfulness trainer en nu medewerkers traint in mentale veerkracht. Wat ook voor
positieve energie zorgt, is onze samenwerking met
The Colour Kitchen. Zij faciliteren een belangrijke plek
van verbinding: ons bedrijfsrestaurant. Tegelijkertijd
genieten wij van de groei die de jongeren van The
Colour Kitchen tijdens hun stageperiode doormaken.
Ook dat is veerkracht.
Jezelf blijven verbeteren, daar zijn we als organisatie
voortdurend mee bezig. Zo kijken we kritisch naar onze
eigen aanpak, meten we het effect van (nieuwe) werkwijzen en zetten we op basis daarvan de volgende stap.
Juist omdat er in Nederland weinig onderzoek naar
kindveiligheid wordt gedaan, zijn we extra dankbaar
voor de financiële steun op dit gebied van Stichting
Pro Juventute Amsterdam. Hun support leidde dit jaar
onder andere tot de implementatie van een effectiever
veiligheidstaxatieinstrument, HAVIK.

Wie kunnen ons meer leren over de impact van
(on)veiligheid, dan kinderen of jongeren zelf?
Op Wijzijnspraakmakers.nl laten jongeren ons met
hun persoonlijke verhalen zien dat veiligheid begint
bij echte aandacht voor het kind zelf. Gelukkig hebben
alle spraakmakers nog iets met elkaar gemeen:
een ongekende veerkracht en de wil om ervaringen
om te zetten naar iets positiefs, voor zichzelf en
anderen.
Veerkracht vormt de rode draad door onze verhalen
dit jaar. Het is de kracht van doorgaan, van groeien
en van blijven vechten; voor je eigen geluk of dat van
je gezin, voor waardering en respect in je werk of voor
het vinden van nieuwe manieren om samen kinderen
blijvend veilig te stellen. Onze veerkracht heeft ons
in 2018 veel gebracht. Tegelijkertijd weten we dat
het geen onuitputtelijke bron is. Daarom wordt het
tijd om de problemen in de jeugdzorg, die groter
zijn dan Jeugdbescherming alleen, op een landelijk
niveau op te pakken. Want verbetering ís mogelijk,
maar dan moeten we deze wel nú in gang zetten.

Voor het duurzaam verbeteren van de veiligheid van
kinderen kijken we behalve binnen, ook buiten onze
eigen organisatie. Want als het gaat om wat kinderen
in de eigen gemeente, wijk of buurt nou écht nodig
hebben, kunnen er nog flinke stappen worden gezet.
Met nieuwe vormen van samenwerken bijvoorbeeld.
Zo onderzoeken we met zes partners in de jeugdbeschermingsketen hoe we gezinnen sneller van
de juiste hulp kunnen voorzien.
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Een bijzonder
dankjewel

KLEINE STAPJES

Als we ons werk goed doen, dan hebben we ervoor gezorgd dat een kind blijvend
veilig is gesteld. Om dat te bereiken, richten we ons op het hele gezin. Vaak zien
we ouders tijdens dat proces een mooie groei doormaken. Eerlijk is eerlijk, dat lukt niet
in alle gevallen. Het blijven complexe situaties waarin we ons werk doen. Maar ze zijn
er wel: ouders die zichzelf opnieuw uitvinden en bergen verzetten voor hun gezin.

Zoals Marit. Vorig jaar zat ze niet te wachten op
gezinsmanager Tobias, dit jaar las hij haar bijzondere ‘dankjewel’ op de achterkant van hun laatste
evaluatieformulier.
Marit: “Wij zijn, wat je noemt een ‘complex gezin’.
Zelf heb ik een borderline persoonlijkheidsstoornis,
mijn man heeft ADD, mijn dochter van twaalf heeft ADD
en kampt met een angststoornis en mijn zoon van acht
heeft ADHD. Alleen onze oudste van vijftien heeft
geen ‘extra bagage’. Als gezin worden we, vanuit
de gemeente, al een aantal jaren begeleid door twee
fijne gezinscoaches. Dat liep goed, totdat ik vorig jaar
last kreeg van psychoses waarbij ik ging dissociëren.
Hierdoor deed ik dingen waar ik zelf geen weet van
had en vormde ik, onbewust, een risico voor de kinderen. De situatie werd steeds moeilijker, dus riepen
onze gezinscoaches de hulp in van Jeugdbescherming.
Zo raakte Tobias bij ons gezin betrokken.
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‘Tobias bleef in mij geloven,
ook toen ik dat zelf niet meer
deed’
De eerste keren dat ik Tobias zag, gedroeg ik me
onmogelijk. Vooral omdat hij, samen met mijn man,
een belangrijke beslissing nam wat betreft de
kinderen: zij werden voorlopig ondergebracht
bij mijn schoonouders. Op dat moment was ik zó
boos en verdrietig.
In de weken daarna zag ik mijn kinderen wanneer
dat kon en dankzij goede medicatie, intensieve
therapie en dagelijkse begeleiding ging het steeds
beter met me. Toen pas begreep ik dat Tobias voor
mij de rust en ruimte had gecreëerd die nodig
waren om beter te worden, juist voor mijn gezin.
Nadat ik dat doorhad, kon ik mijzelf overgeven
aan alle hulp en echt aan mezelf gaan werken.
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De kinderen hebben uiteindelijk tien weken bij mijn
schoonouders gelogeerd. Daarna duurde het nog ruim
drie maanden, voordat we als gezin weer volledig bij
elkaar woonden. In september 2018 stelde Tobias voor om
de begeleiding vanuit Jeugdbescherming af te bouwen.
Dat vond ik spannend, maar opnieuw had hij alle vertrouwen in me. Ter afsluiting besloot ik Tobias een brief te
schrijven. Hierin heb ik hem bedankt voor het nemen van
een beslissing die voor ons als ouders op dat moment niet
te nemen was. Daarnaast heb ik hem bedankt voor het feit
dat hij doorging, terwijl hij alle reden had om het op te
geven met mij. Tobias bleef geloven in een andere Marit,
ook toen ik dat zelf even niet meer deed. Dankzij zijn
aanpak, zijn wij als gezin weer samen.

‘Het creëren van rust en
ruimte is soms nodig om
beter te worden’

Ons gezin is nu heel close en al blijft het bij ons thuis altijd
een beetje ‘circus’, we zitten in een rustiger vaarwater.
Wel voel ik me nog steeds schuldig. Ik had het verleden
liever anders gezien, maar mijn ziekte is nu eenmaal geen
keuze. Hoewel ik me soms zorgen maak over het feit dat
ik een terugval kan krijgen, weet ik nu dat ik kan rekenen
op een geweldig vangnet in de vorm van mijn man, mijn
familie, de gezinscoaches én Tobias. Daarom kijk ik liever
vooruit, en daar zie ik vooral een heel positieve toekomst.”
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Doen wat nodig is
voor het kind

Sturen op veiligheid was hét thema
van 2018, zowel voor Jeugdbescherming
als voor de afdeling Jeugd van de gemeente

STUREN OP VEILIGHEID

IEDER KIND BLIJVEND VEILIG
In onze aanpak, Intensief Systeemgericht Casemanagement, werken we met het hele ‘systeem’

Amsterdam. Los van elkaar en samen

van ouders, kinderen, hun sociale netwerk en

hebben we verschillende stappen gezet in

blijvende veiligheid van kinderen.

het nog concreter werken aan de veiligheid
van kinderen. Hierbij speelt de uitdaging

betrokken hulpverleners, aan de actuele én

Zodra een gezin bij ons komt, ligt de eerste focus
op de actuele, dagelijkse veiligheid van kinderen.

om met minder middelen meer te doen,

De veiligheidsafspraken die we samen maken,

op de achtergrond altijd mee.

veiligheid. Ook onderzoeken we welke patronen

vormen de basis voor het creëren van die
de oorzaak van de blijvende onveiligheid vormen
en welke resultaten behaald moeten worden,

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen voor
Jeugdbescherming en hoe kijkt hoofd van de afdeling Jeugd Christine Pollmann van de gemeente
Amsterdam terug op het jaar 2018?

zodat de kinderen blijvend veilig zijn en het gezin
zelfstandig verder kan.
De vastgestelde patronen en beoogde resultaten
worden vastgelegd in een gezinsplan. Aan dit

Werken aan de veiligheid van kinderen doen we
als Jeugdbescherming volgens een systeemgerichte
aanpak (zie kader). Hierin speelt de gezinsmanager
een centrale rol. Om die rol goed te kunnen vervullen,
is het team ontzettend belangrijk.

plan koppelen we een passende zorgaanbieder.
Deze is verantwoordelijk voor het behalen van
de gewenste resultaten middels de inzet van
passende hulp.
Gedurende het hele traject bewaken we de
veiligheid en motiveren we alle gezinsleden om,
vanuit hun eigen kracht, te werken aan blijvende
veiligheid.
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Veiligheid is teamwork
De gezinsmanager voert de regie op veiligheid en
bespreekt de voortgang van ieder gezin wekelijks
met het eigen team. Daarbij vormen collega-gezinsmanagers een klankbord en helpt de senior gezinsmanager bij de wijze waarop de gezinsmanager
gesprekken over de actuele en blijvende veiligheid
voert: het ‘hoe’ (volgens de bewezen effectieve
gespreksmethodiek Functional Family Parole).
De aangesloten gedragsdeskundige adviseert
over de inhoud: het ‘wat’. Wat is er aan de hand?
Wat moet er gebeuren? Wat heeft dit kind nodig?
De teammanager zorgt ervoor dat het hele proces
effectief verloopt en bespreekt eventuele hindernissen op een overkoepelend niveau. Werken aan
de veiligheid van kinderen, is dus met recht teamwork te noemen!
Werken volgens de bedoeling
Wil je als professional kunnen sturen op actuele
en blijvende veiligheid, dan moet je aan het roer
kunnen staan in de begeleiding van een gezin.
Vanuit die gedachte zijn we, na een succesvolle pilot
in 2017, met alle teams gaan ‘werken volgens de
bedoeling’ en is het aantal gezinnen per fulltime
gezinsmanager teruggebracht van veertien naar tien.
De hierdoor vrijgekomen tijd en ruimte gebruiken
gezinsmanagers om gezinnen beter te leren kennen en
om volledig volgens de methodiek te werken. Dit zorgt
voor een grotere slagkracht en betere resultaten voor
gezinnen. Het werk is niet minder intensief, wel ervaren gezinsmanagers meer grip en werkplezier omdat
ze bezig zijn met de juiste dingen. Werken volgens de
bedoeling was daarmee een belangrijke ontwikkeling
in het sturen op veiligheid.

om vragen als: wat komt dit kind vandaag tekort?
Of: waardoor raakt dit kind vandaag beschadigd?
Om gezinsmanagers te helpen vanaf dag één concreet
te handelen wat betreft de actuele, dagelijkse veiligheid van kinderen, hebben we een nieuw veiligheidstaxatie-instrument ontwikkeld: de HAVIK (zie kader).
Vanuit actuele naar blijvende veiligheid
De HAVIK zorgt ervoor dat het werken aan de actuele
veiligheid van kinderen een continu proces blijft.
De veiligheidsafspraken gelden iedere dag,
waardoor er direct veiligheid in een gezin ontstaat.
Ondertussen wordt er gewerkt aan blijvende veiligheid, door patronen te doorbreken en door maximaal
drie duidelijke resultaten te benoemen die hiervoor
moeten gaan zorgen. De resultaten geven richting
aan de keuze voor de zorgaanbieder die de benodigde
hulp gaat verlenen. Hulp die wordt uitgezet in de vorm
van een SPIC (Segment Profiel Intensiteit-Combinatie).

HAVIK
HANDELINGSGERICHTE ACTUELE
VEILIGHEID INSCHATTING VAN HET KIND
De HAVIK is in 2018 in gebruik genomen.
Het veiligheidstaxatie-instrument omvat vier
onderdelen. Het eerste deel is een overzicht van
elf gebieden van mogelijke actuele onveiligheid.
De gezinsmanager kruist de gebieden die van
toepassing zijn aan en formuleert op basis
daarvan maximaal drie bodemeisen.
Vervolgens maken de gezinsmanager en het gezin
een aantal veiligheidsafspraken. Deze gelden
iedere dag en kunnen -indien nodig- tussentijds

Actuele veiligheid
Een andere essentiële verandering is het gerichte
onderscheid dat we sinds dit jaar maken tussen het
werken aan de actuele en de blijvende veiligheid
van kinderen.

bijgesteld worden. Tenslotte beschrijft de gezinsmanager welke stappen er gezet kunnen worden
wanneer het niet lukt om de veiligheidsafspraken
na te komen.

Onze aanpak was vooral gericht op het vaststellen
van patronen en het werken aan blijvende veiligheid.
Nu hebben we daarnaast een slag geslagen op het
gebied van actuele veiligheid. Hiermee bedoelen we
niet de acute veiligheid: als deze in gevaar is, spreken
we van een crisissituatie. Actuele veiligheid draait
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inmiddels afgerond. Daarnaast zijn we gestart met het
resultaatgericht werken voor de specialistische jeugdhulp. In deze nieuwe werkwijze stellen lokale teams
en gecertificeerde instellingen, waaronder Jeugdbescherming, samen met ouders en kinderen een plan op
waarin staat welke resultaten centraal staan bij de in te
zetten hulp voor een gezin. Daarbij wordt ook gekeken
naar problematiek (zoals verslaving, schulden of psychiatrie bij ouders), die deze hulp mogelijk belemmert.

HOOFD AFDELING JEUGD VAN DE GEMEENTE
AMSTERDAM CHRISTINE POLLMANN VERTELT
OVER DEZE NIEUWE WERKWIJZE, EN OVER
HET WERKEN AAN ‘IEDER KIND VEILIG’ IN 2018.

Resultaatgericht
samenwerken
Het vormgeven van een nieuw stelsel met minder
geld levert weleens een slapeloze nacht op. Toch
is Christine Pollmann, hoofd van de afdeling Jeugd
bij de gemeente Amsterdam, ervan overtuigd dat
het mogelijk is. Daarom kijkt ze, met alle partijen
binnen de jeugdzorgregio’s van Amsterdam,
hoe jeugdzorg beter, efficiënter en effectiever kan
worden ingericht. Zo introduceerde de gemeente
dit jaar het resultaatgericht werken en staat
systeemgericht samenwerken met de volwassen
hulpverlening hoog op de agenda.

‘Doen wat nodig is voor
het kind en minder geld
uitgeven, het kán’

Christine: “Terugblikkend op 2018 was er een
aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo hebben we
met veertien deelgemeenten een aanbesteding met
de gecertificeerde instellingen uitgevoerd. Deze is
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Vooral de toenemende focus daarin op het belang van
het aanhaken van de volwassenen-GGZ op het jeugddomein, is iets waar we als gemeente en Jeugdbescherming samen trots op mogen zijn. We zijn er nog lang
niet, maar de boodschap dat zo’n zeventig procent van
de ouders van kinderen waarbij zorgen zijn over de
veiligheid zelf kampt met psychiatrische problematiek,
is inmiddels zelfs landelijk stevig neergezet.”
Nieuwe aanpak vergt tijd
Er is hard gewerkt om de resultaatgerichte aanpak
vanaf dag één tot een succes te maken. Toch is
de nieuwe werkwijze nog even wennen. Christine:
“Jeugdbescherming is zich in 2017 al gaan voorbereiden op het verwijzen vanuit een opdrachtgeversrol.
Toen we eenmaal van start gingen in 2018, heeft
Jeugdbescherming zorgaanbieders ondersteund
bij de groei in hun nieuwe rol van opdrachtnemer.
Dat was heel waardevol. Wel zien we dat het voor
verwijzers soms lastig is om ouders te helpen met
het concretiseren van te bereiken resultaten.
Terwijl juist die concrete resultaten belangrijk zijn
voor zorgaanbieders om een behandelplan op te
kunnen stellen.”
SPIC’s
Met het resultaatgericht werken, zijn ook de SPIC’s
geïntroduceerd: segmenten waarbinnen zorg qua
duur en intensiteit kan vallen. Veel van de benodigde
hulp voor gezinnen van Jeugdbescherming valt in het
zwaarste -en daarmee duurste- segment. Dit leidde
nu en dan tot flinke discussies tussen de gemeente,
verwijzers en aanbieders. Christine: “Eerlijkheidshalve
moet me van het hart dat het werken met SPIC’s best
ingewikkeld is gebleken. Het centraal stellen van de
breedte en het resultaat willen we niet kwijt, maar hoe
we dit samen eenvoudiger in kunnen richten,
daar moeten we opnieuw naar kijken.”
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‘Wij zien Jeugdbescherming
als de expert en kernpartner
in het stelsel als het gaat
om kindveiligheid’

Doen wat nodig is én minder geld uitgeven
Het is niet eenvoudig een nieuw stelsel gebaseerd
op hulp dichtbij, op te bouwen met minder geld dan
voorheen. Christine: “Wij proberen altijd te werken
vanuit de gedachte ‘doen wat nodig is voor het kind’
en dat kan samengaan met slimmer geld uitgeven.
Zoals bij ‘Innovatieve psychiatrie’, een werkwijze
ontwikkeld door Jeugdbescherming die wij ondersteunen en financieren. Hierbij vindt ieder eerste
huisbezoek aan een gezin plaats met een gezinsmanager en een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van
de GGD of Volwassen GGZ. Zo wordt eerder duidelijk
of er sprake is van psychiatrie bij de opvoeder, waarna
een doorverwijzing naar de juiste GGZ instelling volgt.
Dit brengt een duurzame oplossing voor gezinnen
sneller dichterbij. Deze succesvolle innovatie willen
we nu bij andere gecertificeerde instellingen en lokale
teams introduceren.
Het bovenstaande voorbeeld toont aan hoezeer we
Jeugdbescherming als expert en kernpartner zien
als het gaat om kindveiligheid. Veel innovatie op het
gebied van jeugdzorg wordt dan ook in co-creatie
ontwikkeld.”
Werken volgens de bedoeling
Het werven en behouden van personeel is op dit
moment een landelijk probleem, ook voor Jeugdbescherming. Christine: “In Amsterdam en Purmerend
hebben we het voor Jeugdbescherming mogelijk
gemaakt om te ‘werken volgens de bedoeling’.
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We verwachten dat hierdoor de werkdruk sterk
vermindert, waardoor mensen langer behouden
kunnen worden voor dit belangrijke werk.
Ook gaat deze aanpak er als het goed is voor zorgen
dat de kindveiligheid sneller en duurzaam verbetert.
In 2019 gaan we na hoe succesvol het ‘werken volgens
de bedoeling’ is.”
Met elkaar kijken waar het slimmer kan
De wijze waarop jeugdzorg in de regio Amsterdam
wordt vormgegeven, kenmerkt zich vooral door
het zoeken naar nieuwe manieren van effectiever
samenwerken. Christine: “Al sinds 2015 zetten
we als gemeente in op samenwerken rond gezinnen
door de lokale teams, met de gecertificeerde instellingen vanuit een consulterende taak. Die samenwerking
breiden we graag uit. Daarnaast wordt met partijen
als Jeugdbescherming, Blijf Groep, Veilig Thuis,
Raad voor de Kinderbescherming, het OM en
de Rechtbank gewerkt aan een effectievere
(keten van) jeugdbescherming, waarin minder
na elkaar wordt geanalyseerd, maar samen in één
keer aan de voorkant.
Ook zoeken zorgpartijen en strafpartijen elkaar steeds
vaker op. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over een
tijdelijk huisverbod (THV) van beide ouders in plaats
van een uithuisplaatsing van kinderen en aan meer
inzet van een THV vanuit de zorg.
En tenslotte maken we ons met Jeugdbescherming
sterk voor minder toezichthouders op het uitvoerend
werk. Samen blijven we de verbinding zoeken in het
behalen van resultaten op het gebied van veiligheid
voor alle kinderen in onze regio.”
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JONGEREN EEN STEM GEVEN

Een portret
van Etje

‘Ieder kind veilig’, helderder kan een missie niet zijn. Tegelijkertijd is niets zo complex
als de betekenis ervan. Want wat is ‘veilig’ volgens kinderen en jongeren?
En hoe zorgen we ervoor dat geen kind onopgemerkt blijft? Het zijn jongeren zelf
die ons helpen met het vinden van antwoorden op deze vragen. Goed naar hen luisteren
is dan ook een van onze speerpunten. Hun stem maakt dat we kritisch naar onszelf
en onze werkwijze blijven kijken.
WIJZIJNSPRAAKMAKERS.NL
Via Wijzijnspraakmakers.nl. geven we jongeren
de ruimte om hun ervaringen met onveiligheid op
eigen wijze te delen. In een verhaal, gedicht of lied.
Alles mag. De spraakmakers inspireren, leggen
problemen bloot en laten zien hoe de werkelijkheid
er door de ogen van jongeren -helaas- soms uitziet.
Dat vergt een flinke portie lef. Ervaringsdeskundige
en man achter de spraakmakers, Et van Toorn,
over het delen van je verhaal met de wereld.

In 2018 ging DisGover, een trainee-organisatie
voor jonge aankomende ambtenaren, in opdracht
van Jeugdbescherming op zoek naar jongeren
die vanuit hun eigen ervaringen willen meepraten
over veiligheid. Hun persoonlijke verhalen geven
inzicht in de manier waarop de jeugdzorg van
morgen eruit moet zien.
Door verhalen te delen en met elkaar in gesprek
te gaan, willen de spraakmakers volwassenen

Et ‘Etje’ van Toorn: “Klappen krijgen was bij mij thuis
de normaalste zaak van de wereld. Het was zo erg,
dat ik soms wenste dat ik dood was. Zeker nadat ik had
geleerd dat ik van niemand hulp hoefde te verwachten.
Ik stond er als kind helemaal alleen voor. Die pijn, daar wil
ik andere jongeren voor behoeden. Daarom heb ik mijn
beroep gemaakt van het delen van mijn ervaringen.
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laten ervaren wat jongeren onder onveiligheid
verstaan. Zo wil Wijzijnspraakmakers.nl bewustwording creëren en bijdragen aan een veilige
jeugd voor ieder kind.
Het platform wordt beheerd door ervaringsdeskundigen zelf.
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JONGEREN EEN STEM GEVEN

Vanuit mijn onderneming S.W.E.D. (StreetWise
ErvaringsDeskundige) werk ik met een netwerk van
mede-ervaringsdeskundigen met allerlei achtergronden: van dak- en thuislozen of jonge moeders tot
jongeren die, net als ik, geen veilig thuis hadden.
Samen verzorgen we gastcolleges bij universiteiten
en informeren en adviseren we gemeentes, jeugdorganisaties en hulpverleners van de toekomst over
de jeugdzorg in Nederland. Soms is dat zwaar, ik sjouw
in mijn werk immers altijd mijn verleden met me mee.

‘We willen de kinderen
die niet gezien worden
een stem geven’

Toen ik werd benaderd door DisGover -zie kaderwas ik in eerste instantie sceptisch, gezien mijn eigen
ervaringen. Eenmaal betrokken bij Wijzijnspraakmakers, zag ik Jeugdbescherming juist openstaan voor
suggesties en voor wat er beter kan. Zo kwamen we
samen op het idee om kinderen, die nu niet gezien
worden, een stem te geven. We bieden laagdrempelige hulp en de jongeren die meedoen, laten met
hun eigen unieke verhaal zien wat er anders kan
en moet in de jeugdzorg.
Je verhaal vertellen is niet makkelijk, er komen veel
emoties bij kijken. Dat mag, want het gaat vaak over
heftige gebeurtenissen. Ik stel jongeren altijd eerst
op hun gemak en leg uit dat een verhaal ook anoniem
of met behulp van een acteur mag worden verteld.
Het gaat erom dat de jongere gehoord wordt en anderen
kan inspireren. En misschien nog wel belangrijker: om
een negatieve ervaring om te leren zetten in een kracht.
Door te laten zien: ik heb dit meegemaakt, maar ik heb
niet opgegeven en ben er sterker uitgekomen.
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Verhalen van de spraakmakers zorgen vaak voor een
schrikreactie bij mensen. Onze ervaringen laten zien,
hoe het er écht aan toe gaat in de jeugdzorg. We zetten
mensen aan het denken over het aantal jongeren,
dat in het huidige stelstel tussen wal en schip valt.
Ik ben trots op wat we al hebben bereikt, maar we
willen nog meer. Meer ervaringen verzamelen,
meer jongeren helpen en meer mensen bereiken.
Ook staan we open voor samenwerkingen met
andere organisaties, zodat we uit kunnen groeien
tot hét jongerenplatform van Nederland en nog
actiever mee kunnen denken.
Met mijzelf gaat het stap voor stap beter. Ik heb een
vriendin en twee bonusdochters waar ik veel liefde van
krijg. Ook volg ik eindelijk therapie om mijn trauma’s
te verwerken, al heb ik nog een lange weg te gaan.
Tegen kinderen en jongeren die het nu moeilijk
hebben, wil ik zeggen: geef nooit op. Laat je stem
horen, er zijn mensen die je kunnen helpen.”

WIL JE MEE WERKEN AAN OF MEER WETEN
OVER DIT PLATFORM? NEEM CONTACT OP MET
WIJZIJNSPRAAKMAKERS.NL.

Ieder kind veilig!
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IEDERE DAG BETER

De ideale weg
naar veiligheid

Nog steeds groeien er iedere dag kinderen op in onveiligheid. Daarom stellen we
onszelf voortdurend de vraag: hoe kunnen we de veiligheid binnen gezinnen nog sneller,
beter en blijvend herstellen? Voor het antwoord hierop kijken we zowel binnen als buiten
onze eigen organisatie. Zo onderzoeken we met zes partijen binnen de jeugdbeschermingsketen hoe we gezinnen sneller kunnen voorzien van de benodigde hulp.

Een van die partijen is Blijf Groep in de regio
Amsterdam-Amstelland. Directeur-bestuurder
Hanneke Bakker, legt uit waarom een nieuwe
geïntegreerde werkwijze weleens voor een
revolutie kan gaan zorgen.

ACTIEPROGRAMMA ZORG
VOOR DE JEUGD
In januari 2018 werd de Jeugdwet geëvalueerd.
Op basis daarvan is vanuit het Ministerie van
VWS het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’
ontwikkeld, met daarin verschillende zorglijnen

Hanneke: “Met de komst van de Jeugdwet in 2015 is de
uitvoering van de jeugdhulp bij de gemeentes zelf komen
te liggen. Persoonlijk zie ik die verandering van centraal
naar decentraal als een mooie beweging. De afgelopen
jaren is er veel gebeurd; er zijn wijkteams opgericht en
iedereen is op zoek gegaan naar nieuwe routes en samenwerkingen op het gebied van jeugdzorg. Dit proces ging
gepaard met forse bezuinigingen. Nu, drie jaar later, moeten we op sommige punten vaststellen dat er zaken zijn die
beter kunnen. Ondertussen moeten we ons realiseren dat
het volledig doorvoeren van deze ingrijpende transitie,
misschien wel tien jaar nodig heeft.”

die het belang van het kind in de jeugdhulp weer
centraal moeten stellen. 42 jeugdzorgregio’s
moesten ieder een transformatieplan indienen
met daarin de uitwerking van de zorglijnen voor
de eigen regio. Eén van de zorglijnen bevat het
voorstel om de doorlooptijd in de jeugdbeschermingsketen te verkorten.
In de regio Amsterdam-Amstelland ontwikkelden
Blijf Groep, Veilig Thuis, Samen Doen Amsterdam, Raad voor de Kinderbescherming,
Rechtbank en Jeugdbescherming samen een
nieuwe aanpak, die ervoor moet zorgen dat
gezinnen sneller de juiste hulp krijgen.

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam
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Betere zorg voor de jeugd
Het initiatief om bij elkaar te komen lag bij Jeugdbescherming. Aanleiding waren het actieprogramma
‘Zorg voor de jeugd’ van minister De Jonge (zie
kader p.9) en de uitkomst van een onderzoek van
onderzoeksbureau Van Montfoort onder 27 gemeenten
in Midden- en West-Brabant naar de doorlooptijd
binnen de jeugdbeschermingsketen. Deze bleek
acht maanden te zijn, waar vijf maanden de maximaal
afgesproken termijn is.
Hanneke: “Snel hulp krijgen is juist zo belangrijk voor
kinderen en hun ouders. Hulp komt nu onder andere
te laat op gang, omdat soms iedere partij in de jeugdbeschermingsketen een eigen onderzoek uitvoert.
Ouders krijgen daarbij verschillende professionals
over de vloer, waaraan zij steeds opnieuw hun verhaal
moeten doen. Ook blijft het te lang onduidelijk wat
ouders mogen verwachten van de hulpverlening.
Hierdoor voelen zij zich niet betrokken.”
Verdergaan dan samenwerken
Zes partijen binnen de jeugdbeschermingsketen besloten te onderzoeken hoe, vanuit het gezinsperspectief,
de ideale weg naar veiligheid eruitziet. Dit resulteerde
in een voorstel, dat is opgenomen in het transformatieplan voor de jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland.
Het plan is inmiddels goedgekeurd en binnenkort start
er een pilot. Hanneke: “Vanuit iedere deelnemende
organisatie gaat een aantal medewerkers, onder begeleiding van een externe partij, aan de slag met vijftig
gezinnen die via een melding bij Veilig Thuis binnenkomen. Bij deze gezinnen wordt, los van de organisaties, gekeken naar wat zíj nodig hebben. Deze aanpak
vraagt om het loslaten van eigen organisatiebelangen
en kritisch durven kijken naar alle processen in de
keten. Een keten suggereert een volgorderlijk proces, maar misschien moeten er juist zaken gelijktijdig
lopen. Zoals een gezamenlijke eerste onderzoeksfase.
Dit bespaart tijd en mankracht, en wat vooral telt: gezinnen hoeven hun verhaal maar één keer te doen.”

we bij het indienen van ons plan het mandaat gevraagd
om af te mogen wijken. Anders blijft iedere organisatie
haar eigen kunstje doen.”
Gedeelde visie op veiligheid
Een andere uitdaging is het werken vanuit dezelfde
visie op veiligheid. Hanneke: “Het zou mooi zijn als
de betrokken partijen allemaal de visie geformuleerd
door orthopedagoog en psychotherapeut Sander van
Arum hanteren. Hier ligt naar mijn mening een sturende rol voor de gemeente en een kans om de hele keten
met diezelfde blik op veiligheid te laten werken.”
Een doorbraak binnen het zorgstelsel
Hannekes ideaalplaatje is dat organisaties vanaf
het moment dat er hulp nodig is, met elkaar optrekken.
“Niet alleen binnen jeugdzorg maar binnen álle zorg;
gericht op mensen van nul tot honderd jaar. Dit vraagt
om het creëren van een sterk professioneel netwerk,
met tijdige inzet van specialisten waar nodig, en met
praktische voorzieningen zoals gezamenlijke werkplekken. Op die manier kunnen professionals vanuit
de verschillende organisaties elkaar letterlijk makkelijker vinden. Uiteraard worden alle effecten van de
nieuwe geïntegreerde aanpak gemeten. Als het lukt
om gezinnen op deze manier sneller en beter veilig
te stellen, dan kan dit een omslag betekenen voor
het hele (jeugd)zorgstelstel.”

HANNEKE BAKKER NAMENS
BLIJF GROEP OVER JEUGDBESCHERMING
“Al verschillen onze opdrachten – Jeugdbescherming voert regie, terwijl Blijf Groep uitvoerend aan veiligheid werkt – als organisaties
vinden we elkaar op alle niveaus. Zo ervaren wij
altijd de bereidheid van Jeugdbescherming om
samen te werken en bijvoorbeeld aan te sluiten
bij casuïstiek overleg. Punt van aandacht
zijn de wisselingen in de personele bezetting.

Mandaat om het anders te doen
Die eerste fase integreren klinkt logisch. Toch liggen
er met zes deelnemers, met ieder een eigen opdracht,
al snel praktische problemen op de loer. Hanneke:
“Op dit moment hanteert iedereen bijvoorbeeld een
eigen risicoanalyse op veiligheid. Bij sommige deelnemers zijn de richtlijnen hiervoor landelijk vastgesteld,
zoals bij Blijf Groep en Veilig Thuis. Daarom hebben

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Dit maakt de wens om samen te werken, soms
lastiger uitvoerbaar. Verder waarderen we de
onderzoeken die de kennistak van Jeugdbescherming verricht ontzettend. Ook is het
knap hoe het trainingsinstituut de Akademie
is opgezet. Op dit vlak kunnen wij nog leren
van Jeugdbescherming.”
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NIEUWE MEDEWERKERS

Je moet je gezicht
laten zien

Met een krappe arbeidsmarkt en een vijver waarin alle jeugdzorgorganisaties
uit Amsterdam vissen, blijft het vinden van nieuwe medewerkers een uitdaging.
We hebben veel openstaande vacatures voor gezinsmanagers en mede hierdoor
ontstaan wachtlijsten voor onze gezinnen. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk
voorkomen, we doen er dan ook alles om mensen te werven.
Door samen te werken, eropuit te trekken en vooral:
door mensen te ontmoeten. Want ook al werven
we online en via sociale media, het persoonlijke
gesprek is anno 2018 nog steeds dé manier om
mensen te binden.
Het eigen netwerk
Wie weten er als geen ander hoe de ideale gezinsmanager eruitziet? Precies: onze eigen medewerkers.
Daarom zijn er binnen de hele organisatie gesprekken
gevoerd om nog scherper vast te stellen welke kennis
en vaardigheden een nieuwe medewerker in zijn
of haar rugzak moet hebben om de rol van gezinsmanager goed en met voldoening uit te kunnen voeren.

‘Op talenten met een ambitie
voor Jeugdbescherming willen
we best even wachten’
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WERVING GEZINSMANAGERS 2018

477 sollicitanten
244 kandidaten op gesprek
112 mensen hebben het assessment gemaakt
63 gezinsmanagers aangenomen, waarvan
22 zij-instromers

De uitkomst: daadkracht en stressbestendigheid zijn
de sleutelwoorden. Snel kunnen schakelen, is daarbij
een belangrijke vaardigheid. Iemand moet het leuk
vinden om meerdere ballen tegelijkertijd in de lucht
te houden. Dit type mens is een gezinsmanager in de
dop. Om medewerkers bewuster te maken van het feit,
dat ze zelf die potentiële gezinsmanager aan kunnen dragen, is in 2018 een proef gestart met referral
recruitment. Hierbij worden medewerkers die nieuwe
gezinsmanagers aandragen, beloond. Deze tool zetten
we nu nog steeds succesvol in.
Ieder kind veilig!
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Aanstormend talent
Het vinden van nieuwe medewerkers met de juiste
opleidingsachtergrond wordt een steeds grotere uitdaging. Daarom koesteren we de jonge professionals die
bij ons solliciteren. Door talentgesprekken te voeren
en enthousiaste afgestudeerden te begeleiden bij hun
keuze voor een carrière binnen Jeugdbescherming.
Soms betekent dit, dat iemand eerst wat extra werkervaring gaat opdoen bij een andere jeugdhulpinstelling. Natuurlijk, daarin schuilt het risico dat potentiële
medewerkers uiteindelijk elders carrière maken.
Maar op die manier behouden we kandidaten wel
voor de branche in het algemeen. En talenten met
een blijvende ambitie voor Jeugdbescherming, daar
willen we best even op wachten.
Nieuwe paden bewandelen
Onder alle kandidaten die graag als gezinsmanager
aan de slag willen gaan, bevinden zich veel mensen
met de juiste persoonlijke vaardigheden en een grote
drive, maar zonder het vereiste diploma. Gelukkig is
daar een oplossing voor gevonden: zij-instromers kunnen bij Jeugdbescherming een EVC-traject (Erkenning
van Eerder Verworven Competenties) volgen. Gezinsmanager Wim Salters is zo’n zij-instromer. Hij vertelt
over zijn carrièreswitch en over zijn ervaringen met
het EVC-traject.

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam
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De uitdaging ligt in het vinden van de tijd en energie
om dat naast je gewone werkzaamheden te doen.
Je bent immers tegelijkertijd aan het werk in een
functie waarin je nog veel moet leren. Eenmaal
gecertificeerd, word je bij het SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - ingeschreven. Deze registratie is
verplicht voor iedere gezinsmanager.

WIM SALTERS

Zij-instromer Wim Salters
doet zijn verhaal
Wim: “Ik werk sinds november 2017 als gezinsmanager bij Jeugdbescherming. Hiervoor heb ik
verschillende carrières gehad. Na mijn studie
economie ben ik van een traject tot registeraccountant, via de marketing in een eigen onderneming
en later trainingsbureau gerold. Door alles wat ik
heb gedaan, liepen zingeving en zelfontplooiing als
een rode draad. Ik ben iemand die intensief leeft
en hard werkt. Avontuur trekt me. Zo ben ik in mijn
vrije tijd een extreme kitesurfer, het liefst surf ik
een storm in.
De afgelopen tien jaar heb ik als trainer veel mensen
gecoacht, mentaal krachtiger gemaakt en begeleid bij
onder andere loopbaanvraagstukken. Zingeving was
daarin de grootste motivator. De basis voor geluk is
weten waarom je bestaat, waarvoor je het doet.
Om de voor dit werk vereiste papieren te halen,
heb ik een EVC-traject van zes maanden gevolgd.
Tijdens dit traject bouw je een portfolio op.
Daarin toon je de benodigde competenties voor
het werken als gezinsmanager aan. Dat betekent
veel graven in je mailbox. Ik schat dat het in totaal
zo’n tien dagen kost om alle benodigde onderbouwingen bij elkaar te zoeken.
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Vanuit de gespreksmethodiek FFP – Functional Family
Parole - worden we getraind om uit te gaan van gezamenlijke positieve drijfveren. Iedere ouder wil zijn
of haar kind gelukkig zien. Als het ingewikkeld wordt,
omdat er bijvoorbeeld sprake is van een vechtscheiding, moet je ouders continu de vraag blijven stellen
‘wat is het beste voor jullie kind?’ Ik had al heel wat
ervaring met gesprekstechnieken, maar deze manier
van gespreksvoering heb ik specifiek bij Jeugdbescherming geleerd.
Het liefst werk ik de rest van mijn carrière bij Jeugdbescherming. Al heb ik soms gedacht ‘ik kap ermee’,
maar die momenten horen erbij. Dat zijn hobbels en die
neem je. Mensen in mijn omgeving zeggen weleens dat
alle vaardigheden die ik in het verleden heb opgedaan, nu samenkomen in dit werk. Ik antwoord dan
gekscherend dat het jammer is, dat ik daar zo’n omweg
voor nodig had. Maar dat is gewoon het pad dat ieder
mens aflegt. Het gezegde is niet voor niets: ‘you teach
what you have to learn’. Als trainer hielp ik andere
mensen met hun loopbaanvraag, nu zit ik zelf eindelijk
op mijn plek.”

‘Als het ingewikkeld wordt
moet je ouders continu de
vraag blijven stellen: wat is
het beste voor jullie kind?’

Ieder kind veilig!
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VEERKRACHTIGE TEAMS

Van
stabiliteit

naar
veerkracht

Elke dag werken we met 465 medewerkers aan de veiligheid van kinderen.
En dat in soms lastige omstandigheden, met gezinnen met complexe problemen,
een toenemende administratieve werkdruk en een steeds krappere arbeidsmarkt.
Om dan de focus te houden op de basis, kinderen veilig stellen, vergt veerkracht.
Daarom werken we op alle fronten aan vitaliteit en werkplezier.
Dit doen we met een jaarlijkse mentale check
up, stabiele teams en vooral: talentmanagement.
Talenten herkennen, inzetten en ontwikkelen blijft
een belangrijk ingrediënt voor het hebben én houden van vitale, veerkrachtige medewerkers.

onder begeleiding van een externe psycholoog,

ingezoomd op de persoonlijke werksituatie, mentale
gezondheid en energiebronnen en -lekken. Deze
gesprekken dragen bij aan de vitaliteit van mensen
en geven een goed beeld hoe het dagelijkse werk wordt
ervaren en wat we kunnen doen om mensen nog beter

Grip hebben op je werk, verantwoordelijkheid delen, talenten ontwikkelen, doorgroeimogelijkheden,
balans tussen werk en privé, vooruitgang boeken,
gewaardeerd worden; al deze factoren dragen bij aan
het werkplezier van mensen en maken, dat ze zich vol
energie kunnen blijven inzetten voor de veiligheid van
kinderen. Vitale medewerkers lopen minder risico op
uitval en voelen zich meer verbonden met Jeugdbescherming. In 2018 hebben we dan ook opnieuw ingezet op al deze punten, zowel individueel als in teams.

te faciliteren in hun werk.

VERLOOP EN VERZUIM
Tegenover de succesvolle werving van nieuwe
gezinsmanagers in 2018, staat tegelijkertijd
een verloop van 20%. In een krappe arbeidsmarkt
vormen opgeleide gezinsmanagers een aantrekkelijke doelgroep voor lokale teams van omliggende
gemeenten.

Persoonlijke aandacht
Even alle aandacht voor jou, dat is wat gezins- en team-

Het ziekteverzuim bleef in 2018 op 5,4% staan;

managers ervaren tijdens het jaarlijkse Mental Check

hiervan was 75% niet werkgerelateerd.

Up-gesprek. In deze een-op-een gesprekken wordt,
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Stabiele teams
Veerkracht en werkplezier worden sterk beïnvloed
door het team waarin mensen werken. Daarom is er
ook in 2018, in navolging op 2017, gewerkt aan stabiele
teams. In een stabiel team zijn alle rollen -gezinsmanager, senior gezinsmanager, teammanager en
gedragsdeskundige- bezet. Er heerst een sfeer van
vertrouwen: mensen vangen elkaar op en durven zich
kwetsbaar op te stellen. Hiervoor is het belangrijk dat
medewerkers elkaar goed kennen, gebruikmaken
van elkaars talenten en de verantwoordelijkheid voor
gezinnen delen. De gezamenlijke focus zorgt voor
vitalere medewerkers die zich beter in staat voelen om
hun werk te doen. En dát leidt weer tot meer zichtbare
resultaten bij gezinnen.
Talenten inzetten
De talenten die je in huis hebt, benutten. Dat is een
win-win situatie, voor medewerkers persoonlijk en
voor Jeugdbescherming als geheel. Daarom geven
we mensen alle kans om hun talenten te ontwikkelen. Dit doen we onder andere met drie kweekvijvers
waarin gezinsmanagers door kunnen groeien tot senior
gezinsmanager, teammanager of gedragsdeskundige.
In 2018 zijn deze kweekvijvers uitgegroeid tot gestructureerde talentprogramma’s, waarin gezinsmanagers
worden voorbereid op hun nieuwe rol. Hierbij snijdt het
mes aan twee kanten: gezinsmanagers kunnen zichzelf
verder ontplooien en de collega’s die hen begeleiden,
ervaren een nieuwe impuls dankzij hun coachende taak.

Verfrissende combinaties
Jezelf blijven ontwikkelen, geeft energie. Zo kan het
combineren van de rol van gezinsmanager met een
andere rol, verfrissend werken. Manieren waarop
mensen binnen Jeugdbescherming dit jaar hun talenten, naast hun vaste werkzaamheden, hebben ingezet
zijn: werken als flextrainer -trainingen geven via
de Akademie-, onderzoeker -hierbij ondersteunen
gezinsmanagers met een wetenschappelijke achtergrond het kennisteam- of als consulent. Deze gezinsmanagers schuiven, op verzoek van de gemeente,
aan bij wijkteams. Hier adviseren zij lokale professionals in een eenduidige aanpak op het gebied van
kindveiligheid. Deze inzet zorgt voor een mooie wisselwerking: lokale teams leren al in een vroeg stadium
de juiste stappen zetten met gezinnen, zonder de
inzet van Jeugdbescherming. Andersom nemen onze
consulenten waardevolle kennis vanuit lokale teams
mee terug naar Jeugdbescherming. Zo versterken
we elkaar als professionals.
Eigen initiatieven
Naast de bestaande mogelijkheden om talenten te
ontplooien, kunnen mensen zelf het initiatief nemen in
hun ontwikkeling. Als het initiatief bijdraagt aan onze
missie ‘ieder kind veilig’ staan we open voor ideeën.
Een voorbeeld van hoe dat kan uitpakken, is communicatiemedewerker Simone Postma. Zij zag de behoefte
van collega’s om beter om te leren gaan met stress en
heeft via Jeugdbescherming een opleiding tot mindfulnesstrainer gevolgd. Nu traint Simone collega’s in
het versterken van hun mentale veerkracht.

WERKEN VOLGENS DE BEDOELING
Een belangrijke ontwikkeling aansluitend op
de stabiele teams, is de in 2018 doorgevoerde
werkwijze ‘werken volgens de bedoeling’.
Hierbij begeleidt een fulltime gezinsmanager
tien in plaats van veertien gezinnen. Dat betekent
meer tijd per gezin, waardoor er methodetrouw
en in nauwe samenwerking met het lokale veld
gewerkt kan worden. Met het werken volgens
de bedoeling ervaren gezinsmanagers minder
stress en meer grip op hun werk.

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam
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‘Even uit je brein stappen,
brengt rust en houdt je
veerkrachtig’

stressvolle werkzaamheden. Het moest iets zijn wat
breder is dan yoga en waar mensen tijdens werktijd
aan deel konden nemen. Dat werd mindfulness.

COMMUNICATIEMEDEWERKER EN
MINDFULNESS TRAINER SIMONE POSTMA
OVER TALENTONTWIKKELING EN
MINDFUL WERKEN

Mindful op de werkvloer
Piekeren over dat ene gesprek van morgen,
wakker liggen vanwege ‘wat als’-scenario’s;
het overkomt ons allemaal wel eens. Zeker
wanneer je in je dagelijkse werk vaak te maken
hebt met complexe situaties, zoals onze gezinsmanagers. Leren omgaan met stressvolle gedachtes helpt mensen om mentaal en fysiek fitter te
blijven. Communicatiemedewerker én mindfulness trainer bij Jeugdbescherming Simone Postma,
vertelt hoe mindfulness bijdraagt aan de veerkracht
van medewerkers.
Simone: “Naast mijn werk als communicatiemedewerker bij Jeugdbescherming Amsterdam, ben ik al jarenlang actief als yogadocent. Vijf jaar geleden kreeg ik
de vraag om, buiten werktijd, yogalessen voor collega’s
van Jeugdbescherming te verzorgen.
Ik zie het effect dat yoga heeft op mensen. Vaak komen
collega’s al rennend en bellend binnen, eenmaal op
de mat daalt na tien minuten de rust neer. Een uur later
gaat iedereen ontspannen naar huis. Het zien van die
transformatie, is iedere keer weer een cadeau. Bovendien vertellen mensen, dat ze zich ook buiten de lessen
om beter voelen. Door de positieve reacties, ben ik
gaan nadenken over een manier om meer collega’s te
helpen bij het vinden van rust in hun drukke en soms
Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Mindfulness is aandacht geven aan het moment zelf,
zonder direct te oordelen. Het maakt je bewust van het
effect van jouw eigen gedachtes op je gevoel en op je
handelen. Je brein neemt soms de sneltrein, maar jij
bepaalt of je meerijdt of uitstapt. Zo voorkom je, dat je
meegaat in de ‘wat als’- modus. Mindfulness maakt uitstappen gemakkelijker en dat biedt rust en veerkracht.
Je kunt dingen beter aan, omdat je je bezighoudt met
de werkelijke gebeurtenis en niet met mogelijke scenario’s daaromheen. Je denken wordt constructiever,
waardoor je meer vooruit kunt denken. Dit is een belangrijke vaardigheid, zeker voor gezinsmanagers die
iedere dag te maken hebben met complexe situaties.
Op mijn voorstel om mindfulness binnen Jeugdbescherming te introduceren, werd positief gereageerd.
Ik mocht een opleiding tot docent mindfulness volgen
en inmiddels train ik via de Akademie, ons eigen
kennis- en trainingsinstituut, collega’s hierin. Mensen
reageren heel enthousiast op de training en geven
vaak aan dat ze iedere collega deze ervaring gunnen.
Behalve dat ik het ontzettend leuk vind om collega’s
te helpen veerkrachtig te blijven, voel ik mijzelf
bevoorrecht dat ik me bij Jeugdbescherming op deze
manier tot mindfulness trainer heb mogen ontwikkelen. Ook binnen mijn primaire werkgebied heb ik
mijzelf kunnen ontplooien. Zo heb ik twee jaar geleden de overstap gemaakt naar mijn huidige functie als
communicatiemedewerker. Daar heb ik een opleiding
in gevolgd en hard voor gewerkt, maar Jeugdbescherming heeft me die kans geboden. Voor mij is dat talentmanagement. Daarbij geldt bij Jeugdbescherming
wel dat je je talenten moet durven benoemen. Als je
kunt motiveren waarom je iets wil, kan erover gepraat
worden. Zo creëer je als medewerker je eigen pad en
kun je het beste uit jezelf halen. En soms is het ook een
kwestie van een balletje opgooien en denken ‘ik vind
het spannend, maar ik ga het gewoon doen.”
Ieder kind veilig!
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Onderzoeksjaar
2018: merkbaar
en meetbaar

Kennis zorgt ervoor dat je jezelf kunt blijven verbeteren. Kennis opdoen, toetsen,
toepassen en delen met anderen is dan ook essentieel in ons streven naar veiligheid
voor ieder kind. Nieuwe inzichten die daaraan bijdragen, verzamelen we op verschillende
manieren: door werkbezoeken te organiseren, presentaties te geven en deel te nemen
aan conferenties.
En vooral: door het doen van onderzoek. Want op
dit gebied gebeurt er in Nederland nog te weinig.
Terwijl weten of je zorgt voor een merkbare verandering, begint bij het meten van uitkomsten. Zichtbaar
maken wat je doet, welke impact dat heeft op gezinnen en daarvan leren: dát is hoe wij wetenschap
inzetten voor ‘ieder kind veilig’. Gelukkig worden
we daarin gesteund door Stichting Pro Juventute
Amsterdam, zij maken dat broodnodige onderzoek
naar kindveiligheid financieel mogelijk.

TWEE PROMOTIES
Voor twee van onze onderzoekers was het
een bijzonder jaar: Inge Busschers en Nienke
van Veelen promoveerden beiden in 2018.
Inge promoveerde op onderzoek naar de inhoud
en haalbaarheid van intensief systeemgericht
casemanagement binnen Jeugdbescherming.
Nienke promoveerde op onderzoek naar het

Als Jeugdbescherming onderzoeken we uiteenlopende thema’s rond kindveiligheid. Hierbij bedrijven we
vooral wetenschap vanuit de praktijk. We halen onderzoeksvragen op bij de mensen uit het werkveld: onze
gezinsmanagers. Ook kijken we of onderzoek nieuwe
projecten of pilots kan versterken en hoe we zoveel
mogelijk informatie kunnen halen uit data die we als
organisatie vastleggen. Zo krijgen we nog meer inzicht
in bestaande patronen binnen gezinnen, binnen onze
eigen organisatie en zelfs binnen het jeugdstelsel.
Onderzoek laat zien wat goed gaat en wat nog beter kan.
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Nederlandse jeugdzorgstelsel en de wijze
waarop organisaties en professionals hierin
noodzakelijke veranderingen kunnen realiseren.
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Vanuit data gericht sturen op effectiviteit
Onze ambitie voor 2019 is dat we optimaal gebruikmaken van de gegevens die onze gezinsmanagers
in hun dagelijkse werk vastleggen. Het analyseren
van deze gegevens, biedt ons nog meer inzicht in onze
effectiviteit voor kinderen. Op basis hiervan kunnen
we onze impact voor kinderen blijven vergroten.
Kennis delen, een doorlopende job
Dat wat we weten, delen we graag met anderen.
Zo hebben we in 2018 meer dan vijfentwintig werkbezoeken verzorgd voor afgevaardigden van instanties
uit onder andere Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. Ook bezochten we de BES-eilanden waar we op
uitnodiging van Jeugdzorg & Gezinsvoogdij Caribisch
Nederland professionals hebben geadviseerd en
getraind in het verbeteren van de duurzame veiligheid
van kinderen.
Samen sterk
Kennis vergaren we niet alleen, maar met de hulp van
onze cliënten, medewerkers, onderzoekers en kennispartners waaronder de VU, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool
van Holland. Ook de steun van Stichting Pro Juventute
Amsterdam is hierbij onontbeerlijk.

Onderzoek heeft in 2018 geleid tot de invoering
van een nieuwe veiligheidstaxatie: de HAVIK.
Dankzij dit instrument kunnen we de actuele
veiligheid van kinderen nog beter inschatten.
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‘Jeugdbescherming kan haar
methodiek blijven verfijnen,
mede dankzij onderzoek’

BESTUURSVOORZITTER VAN STICHTING
PRO JUVENTUTE AMSTERDAM
DORET DE RUYTER OVER DE SAMENWERKING MET JEUGDBESCHERMING.

Steun van Stichting
Pro Juventute Amsterdam
Doret de Ruyter, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en voorzitter
van Stichting Pro Juventute Amsterdam vertelt over
de manier waarop de stichting, Jeugdbescherming
Regio Amsterdam en Amsterdamse kennisinstellingen elkaar vinden op het gebied van praktisch
wetenschappelijk onderzoek. Deze samenwerking
levert kennis op uiteenlopende gebieden op.
Al vallen alle projecten onder dezelfde gemeenschappelijke noemer: ze moeten bijdragen aan
de veiligheid en het welbevinden van kinderen
in de regio Amsterdam.
Doret: “Stichting Pro Juventute Amsterdam financiert
onderzoeksinitiatieven van Jeugdbescherming.
Daarnaast ondersteunen we ook projecten gericht
op preventie die worden uitgevoerd door andere
organisaties in de regio Amsterdam. We willen een zo
breed mogelijke groep van kwetsbare Amsterdamse
jongeren bereiken.
De onderzoeken van Jeugdbescherming uit 2018
hadden betrekking op de verbetering van diverse
aspecten van de werkmethodiek GGW (Generiek
Gezinsgericht Werken), zoals: het inschatten van
met een nieuw diagnostiek instrument (de HAVIK),
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het ontwikkelen van een observatie-instrument
(een app) om opvoedgedrag van ouders in kaart te
brengen, systeemgerichte aanpak bij delictgedrag
en de effectiviteit van het basisteamoverleg. Veel van
deze onderzoeken lopen over een langere periode.
Jeugdbescherming werkt bijvoorbeeld al jaren met
de gezinsgerichte aanpak en blijft deze methodiek
verder verfijnen. Dit geldt voor meer thema’s, er is
een lijn uitgestippeld en daar bouw je als organisatie
op voort. Mede dankzij het onderzoek dat je doet.
De samenwerking tussen Jeugdbescherming,
kennisinstellingen en de stichting werkt als volgt:
Jeugdbescherming heeft een onderzoeksvraag.
Voor de uitvoering van het daarbij behorende onderzoek, wordt vervolgens een partner gezocht. Dat is
belangrijk, want externe ogen kijken vanaf een afstand
en kunnen daardoor kritischer zijn. Partijen waarmee Jeugdbescherming een hechte samenwerking
heeft, zijn onder andere de VU (waaronder het Athena
Instituut), de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Met de onderzoekspartner
schrijft Jeugdbescherming een onderzoeksvoorstel.
Dit wordt aan ons voorgelegd en mondeling toegelicht. Dat moment gebruiken wij om mee te denken en
eventueel nog vragen te stellen. Vervolgens besluiten
we een onderzoek wel of niet te steunen. De voorstellen
van Jeugdbescherming zijn doorgaans zo goed dat er
vrijwel altijd een positief besluit valt.
Onderzoeken die we steunen, worden gevolgd en
na afloop geëvalueerd. De onderzoeksuitkomsten
presenteren we op onze website. Zo maken we
resultaten zichtbaar en delen we de opgedane kennis.
Het is mooi om te zien dat de onderzoeken die we steunen, daadwerkelijk leiden tot concrete verbeteringen.
En wat de langdurige impact van onze jarenlange steun
op de veiligheid en het welbevinden van kinderen in
de regio Amsterdam is? Die onderzoeksvraag zie ik
zelf graag nog eens beantwoord.”
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Azeddine:
gastheer
		van The
		Colour Kitchen
Het kan: goed zorgen voor je medewerkers én een verschil maken. Onze samenwerking
met The Colour Kitchen levert behalve de lekkerste gerechten, jongeren met een afstand
tot de arbeidsmarkt een kans op een mooie baan in de catering en een nieuwe toekomst.
Maatschappelijk bijdragen op het gebied van mens en milieu komt in alle facetten
van onze bedrijfsvoering terug.
Ook als het gaat om de verzorging van onze medewerkers. Dankzij Diana en Azeddine eten we in
ons bedrijfsrestaurant iedere dag verse maaltijden,
bereid met streekproducten, en zien we een aantal
jongeren gedurende het jaar groeien in hun rol van
gastheer of gastvrouw. Supervisor Azeddine van
The Colour Kitchen over wat vertrouwen en aandacht met je doen.

MAATSCHAPPELIJK BIJDRAGEN
Hoe groot of klein ook, als organisatie willen
we op ieder vlak bijdragen aan het welzijn van
mens en milieu. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
+ Sinds 2013 werken we samen met The Colour 		
Kitchen.
+ Borden, bekers en bestek in het bedrijfs-

“Ik was veertien toen mijn vader met pensioen ging.
Het was zijn droom om terug te gaan naar zijn geboortedorp in Marokko en mijn moeder ging met hem mee.
Ik bleef in Nederland, samen met mijn oudere broer.
Ineens had ik alle vrijheid, er was niemand meer die
mij controleerde. Dit ging al snel mis. Ik deed stomme
dingen en zat regelmatig vast. Toen ik twintig was,
kwam mijn moeder terug om me te helpen. Dat was lastig, want ik had een bepaalde levenswijze en die gooi
je niet zomaar om. Het keerpunt kwam in 2008. Mijn
moeder zocht me op in de gevangenis en kon alleen
maar huilen, urenlang, zonder een woord te zeggen.

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

restaurant zijn biologisch afbreekbaar.
+ Er wordt met duurzame, liefst biologische
producten gewerkt.
+ We kiezen voor leveranciers die hoog scoren
op het leveren van social return.
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‘Als ik er een dag niet
ben, missen ze me’

SUPERVISOR AZEDDINE
VAN THE COLOUR KITCHEN

The Colour Kitchen
Dat raakte me diep. Eenmaal ‘buiten’, besloot ik
haar trots te gaan maken. Via een dagbestedingsprogramma kwam ik terecht bij The Colour Kitchen.
Ik had nog nooit gewerkt, maar voelde me er direct
op mijn plek. Het werk en de waardering die
ik kreeg, hielpen me enorm.
Vijf jaar geleden opende The Colour Kitchen haar deuren in het pand van Jeugdbescherming. Ik mocht samen
met de cateringmanager van Jeugdbescherming, Diana,
het bedrijfsrestaurant gaan runnen. Dat was heftig,
want ik was het werk in de keuken niet gewend.
Samen met Diana moest ik de catering soepel laten
verlopen. Zij heeft me veel geleerd, behalve het koken:
dat heb ik mijzelf bijgebracht. Gelukkig heb ik een goed
ontwikkelde smaak. Lastiger vond ik het omgaan met
de mensen van Jeugdbescherming; ik durfde bijna niks
tegen ze te zeggen. Dat is nu wel anders. Inmiddels ken
ik alle gezichten, nieuwe medewerkers pik ik er zo uit.
Ook weet ik precies wat mensen lekker vinden.
Mijn harira, een Marokkaanse soep, is zo op. Mensen
zijn hier de hele dag druk en hebben veel aan hun
hoofd. Toch heerst er een gezellige sfeer, er is altijd
ruimte voor een praatje of wat dollen. In het restaurant
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kan iedereen even ontspannen en zichzelf zijn.
Diana en ik leiden jaarlijks zo’n zes jongeren van
de Entreeopleiding op. We leren ze de basisvaardigheden van het werken in de catering. Dat begint al
bij het snijden van een komkommer. Tot nu toe is iedere leerling weggegaan met een diploma, maar dat
zegt me eigenlijk niks. Het gaat mij er vooral om, hóe
iemand uiteindelijk naar buiten loopt. Ik schenk iedere
jongere mijn vertrouwen en geef af en toe een compliment. Tegelijkertijd spreek ik ze ook aan,
wanneer ze iets niet goed doen. Ik wil dat leerlingen
zich veilig voelen bij mij, daar doe ik alles voor.
Ik maak grapjes of doe gek. In het begin kijken
ze me dan raar aan, maar op een gegeven moment
lachen ze mee. Je ziet jongeren echt veranderen
tijdens hun periode bij ons. Zo ook mijn huidige
stagiair: hij heeft autisme en kwam vijf maanden
geleden heel onzeker binnen. Nu zie ik hem rechtop
rondlopen en is hij zo gegroeid. Dat heeft hij zelf gedaan. Wij geven jongeren een duwtje, maar ze moeten
het zelf doen. Dat lukt eigenlijk altijd. Dan ben ik trots
en geef ik mezelf weleens een schouderklopje.
Na al die jaren voel ik mezelf misschien wel
meer onderdeel van Jeugdbescherming dan van
The Colour Kitchen. Mijn werk: een gastheer zijn
voor zowel mijn gasten als mijn leerlingen, vind
ik fantastisch. Ook privé gaat het goed. Dit jaar ben
ik getrouwd met mijn grote liefde. Tijdens de bruiloft
moest mijn moeder opnieuw heel hard huilen,
maar nu van geluk.”

‘Een diploma zegt me niets,
het gaat erom hóe een jongere
weer naar buiten loopt’
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Medezeggenschap
en toezicht 2018
De een denkt mee op strategisch en beleidsmatig vlak, de ander adviseert vanuit
een cliënten- of medewerkersperspectief: met een raad van toezicht, cliëntenraad
en ondernemingsraad weten we ons als Jeugdbescherming Regio Amsterdam verzekerd
van een breed vertegenwoordigd klankbord dat met ons meekijkt en nadenkt over
ontwikkelingen en kansen binnen en buiten de organisatie.
Soms is een onderwerp groter dan Jeugdbescherming alleen, dat heeft ook onze ondernemingsraad
ervaren. Zij hebben, samen met FNV Zorg &
Welzijn, met KwaliTIJD voor het Kind het onderwerp werkdruk dit jaar naar een nieuw landelijk
niveau getild.
Ondernemingsraad
Voor de ondernemingsraad -die bestaat uit elf ledenwas het een stabiel jaar, er waren geen wisselingen
in de bezetting. Hierdoor kon er een volgende stap
worden gezet op het belangrijkste onderwerp:
werkdruk. Met het gezamenlijke initiatief KwaliTIJD
voor het Kind vragen de ondernemingsraad en
bondgenoot FNV al sinds 2016 landelijk aandacht
voor dit groeiende probleem binnen de jeugdzorg.
Alle inspanningen resulteerden in 2018 in echte
aandacht vanuit de landelijke politiek.
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Raad van toezicht
Vitale teams en werkdruk waren dit jaar twee veelbesproken onderwerpen voor onze raad van toezicht.
Daarnaast begon 2018 met de toetreding van twee
nieuwe leden: Koen Bron en Redouan Maanach.
Koen Bron is werkzaam als adviseur bij Andersson
Elffers Felix, een adviesbureau voor maatschappelijke
vraagstukken. Redouan Maanach is afdelingsmanager
Financiën bij Meerinzicht, een samenwerkingsverband
van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde.
Beide nieuwe leden zijn binnen de raad van toezicht
ook lid van de financiële commissie.
Cliëntenraad
Dit jaar mocht de cliëntenraad vier nieuwe leden
verwelkomen. In totaal telt deze raad zes leden.
In 2018 hebben de leden van de cliëntenraad stappen
gezet in de professionalisering van de raad, woonden
ze casuïstiek bij van onze gezinsmanagers en werd
een experiment gestart waarbij de cliëntenraad
bemiddelt tussen cliënten en Jeugdbescherming.

Ieder kind veilig!
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KWALITIJD VOOR HET KIND
Dit platform is opgericht in 2016.
Deelnemers aan dit collectief zijn:
+ FNV Zorg en Welzijn
+ FBZ
+ CNZ Zorg en Welzijn
+ Jeugdzorg Nederland

FNV-VOORZITTER MAAIKE VAN DER AAR
VERTELT OVER MANIFESTATIES IN DEN
HAAG, GEMEENTEN DIE ZICH ROEREN
EN OVER ECHTE INVLOED.

Eindelijk aan tafel
Met het gezamenlijke initiatief KwaliTIJD voor
het Kind, vragen de ondernemingsraad van
Jeugdbescherming en FNV al sinds 2016 landelijk
aandacht voor de groeiende werkdruk binnen
de jeugdzorg. Alle inspanningen resulteerden in
2018 in echte aandacht vanuit de landelijke politiek.
FNV-bestuurder Maaike van der Aar vertelt over
manifestaties in Den Haag, gemeenten die zich
roeren en over het uitoefenen van echte invloed.
Maaike: “Je kunt de werkdruksituatie in de jeugdzorg
zien als een tien liter emmer die continu voor elf liter
vol zit. Werkdruk is altijd inherent geweest aan
de branche. Maar sinds de stelselwijziging in 2015
in combinatie met een bezuinigingsslag én een stijgende zorgvraag, is deze schrikbarend toegenomen.
Er ontstond een gat dat met minder mensen en middelen moest worden gedicht. Hierdoor is de sector in een
negatieve spiraal terechtgekomen en kan deze inmiddels met recht een sector in crisis worden genoemd,
met werkdruk als vertrekreden nummer één.

Initiatiefnemers en OR-leden Petra de Vries
en Nico Hees van Jeugdbescherming zijn actief
betrokken bij KwaliTIJD voor het Kind.

Toen de ondernemingsraad van Jeugdbescherming in
2016 het probleem van de werkdruk aankaartte, wilden
we dit probleem gezamenlijk en trapsgewijs aanpakken. Zo zijn we begonnen met het verenigen van
werknemers via het platform KwaliTIJD voor het Kind.
Later sloten ook de werkgeversorganisaties zich aan.
Een volgende stap was het betrekken van de gemeenten. Dit hebben we gedaan door tijdens de gemeenteraadsverkiezingen jeugdzorg onder de aandacht te
brengen. Ook achter de schermen hadden we vanuit
het collectief veel contact met de VNG (Vereniging
van Nederlandse Gemeenten). Dat werkte: opvallend
veel raadsleden lieten zich in 2018 in de media uit over
tekorten in hun gemeente op het gebied van jeugdzorg.
Werknemers, werkgevers en gemeenten constateerden
samen dat er iets moet gebeuren in de randvoorwaarden rond jeugdzorg. Een van die randvoorwaarden
is het hebben van voldoende financiële middelen.
Daarom richtten we onze blik op minister Hugo
de Jonge van het ministerie van VWS. Namens het
collectief stuurden we hem meerdere brandbrieven
over werkdruk in de jeugdzorg.

‘Een tien liter emmer die
continu voor elf liter vol zit’
Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam
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Op dit moment is er een tekort van 750 miljoen euro
in de jeugdzorg en spelen er verschillende issues.
Zo ervaren professionals nu veel administratieve
rompslomp: veertig tot zeventig procent van de tijd
zitten zij achter de computer. Dit komt deels door de
invoering van het tuchtrecht, waardoor iedere medewerker persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld
bij fouten en deels door de controle die sommige
gemeenten uitoefenen, waardoor professionals letterlijk iedere activiteit moeten noteren. Daarnaast is er
nog het probleem ‘inkoopwaanzin’ waarbij het in gesprekken met gemeenten over jeugdhulp vooral gaat
over tarieven. Terwijl de vragen moeten zijn: ‘kopen
we voldoende zorg in, en kopen we de juiste zorg in?’
Om deze problemen aan te kaarten, lieten we online
veel van ons horen en besloten we in september een
manifestatie in Den Haag te organiseren. Hierbij hadden we gerekend op een opkomst van 2.500 mensen,
er kwamen er 3.500! En dat voor een branche waarin
mensen eigenlijk nooit protesteren, omdat ze niet
willen dat dit ten koste gaat van hun zorg voor mensen.
Dit geeft wel aan hoe diep dit probleem gevoeld wordt.
Het resultaat van de manifestatie was een gesprek met
minister De Jonge. Dit heeft nieuwe deuren geopend,
we zitten ineens overal aan tafel: bij de VNG, bij het
ministerie, bij beroepsverenigingen. De kunst is nu
om onze invloed te laten gelden. Want op de werkvloer is er te weinig verbetering zichtbaar en voelbaar.
Kortom: er is nog werk aan de winkel!

Op organisatieniveau zien we dit al gebeuren.
Sommige organisaties maken keuzes welke zorg ze
wel of niet langer kunnen bieden. Dat vind ik dapper.
Zolang er vanuit het ministerie niet wordt voldaan aan
de randvoorwaarden, zal het gesprek steeds vaker
gaan over dat wat de jeugdzorg níet meer kan doen.
Wij zeggen dan: bij een probleem dat in de gehele
sector speelt, moet je als organisaties solidair zijn
en samen zeggen ‘tot hier en niet verder’.
Ondertussen bereiden we onszelf voor op onze
vervolgopdracht. Want áls er extra geld voor jeugdzorg vrijkomt, hoe zorgen we dan dat het op de werkvloer terechtkomt? Zodat mensen weer lucht krijgen,
meer tijd met cliënten door kunnen brengen en
de sector weer aantrekkelijk wordt om in te werken.
Als oud-medewerker zit de liefde voor jeugdzorg
in mijn bloed. Jeugdzorg heeft een enorm maatschappelijk belang en is voor sommige kinderen zelfs
letterlijk van levensbelang. Daar maak ik mij graag
hard voor.”

‘Inkoopwaanzin overheerst,
terwijl de vragen moeten zijn:
kopen we voldoende zorg
én de juiste zorg in?’

Als gesprekspartner benoemen we problemen en
dragen we reële oplossingen aan. Zo wordt er vooral
ingezet op goede zorg voor de cliënten. Maar ik vind
dat professionals ook iets voor zichzelf mogen vragen,
zoals goede werkomstandigheden en een passend
loon. Tegelijkertijd moeten mensen zelf duidelijker
hun grenzen aangeven, door te zeggen: dit is wat ik
nog verantwoord vind, anders doe ik afbreuk aan
mijn eigen professionaliteit.

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Ieder kind veilig!

28

FACTS & FIGURES

2018
in beeld

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Ieder kind veilig!

29

FACTS & FIGURES

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Ieder kind veilig!

30

FACTS & FIGURES

Jaarverslag 2018 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Ieder kind veilig!

31

COLOFON

Het Jaarverslag 2018 is een uitgave
van Jeugdbescherming Regio Amsterdam
(Jeugdbescherming).
Tekst: Juul Klarenbeek, Die van Communicatie
Foto’s: Ralf Mitsch
Concept en vormgeving: andrews:degen
Techniek: Studio Waterloo
Redactie: Anne-Marieke Douma, Lobke van Rijn,
Mirjam Jagtenberg, Nico Hees, Jeugdbescherming.
Hoofd-/eindredactie: Els van Dijk en Simone Postma,
Jeugdbescherming.
Met dank aan alle geïnterviewden!
© 2019 www.jeugdbescherming.nl.
Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam
(Jeugdbescherming) zorgt voor een leefsituatie
waarin kinderen blijvend veilig kunnen opgroeien.
Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling
in het kader van de Jeugdwet 2015 en voert GGW
(intensief systeemgericht casemanagement) uit
in gezinnen met een kinderbeschermings- of
jeugdreclasseringsmaatregel én met gezinnen
in het kader van preventieve jeugdbescherming.
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