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Moeten we 2019 in één woord vatten, dan is het wel ‘trots’. Trots zijn 
we op de manier waarop we er in een vastlopend stelsel met te weinig 
mensen, middelen en zekerheden tóch in zijn geslaagd om met ener-
gie en overtuiging te blijven werken aan ‘Ieder kind veilig’. Sterker nog, 
2019 heeft ons laten zien dat je jezelf juist in moeilijke omstandigheden 
moet blijven ontwikkelen. Zodat je, ondanks alles, weer een stap  
dichter bij het waarmaken van je ambities komt. 

INLEIDING

VOORWOORD 
VAN HET BESTUUR
2019: VIJF AMBITIES

Het werken met SPICs, dat in Amsterdam werd 
geïntroduceerd, heeft dit jaar grote gevolgen 
gehad voor de doorstroom van gezinnen naar 
passende hulp. Terwijl het stelsel op slot zit en  
de gesprekken vooral over geld lijken te gaan, 
blijven we de dialoog opzoeken over de inhoud. 
Daarbij voelen we de verantwoordelijkheid om 
niet te berusten in een systeem dat niet optimaal 
werkt. Ondertussen hebben we ons met het  
formuleren van vijf ambities gericht op dat  
wat we zelf al wél kunnen veranderen.  
 

Ambitie 1.  
Onze teams zijn vitaal en stabiel
Om met volle inzet te kunnen werken aan  
‘Ieder kind veilig’, is het hebben van een goede 
bezettingsgraad essentieel. Gelukkig bewees  

de wervingscampagne die we met communicatie- 
bureau Het Stormt lanceerden, dat succesvol  
werven ook in een krappe arbeidsmarkt mogelijk 
is. In de campagne deelde een aantal gezins- 
managers hun persoonlijke kijk op het werk dat 
nu eenmaal een rauw randje kent. De kracht die 
zij uitstraalden door zich kwetsbaar op te stellen, 
riep veel reacties op en zorgde voor een gevoel 
van trots: op onze collega’s en op dat waar we  
als Jeugdbescherming voor staan. Dit jaar is  
het aantal nieuwe gezinsmanagers gestegen.

Met talentmanagement zijn we van beoordelen 
naar waarderen gegaan. Dit betekent dat ieder 
team, op basis van talenten en krachten,  
teamprestaties formuleert. De voortgang,  
evaluatie en waardering achteraf verzorgen  

TROTS

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

https://www.zorgomregioamsterdam.nl/jeugdhulp/spic/
https://player.vimeo.com/video/356841993
https://player.vimeo.com/video/356841993
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de teams eveneens zelf. Op deze wijze dragen 
teamleden samen verantwoordelijkheid en  
krijgen mensen de kans om collega’s die een  
bijzondere prestatie leveren, extra waardering  
te geven. 

Omdat vitaliteit en werkplezier ook afhangen  
van hoe je je werk fysiek kunt doen, zijn we ge-
start met ‘Lekker werken’. We onderzochten wat 
medewerkers nodig hebben om lekker te werken. 
Van de koffie en lunch tot de inrichting van de 
werkplek. Twee teams ontwierpen, bij wijze van 
pilot, hun eigen werkruimte. Ze dachten na over 
licht- en kleurgebruik, hoe ze wilden ontspannen 
en de inrichting van de overlegruimte. Medewer-
kers vonden de nieuwe ambiance zo prettig dat 
zij aangaven liever naar ‘kantoor’ te komen,  
dan thuis te werken. Het streven is om dit  
project organisatiebreed in te voeren. 

Ambitie 2.  
Wij ontwikkelen ons iedere dag
Dit jaar zijn we volledig gaan werken volgens de  
bedoeling waarbij gezinsmanagers in plaats van 
25, 18 kinderen tegelijkertijd begeleiden. Dit heeft 
tijd en ruimte gecreëerd om methodetrouw te 
werken, waardoor we met gezinnen sneller en 
beter tot de kern van de problemen komen.  
Als gevolg daarvan zien we lagere doorlooptijden 
voor gezinnen en een groeiend werkplezier bij ge-
zinsmanagers. Bovendien belanden gezinnen nu 
minder vaak in crisissituaties. Dit heeft een gun-
stig financieel effect voor gemeenten; het aantal 
hulpverleners dat eerder ingezet moest worden, 
is flink gedaald. Verder zien we in gemeenten 
waar de doorstroom naar hulp nog loopt, een 
hogere uitstroom van gezinnen. 

Jezelf ontwikkelen is ook: nieuwe samenwerkin-
gen aangaan. Zo hebben we op verzoek van en  
in samenwerking met collega-organisatie JGCN 
(Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland.) 
onze werkwijze op Bonaire, Sint Eustatius en  
Saba geïntroduceerd. Inmiddels zijn alle  
gezinsmanagers daar getraind in de gespreks- 

methodiek FFP en leiden we lokale FFP-trainers  
op zodat JGCN hierin zelf de gezinsmanagers  
kan trainen in FFP. 

Het geeft energie dat steeds meer organisaties 
onze werkwijze omarmen. We staan op het punt 
een convenant te tekenen met Jeugdbescherming 
West, Jeugdbescherming Gelderland en JGCN, 
waarin we uitspreken ons opleidings- en kennisin-
stituut -de Akademie- gezamenlijk verder vorm  
te geven. Hierdoor wordt het halen en brengen 
van kennis een echte wisselwerking. 

Een andere ontwikkeling waar we actief bij  
betrokken zijn, is Blijvend Veilig. Met vijf  
organisaties in de veiligheidsketen onderzoeken  
we hoe we gezinnen sneller en blijvend van  
de juiste hulp kunnen voorzien. Al snel kwamen 
we erachter dat we als ketenpartners niet altijd 
weten hoe de andere partijen precies werken.  
De veronderstelling dat werkzaamheden  
dubbelop worden gedaan, klopte. Inmiddels  
loopt er een pilot waarbij één team, bestaande  
uit professionals van alle betrokkenen, gezinnen  
na binnenkomst bij Veilig Thuis veiligstelt.  
Zo wordt werken als keten verleden tijd.  

Blijvend Veilig wordt met belangstelling  
vanuit de ministeries VWS en JenV gevolgd.  
Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over  
verbeterplannen voor de doorontwikkeling  
van de jeugdbeschermingsketen. Blijvend  
Veilig is daarin een van de mogelijke modellen.  
 

INLEIDING
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TERWIJL HET STELSEL OP SLOT  
ZIT EN DE GESPREKKEN VOORAL

OVER GELD LIJKEN TE GAAN,  
BLIJVEN WE DE DIALOOG  
OPZOEKEN OVER DE INHOUD.

https://www.jeugdbescherming.nl/index.php/kind-sneller-blijvend-veilig-door-samenwerking-als-team/


5IEDER KIND VEILIG!

Ambitie 3. 
Wij geven kinderen een stem
In alles dat we doen, stellen we het belang van 
kinderen voorop. Toch nemen we in onze haast 
om voor hen aan de slag te gaan, te weinig tijd  
om van kinderen zélf te horen wat zij nodig heb-
ben. Daarom hebben we Praten met en luisteren 
naar kinderen ontwikkeld. In deze training leren 
gezinsmanagers hoe je met een kind, van peuter 
tot puber, in gesprek kunt gaan. Extra waardevol 
hierbij is het oefenen met een ervaringsdeskun-
dige. Zij maakt gezinsmanagers nog bewuster van 
het verschil dat zij voor een kind kunnen maken. 
 
Ambitie 4. 
Veiligheid van kinderen  
door zorg voor hun omgeving
Hoe beter we onze gezinnen leren kennen,  
hoe meer we ons realiseren dat de oorzaken  
van onveiligheid voor kinderen veelal liggen  
in problemen waar de volwassenen om hen  
heen mee worstelen. Dit vergt een andere kijk  
op de hulp die nodig is om kinderen veilig te  
stellen. We onderzoeken binnen het programma  
Perspectiefbiedend Opvoederschap verschillen- 
de manieren om kinderen en jongeren zo ‘thuis’  
mogelijk op te laten groeien. Hier horen ook  
het stoppen met doorplaatsen van kinderen  
en Radicaal stoppen met drang en dwang bij. 
 

Ambitie 5. 
Onze resultaten zijn  
merkbaar en meetbaar
Als lerende organisatie onderzoeken we door- 
lopend of dat wat we doen het gewenste effect 
heeft. Zo onderzochten we onze systeemgerichte 
aanpak bij jongeren met delictgedrag en namen 
we de effectiviteit van het basisteamoverleg on-
der de loep. Nu ons cliëntregistratiesysteem  
WIJZ bijna helemaal op orde is, kunnen we steeds 
beter de juiste informatie uit onze data krijgen.  

Andere ontwikkelingen in 2019 

Er is op verschillende fronten aandacht gevraagd 
voor de bescherming van gezinsmanagers tegen 
intimidatie en bedreigingen. Zo hebben we het 
pamflet ‘Handen af van onze jeugdbeschermers!’ 
opgesteld, schoof gezinsmanager Arjen aan  
bij het praatprogramma PAUW en spraken we 
minister Sander Dekker van Rechtsbescherming 
over de veiligheid van gezinsmanagers.  
Zijn bezoek stond tevens in het licht van het  
toezicht op jeugdbescherming en de stapeling 
van klachten waardoor procedures langdurig 
voortslepen. Met Minister Hugo de Jonge van 
VWS spraken we in de laatste maand van het  
jaar over Blijvend Veilig en de veiligheid van  
onze medewerkers. 

Ook verscheen aan het einde van het jaar  
het kritische rapport van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie 
& Veiligheid. Dit rapport stelt dat het in de huidige 
omstandigheden voor ons -en andere gecertifi-
ceerde instellingen- onmogelijk is onze wettelijke 
opdracht goed uit te voeren. Naar aanleiding  
van dit rapport komt er een verbeterplan voor  
het huidige stelsel. 

Het inspectierapport -hoe pijnlijk ook- voelt  
als een erkenning voor de zwaarte van ons werk. 
Want we zijn met te weinig mensen, hebben te 
weinig geld en opereren in een haperend stelsel. 
Desondanks gaan we met dezelfde toewijding 
door, tot we samen écht trots kunnen zijn op  
wat we in Nederland doen voor kinderen. 

INLEIDING
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https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Pamflet-Handen-af-van-onze-jeugdbeschermers.pdf
https://www.bnnvara.nl/pauw/videos/524772 
https://www.jeugdbescherming.nl/index.php/inspecties-slaan-alarm/
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REËLE CAMPAGNE LEIDT TOT 
RECORDAANTAL GEZINSMANAGERS

Om ieder kind veilig te kunnen stellen 
moeten onze gezinsmanagers in topvorm 
zijn. Dit vraagt om vitale medewerkers  
en stabiele teams die opereren op volle 
sterkte. Dat laatste werd de afgelopen 
jaren steeds moeilijker: het aantal gezins- 
managers dat uitstroomde lag hoger dan  
het aantal gezinsmanagers dat begon en 
bleef. Daarom hebben we in 2019 hard 
gewerkt aan een arbeidsmarktcampagne 
gericht op het werven van nieuwe  
medewerkers die met reële verwachtingen 
beginnen aan deze mooie en -soms ook- 
pittige baan. We kozen voor een tell it  
like it is-campagne met eigen mensen  
in de hoofdrol en opvallende slogans.  
Het leverde een recordaantal reacties  
én gezinsmanagers op!

AMBITIE #1

ONZE TEAMS ZIJN 
VITAAL EN STABIEL

FEITEN & CIJFERS  
ARBEIDSMARKTCAMPAGNE 2019
Ontwikkeld door communicatiebureau 
Het Stormt i.s.m. Jeugdbescherming

Looptijd: 
September tot en met december 2019

3 doelgroepen: 
+ Jonge, afgestudeerde professionals 
   op zoek naar een pittige baan.
   Campagne: ‘Gezocht: Meisjes* met ballen’
+ Ervaren professionals in de zorg, 
   toe aan een volgende stap. 
   Campagne: ‘Jij verdient meer’
+ Senior professionals die hun kennis 
   en ervaring in willen zetten als 
   gezinsmanager. Campagne: 
   ‘Te oud? Perfect’ 

Producten: 
6 filmpjes, 6 foto’s van gezinsmanagers

Verspreiding: 
Filmpjes via Instagram, Facebook en LinkedIn. Posters 
in abri’s op treinstations in Amsterdam en omgeving.

Opmerkelijk:   
De vele reacties op de vacaturesite van Jeugdbescher-
ming, legden de site tijdelijk plat. Ook nu nog komen  
er reacties binnen van mensen die zeggen getriggerd  
te zijn door de campagne.

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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Je wordt gevraagd een arbeidsmarkt- 
campagne te bedenken, die zowel het rauwe 
randje als de luchtige kant van het werken  
als gezinsmanager laat zien. O ja, en deze  
moet het liefst per direct 60 nieuwe  
medewerkers opleveren. Wat doe je dan?  
Anneloes Driessen, accountmanager bij  
communicatiebureau Het Stormt, ging de  
uitdaging aan en ontwikkelde samen met 
Jeugdbescherming een arbeidsmarkt- 
campagne zonder opsmuk. Met een  
storm aan reacties als gevolg.

JE WARE GEZICHT 
TONEN LOONT

Een terugloop in het aantal sollicitanten en de 
hoge uitstroom van gezinsmanagers maakten  
de behoefte aan een goed plan op het gebied  
van arbeidsmarktcommunicatie in 2019 urgent. 
Doel was nieuwe gezinsmanagers binnen te  
halen én te houden door een reëel beeld neer  
te zetten van het werken bij Jeugdbescherming. 
Met deze uitdagende opdracht klopte Jeugdbe-
scherming bij Het Stormt aan. 

Anneloes: “Na een eerste telefonisch contact 
volgde een kennismaking. Het klikte en  
Jeugdbescherming legde ons haar arbeidsmarkt- 

vraagstuk voor: wij hebben dringend behoefte  
aan gezinsmanagers, hoe vinden we de  
juiste mensen?”

Plezier versus kwetsbaar
Om een goed beeld te scheppen van de 
functie van gezinsmanager en de kaders  
voor een arbeidsmarktcampagne te bepalen,  
vond er een brainstormsessie plaats met  
Het Stormt en een groep gezinsmanagers. 

Anneloes: “Die eerste sessie draaide om de vraag: 
wie is Jeugdbescherming en hoe ziet de cultuur 
van de organisatie eruit? Ook toetsten  
we met elkaar in hoeverre de kernwaarden  
kundig, krachtig en kwetsbaar leefden bij de  
eigen medewerkers. De waarden bleken nog 
steeds actueel, wel vulden de gezinsmanagers  
ze aan met: betrokken, verbinding en plezier. 
Deze waarden samen vormden een compleet 
beeld van het werken bij Jeugdbescherming.”

RESULTATEN CAMPAGNE 
Aantal vertoningen 
Facebook/ Instagram 

1.258.873
LinkedIn   

109.391

 
Instroom  
gezinsmanagers 2019

64

Aantal kliks 
Facebook/ Instagram  

23.165
LinkedIn   

1.017

Uitstroom 
gezinsmanagers 2019

46

HET STORMT

Houdt zich bezig met vraagstukken op het 
gebied van identiteit, organisatie en voor 
opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, 
sociaal-maatschappelijke organisaties  
en het onderwijs. 

www.hetstormt.com

AMBITIE #1

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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KERNWAARDEN
JEUGDBESCHERMING
+ Kundig
+ Krachtig
+ Kwetsbaar

AANVULLENDE
WAARDEN
+ Betrokken
+ Verbinding 
+ Plezier

ONDERSTEUNENDE
WAARDEN
+ Eerlijk
+ Betrouwbaar
+ Focus
+ Professioneel
+ Authentiek
+ Kennis 
+ Duurzaam
+ Waardewerk
+ Relativeren

Meisjes met ballen en nooit te oud
De campagne focuste zich op drie doelgroepen. 
Om gericht te kunnen werven binnen deze groe-
pen, werd gekozen voor een splitsing naar drie 
deelcampagnes.

Anneloes: “De eerste groep professionals die  
we wilden triggeren waren afgestudeerden met 
relatief weinig werkervaring. Deze campagne 
werd: ‘Gezocht: Meisjes* met ballen’, doelend  
op meisjes én jongens die zin hebben in een 
pittige baan. De tweede doelgroep was die van 
mensen met een carrière in de zorg die een 
switch overwegen. Voor deze groep ontwikkelden 
we ‘Jij verdient meer’. De slogan bevatte een dub-
bele lading: gezinsmanagers verdienen in de regel 
meer dan mensen in andere beroepen binnen de 
zorg. Daarnaast wilden we benadrukken dat er 
bij Jeugdbescherming veel te verdienen valt als 
het gaat om zaken zoals aandacht, vertrouwen, 
ontwikkelmogelijkheden enz. Tot slot was er nog 
een derde doelgroep: oudere professionals die 
werk zoeken waarin ze iets kunnen betekenen 
voor anderen, maar twijfelen of ze niet te oud zijn 
voor een overstap. Daar sloot ‘Te oud? Perfect!’ bij 
aan. Je bent immers nooit te oud om met kennis 
en ervaring een waardevolle bijdrage te leveren.”

Pure beelden, krachtige teksten
Alle zwart-wit beelden in de posters en filmpjes 
ademen dezelfde sfeer van bevlogen mensen 
zonder opsmuk, maar met lef en plezier. Dat de 
campagne realistisch aandeed, was niet gek met 
echte gezinsmanagers in de hoofdrol.   

Anneloes: “Werk je met eigen medewerkers in 
plaats van acteurs, dan is het afwachten of het 
lukt om de juiste beelden te maken. Tijdens de 
shoot werden we echter blij verrast. Uiteraard 
was er wat cameravrees, maar iedereen reageer-
de heel natuurlijk. En eerlijk is eerlijk, wie kunnen 
er beter vertellen wat het werk inhoudt dan  
gezinsmanagers zelf? Vooraf hadden we wat  
richtlijnen voor het script uitgeschreven maar 
bijsturen was eigenlijk niet nodig, mensen durf-
den zich helemaal bloot te geven. We wilden  
vooral laten zien dat ‘gezinsmanager zijn’ werk  
is dat je samen doet. Dat het pittig is, maar ook 
dat er wordt gelachen en je successen kunt vieren. 
Dit is gelukt denk ik. Of mensen nu op zoek zijn  
of niet, de pure beelden blijven hangen.”

AMBITIE #1

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

De reacties 
De wervingscampagne liep van september tot 
en met december 2019 en was te zien op sociale 
media. Daarnaast hingen er posters op verschil-
lende treinstations in Amsterdam en omgeving. 
Er kwam een golf aan reacties en sollicitaties. 

Anneloes: “De ‘Meisjes* met ballen’-campagne 
riep direct discussie op, onder andere over de 
vraag waarom deze jonge doelgroep werd aan-
gesproken. Ook de ‘Te oud? Perfect’-campagne 
kreeg veel reacties, voor ons het teken dat de 
campagne niet zomaar aan mensen voorbij  
is gegaan. Verder refereerden verschillende  
sollicitanten in hun gesprek aan de posters  
in de treinstations. Die wisselwerking tussen 

WE WILDEN LATEN ZIEN DAT  
‘GEZINSMANAGER ZIJN’ WERK  
IS DAT JE SAMEN DOET. 

DAT HET PITTIG IS, MAAR OOK  
DAT ER WORDT GELACHEN  
EN JE SUCCESSEN KUNT VIEREN.
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En dan ineens sta je met je hoofd levens- 
groot op posters in verschillende stations in 
Amsterdam en daarbuiten. Gezinsmanager  
en voormalig politieagent Ruud Brans was  
een van de boegbeelden van de arbeids- 
marktcampagne ‘Meisjes* met ballen’ en 
werd daarmee tijdelijk een Bekende Jeugd- 
beschermer. Ruud over de campagne, een 
pittige baan en over ’s ochtends fluitend  
naar je werk fietsen. 

GEZINSMANAGER 
RUUD: EEN MEISJE* 
MET BALLEN

Ruud: “In september 2018 kwam ik als vier- 
dejaars stagiair binnen bij Jeugdbescherming.  
Daarvoor had ik 12 jaar als politieagent gewerkt, 
een fantastisch beroep maar op een bepaald  
moment miste ik mogelijkheden om mijzelf  
verder te ontwikkelen. Toen ben ik de opleiding 
Social Work gaan volgen en uiteindelijk gestopt 
bij de politie. In het laatste jaar van mijn opleiding 
had ik een baan, liep ik stage bij Jeugdbescher-
ming én moest ik onderzoek doen, dat werd wat 
veel. Gelukkig dacht Jeugdbescherming met me 
mee. Ik kreeg een tijdelijk contract en kon part-
time aan de slag als gezinsmanager, terwijl ik  
de rest van mijn tijd gebruikte om af te studeren.  
Na het behalen van mijn diploma werd ik full- 
time gezinsmanager.” 
 
Klaar voor de verantwoordelijkheid
Ruud kwam niet voor niets in de campagne  
‘Meisjes* met ballen’ terecht: dit onderdeel  
richtte zich specifiek op jonge professionals op 
zoek naar een pittige baan. Ruud heeft zelf er-
varen wat ‘pittig’ inhoudt bij Jeugdbescherming. 
“Als stagiair liftte ik mee op de gesprekken van 
anderen. Zodra ik gezinsmanager werd, lagen de 
verwachtingen plotsklaps anders. Ineens moest 
ik deadlines in de gaten houden en afspraken 
maken. Dat voelde anders, maar wel prettig.  
Ik was klaar om verantwoordelijkheid voor  
gezinnen te dragen.”

Zelfstandig maar niet alleen 
Naast verantwoordelijkheid ervaart Ruud veel 
vrijheid in zijn werk. “Als gezinsmanager bepaal  
je grotendeels zelf je agenda. Tegelijkertijd sta  
je er niet alleen voor. Zo kom je iedere week met 
je team bijeen om de voortgang van gezinnen  
te bespreken. Op die manier weet je precies  
waar ieders krachten liggen en zoek je elkaar  
bij vragen makkelijker op. Ik ervaar in mijn team 
daarom echt dat we het werk met z’n allen doen.”

AMBITIE #1

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

online en offline is belangrijk. Dat je net die  
Insta-post ontvangt terwijl je eerder voorbij  
een grote poster liep. Tenslotte heeft de  
campagne intern veel teweeggebracht. Het was 
mooi om te zien hoe trots medewerkers binnen 
Jeugdbescherming waren op hun collega’s in de 
campagne. Dat zegt wat over de organisatie zelf  
en de betrokkenheid die mensen voelen bij  
elkaar én het werk dat ze doen.”
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HET VERSCHIL  
TUSSEN POLITIEWERK 
EN GEZINSMANAGER

“In mijn werk neem ik de ervaring mee, 
die ik als agent heb opgedaan in het 
omgaan met mensen en met weerstand. 
Ook procedures binnen de rechtbank  
en het strafrecht waren mij al bekend. 
Wel komt er als gezinsmanager nog  
meer op je af. Je bent regievoerder  
en daarmee leidend in het proces dat  
gezinnen doorlopen. Als hoofdagent 
draaide ik mijn eigen zaken van aan- 
houding tot dossier, nu voel ik me  
verantwoordelijk voor de gezinnen  
die ik begeleid. Bij de politie had je  
momenten van rennen en stilstaan.  
Hier ren je, als je niet oplet, altijd door.”

Denken wordt doen
Behalve een van de gezichten van de arbeids-
marktcampagne, was Ruud ook betrokken bij  
het voortraject. “Jeugdbescherming organiseerde 
een brainstormsessie over de invulling van de 
campagne. Tijdens de sessie kwamen we tot de 
conclusie dat het een campagne moest worden 
met eigen mensen. Vervolgens werd ik gevraagd 
om mee te werken aan ‘Meisjes* met ballen’,  
een campagne met een knipoog naar stoere  
meiden, en jongens uiteraard.” 
 
Gek, je hoofd op een poster
Nadat de campagne klaar was, kregen de  
hoofdrolspelers deze als eersten gepresenteerd. 
Ruud: “Ik realiseerde me: er zijn collega’s die hier  
al veel langer werken en toch sta ik met mijn 
hoofd op een poster, zo van ‘ik ben gezins- 
manager’. Het voelde onwennig om zo’n grote 
plek in te nemen. Ben ik wel representatief  
voor Jeugdbescherming? Gelukkig kreeg ik  
veel positieve reacties en nu ben ik vooral trots 
op het succes van de campagne. Ik deed mee  
om anderen, die een carrièreswitch overwegen, 
te inspireren en om te laten zien dat dit werk  
belangrijk is. Tegelijkertijd ligt er een flinke  
werkdruk, dus het feit dat we mensen zoeken 
verdient alle aandacht.”

 

Perfect bestaat niet
Een verschil maken betekent niet altijd de  
gestelde doelen behalen, weet Ruud inmiddels. 
“Het klinkt misschien cliché maar mijn goal is dat 
ieder kind veilig op kan groeien en zichzelf kan 
ontwikkelen. Iedere dag ga ik daar vol voor, al zijn 
er momenten dat ik mezelf afvraag of ik het wel 
goed doe. Die twijfels bespreek ik met collega’s. 
Als perfectionist valt het niet mee om te merken 
dat ‘perfect’ hier niet bestaat. Dat verwachten 
gezinnen ook niet van je. Zo kreeg ik onlangs  
een gezin onder mijn hoede waarvan de  
dochter binnen een half jaar 18 jaar werd.  
De tijd om samen stappen te zetten was dus 
beperkt. Ik had voor mijn gevoel te weinig  
kunnen doen. Het gezin zelf gaf echter aan dat 
het feit dat ik had geluisterd en de problemen 
serieus had genomen, als heel waardevol was 
ervaren. Dat was een eyeopener. Het maakte  
het traject niet ineens succesvol, maar het voelde 
goed dat ik wel iets had kunnen betekenen voor 
het gezin.”

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

AMBITIE #1

HET KLINKT MISSCHIEN CLICHÉ 
MAAR MIJN GOAL IS DAT

IEDER KIND VEILIG OP  
KAN GROEIEN EN ZICHZELF  
KAN ONTWIKKELEN.
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De komst van het nieuwe jeugdstelsel in 
2015 betekende voor Jeugdbescherming 
niet alleen een nieuwe manier van 
samenwerken met gemeenten, ook de 
doelgroep versmalde tot alleen nog gezin-
nen die kampen met de meest complexe 
problematiek. Deze laatste ontwikkeling 
resulteerde in een oplopende werkdruk 
onder gezinsmanagers en groeiende 
wachtlijsten voor gezinnen. De oplossing 
lag in 2017 in een terugkeer naar de basis: 
gezinsmanagers de tijd en ruimte geven 
om methodisch aan ‘ieder kind veilig’  
te werken. Inmiddels zijn we twee jaar 
verder en blikken we terug. Wat heeft 
deze nieuwe manier van werken tot  
nu toe opgeleverd?

HET RESULTAAT VAN  
TWEE JAAR WERKEN  
VOLGENS DE BEDOELING

AMBITIE #2

WIJ ONTWIKKELEN  
ONS IEDERE DAG

Het begon met een pilot in 2017. Twee teams 
van Jeugdbescherming schakelden terug  
van 14 naar 10 gezinnen (wat neerkomt op  
van 25 naar 18 kinderen) per gezinsmanager 
om volledig methodetrouw te kunnen werken. 
Dit leidde tot betere resultaten bij gezinnen  
én meer werkplezier bij gezinsmanagers.  
Vanaf 2018 werd de aangescherpte werkwijze  
organisatiebreed ingerold en inmiddels is 
deze helemaal geïntegreerd in de dagelijkse 
praktijk. Hoe is het om het werken volgens de 
bedoeling vast te houden in een voortdurend 
veranderend stelsel? 
 
Gezinsmanager Charity Fraay begon in januari 
2017 bij Jeugdbescherming om twee maanden 
later met haar team in de pilot te rollen.  
Ze is daarmee vanaf dag één betrokken  
geweest bij het werken volgens de bedoeling.

WERKEN VOLGENS  
DE BEDOELING  
VAN PILOT NAAR  
WERKWIJZE

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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Bewust bezig met de missie
Het werken met tien gezinnen per gezinsmanager 
creëerde ruimte voor een nieuwe focus op de  
methodiek. Charity: “Deze stap geeft lucht.  
Een hogere werkdruk maakt dat je ad hoc gaat 
werken. Nu is er tijd om de juiste lijnen uit te  
zetten én op te volgen, om te sparren met team- 
leden en met elkaar mee te denken. Het werk  
is niet minder geworden, maar omdat je dichter 
op je gezinnen zit en precies weet wat je doet  
en waaróm, bereik je meer. Ik heb de tevreden-
heid bij collega’s de afgelopen jaren dan ook zien 
toenemen. We zitten hier tenslotte allemaal om 
dat we iets willen betekenen voor kinderen.”

Succes smaakt naar meer
Na de implementatiefase in 2018, draaide dit jaar 
om het borgen van de werkwijze. Was dat lastig? 
Charity: “Nee, het werken volgens de methodiek 
is helemaal geïntegreerd in ons team. Dit komt 
mede omdat je meer successen behaalt met  
gezinnen, je zíét het lukken. Hierdoor wil je de 
werkwijze blijven toepassen. Verder ben je als 
team nu meer betrokken bij ieders gezinnen, 
je weet wat er speelt en houdt elkaar hierdoor 
scherp. Dat is goed voor de gezinnen en geeft  
je bovendien het gevoel dat je het werk echt  
samen doet.” 

De juiste basishouding:  
de basis voor succes
Belangrijk onderdeel van de methodiek is  
de basishouding waarmee het gesprek wordt  
aangegaan. Charity: “Een voorbeeld van een gezin 
waar ik dankzij onze methodiek echt wat heb  
kunnen bereiken, was een gezin dat ik overnam 

van een collega. Het kind was net uit huis ge-
plaatst, dus ik stapte op een lastig moment in.  
De moeder wilde niets van Jeugdbescherming  
weten. Toch heb ik haar gezegd ‘ik ben er nu,  
we gaan het samen doen.’ Ik geloof oprecht in  
de basishouding die de methode voorschrijft:  
zeggen wat je doet en doen wat je zegt, respectvol 
zijn en interesse tonen in mensen. Deze moeder 
reageerde hier heel goed op. Je zoekt in dit werk 
iedere keer de samenwerking. Werken met tien 
gezinnen biedt je de ruimte om in die relatie met 
de ander te kunnen investeren. Met deze ouder 
groeide de vertrouwensband zo, dat ik de juiste 
hulpverlening in kon zetten. Inmiddels woont het 
kind weer thuis en zijn er zelfs geen maatregelen 
meer nodig.”

GEZINSGERICHTE  
AANPAK 

‘Werken volgens de bedoeling’ verwijst  
naar het werken volgens de gezinsgerichte  
aanpak om de bedoeling ‘ieder kind veilig’  
te realiseren. Hierbij maakt de gezins- 
manager samen met het gezin, netwerk  
en samenwerkingspartners één plan  
waarin de veiligheid van de kinderen  
centraal staat. Vervolgens zorgt de  
gezinsmanager dat de juiste hulp wordt 
ingezet en bepalen gezinsmanager en gezin 
samen wanneer het gezin zonder regie van 
Jeugdbescherming zelf verder kan. 

FUNCTIONAL FAMILY 
PAROLE (FFP) 

FFP is de gespreksmethodiek die door 
gezinsmanagers wordt ingezet.

FFP gaat uit van een basishouding van 
oprechte interesse, respect en empathie 
naar je gesprekspartner. Het draait  
vooral om de hoe-vraag. Zoals: hoe ga  
je met de ander in gesprek? Of: hoe 
breng je een bepaalde boodschap?
 

IK GELOOF OPRECHT IN DE  
BASISHOUDING VAN ZEGGEN

WAT JE DOET EN DOEN WAT 
JE ZEGT, RESPECTVOL ZIJN 
EN INTERESSE TONEN.

AMBITIE #2

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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In vertrouwen loslaten
Het werken volgens de bedoeling maakt dat  
alle stappen binnen Jeugdbescherming beter 
doorlopen worden, zodat gezinnen sneller  
kunnen doorstromen naar passende hulp.  
Charity: “Ik denk niet echt in termen van in-
stroom, doorstroom of uitstroom. Ik zie een  
gezin waarin een kind onveilig opgroeit.  
Die onveiligheid wil ik zo snel mogelijk weg- 
nemen. Als gezinsmanager ontmoet je mensen 
op een heel lelijk moment in hun leven. Ze zijn 
gefrustreerd, bang en hebben het gevoel te falen. 
Samen hard werken en mensen vervolgens los 
kunnen laten omdat ze als ouders gegroeid zijn 
en hun kinderen meer kansen kunnen bieden, 
geeft een geweldige kick. Iedere keer weer.”

PRACTICE WHAT  
YOU PREACH

Charity: “Ik werk al tien jaar in de  
jeugdzorg, maar dit werk is topsport:  
het continue schakelen, de heftige 
problematiek en soms agressie waar-
mee we te maken hebben. Bijzonder 
vind ik dat de houding die van mij wordt 
verwacht naar mijn gezinnen, tevens de 
wijze is waarop Jeugdbescherming met 
mij omgaat. Met respect, vanuit oprech-
te interesse en met de nadruk op mijn 
krachten. Het is die instelling waardoor 
mensen zich verbonden voelen met 
Jeugdbescherming, ondanks dat het 
werk zo pittig kan zijn.”
 

EEN ANDERE WERELD
TEAMMANAGER JOYCE VAN VLIET OVER ‘WERKEN  
VOLGENS DE BEDOELING’ IN EEN VOORTDUREND  

VERANDEREND STELSEL

“De beslissing om het aantal gezinnen per gezins- 
manager terug te brengen naar tien om volledig  
methodetrouw te kunnen gaan werken, leverde in 
2018 goede eerste resultaten op. Gezinsmanagers 
kregen weer grip op het werk en behaalden meer 
successen met gezinnen. Ook de doorstroom  
naar de juiste hulpverlening leek sneller te gaan. 
Maar de wereld toen was anders dan die van nu.  
Het stelsel waarin we als Jeugdbescherming  
bewegen is sindsdien wezenlijk veranderd.“

Het werken met SPICs 
In 2018 werd door de gemeente Amsterdam het  
werken met SPICs geïntroduceerd. 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.

Joyce: “In de praktijk leidt het resultaatgericht  
werken vooral tot discussies over de kosten van  
deze hulp. Zorgaanbieders ontvangen nu namelijk 
een vast bedrag per kind. Omdat onduidelijk is welke 
hoeveelheid hulp hiervoor geboden moet worden, 
springen zij logischerwijs voorzichtig om met dit  
budget. Als gevolg hiervan gaat het gesprek tussen  
de gezinsmanager en de hulpverlener steeds vaker 
over de financiën in plaats van over de inhoud en  
zijn er groeiende wachtlijsten en dat is frustrerend.” 

Het stelsel op slot 
De stagnatie in de hulpverlening heeft een grote 
impact. Joyce: “De realiteit is dat we als organisatie 
mooie dingen kunnen doen, maar onderdeel blijven 
van een stelsel: we hebben elkaar nodig om echt  
succesvol te zijn. Natuurlijk zijn ook het lokale veld, 
de specialistische jeugdhulp en de gemeente niet  
gelukkig met deze situatie, we werken daarom  
hard aan een oplossing. Ondertussen blijft Jeugd- 
bescherming staan voor de veiligheid van kinderen. 
Het commitment dat we daarin met elkaar voelen  
is alleen maar sterker geworden.”

AMBITIE #2

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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HET BEGINT BIJ EEN  
GOED GESPREK

AMBITIE #3

WIJ GEVEN  
KINDEREN EEN STEM  

Wanneer een gezin bij ons komt,  
werken we vanaf dag één aan de actuele 
en blijvende veiligheid van de betrokken  
kinderen. Maar wat merken kinderen  
hiervan? En hoe weten we wat een kind  
nodig heeft of verwacht? Willen we echt 
het verschil maken voor kinderen, dan is 
het belangrijk dat juist zij zich door ons  
gezien en gehoord voelen. Toch is het  
praten met een kind -van peuter tot  
puber- niet altijd eenvoudig. De training 
‘Praten met en luisteren naar kinderen’ 
helpt gezinsmanagers bij het bespreek- 
baar maken van de moeilijkste onder- 
werpen. Zo krijgen kinderen een stem  
in hun eigen veiligheid. 

Dat je als gezinsmanager het leven van  
een kind een cruciale wending kunt  
geven, daarvan was Paula zich al bewust.  
Toch maakte ervaringsdeskundige en  
trainingsacteur Nathalie* tijdens de training  
‘Praten met en luisteren naar kinderen’ een 
onuitwisbare indruk op haar. Samen vertellen 
zij over het belang van praten met kinderen. 
Want wie kunnen beter aangeven hoe het 
écht met ze gaat, dan kinderen zelf? Maar hoe 
bespreek je zelfs de lastigste onderwerpen  
en wanneer voelt een kind zich gehoord? 
 
‘Praten met en luisteren naar kinderen’  
bestaat uit een dagdeel theorie gevolgd door  
rollenspellen aan de hand van praktijksituaties.  
De praktijktraining met trainingsacteur en  
ervaringsdeskundige Nathalie begint met  
een film over haarzelf. Hierin schetst Nathalie  
haar moeilijke jeugd en deelt zij haar ervaringen 
met jeugdzorg toen.  

PRATEN MET  
EN LUISTEREN  
NAAR KINDEREN 

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

AMBITIE #3
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Paula: “Als Jeugdbescherming zijn we er voor  
kinderen, alles wat we doen staat in het teken  
van hun veiligheid. Daarin zijn we geneigd  
ons te richten op de ouders; hun problemen  
veroorzaken nu eenmaal vaak de onveiligheid. 
Toch is het belangrijk dat we juist met kinderen  
in gesprek blijven, hoe moeilijk dit soms ook is.  
Het vertrouwen van een kind win je niet zomaar 
en heeft bovendien tijd nodig. Daarbij zijn de  
gesprekken die je met kinderen voert anders, 
alleen al qua taalgebruik, de duur van het  
gesprek of wijze van vragen stellen.”

Heftige emoties
De training omvat verschillende materialen en 
gesprekstechnieken die helpen onderwerpen 
bespreekbaar te maken. Vervolgens wordt  
het geleerde in de praktijk gebracht middels 
rollenspellen, gebaseerd op werkelijke situaties 
bij gezinnen. Paula: “Het oefenen maakte in ons 
team nogal wat emoties los. Soms loop je er 
tegenaan dat je heel graag wil dat het goed gaat 
met een gezin, maar dat het de ouders nog niet 
lukt. Of je stapt ergens binnen en hebt direct  
ernstige zorgen. Daar draait het in de training  
om: hoe ga je dan het gesprek aan, met de  
ouders én met het kind?”
 
Bewustwording creëren
Jeugdbescherming maakt in haar trainingen  
vaker gebruik van acteurs. In dit geval werkt  
ervaringsdeskundige Nathalie mee.  
Nathalie: “Als kind van een verstandelijk beperkte 
moeder heb ik veel meegemaakt. Thuis was  
sprake van huiselijk geweld, verder heb ik in 
pleeggezinnen gewoond en in een kindertehuis. 
Was er toen beter gekeken naar wat ík nodig had, 
dan was mijn jeugd misschien anders verlopen.  
Nu zet ik mijn ervaringen in om anderen te  
behoeden voor wat mij is overkomen.”

Een film die binnenkomt
Het oefengedeelte begint met een film over  
Nathalie zelf. Paula: “Die film was een echte 
eyeopener. Nathalie vertelt over haar moeilijke 
jeugd en haar ervaringen met jeugdzorg.  
Haar verhaal maakte me extra bewust van mijn 
rol als gezinsmanager. Wij -gezinsmanagers en 
hulpverleners- moeten constant oog blijven  
houden voor het kind. Het kijken naar Nathalies 
film terwijl ze er zelf bij zat, maakte dit besef  
nog tastbaarder. Verder vond ik haar openheid  
en het oefenen met een acteur die tevens  
ervaringsdeskundige is, heel bijzonder.” 

Oefenen met een  
ervaringsdeskundige
In de rollenspellen kunnen gezinsmanagers  
situaties die ze lastig vonden opnieuw oefenen,  
of zich voorbereiden op toekomstige gesprekken. 
Paula: “Iedereen heeft een eigen stijl, ik wilde 
graag weten hoe ik overkom in een gesprek en  
of ik voldoende aan weet te sluiten bij het kind.”

Nathalie: “Ik vond dat jou heel natuurlijk af gaan. 
Als trainingsacteur kan ik snel schakelen. Heeft 
iemand een goed verhaal dan ga ik daarin mee. 
Zo niet, dan bied ik weerstand.”
Paula: “Na afloop vertelde je ook hoe het gesprek 
op jou overkwam. Je kwam met goede feedback, 
zonder te oordelen.”
Nathalie: “Ik kijk vooral naar wat goed gaat en 
waarin iemand nog kan verbeteren.”

OEFENEN MET EEN ACTEUR  
DIE TEVENS ERVARINGS- 
DESKUNDIGE IS,

WAS HEEL BIJZONDER.

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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Horen hoe het echt zit
Erachter komen wat kwetsbare kinderen in 
moeilijke situaties écht denken, is niet eenvoudig. 
Paula: “Ik betrek kinderen vanaf dag één bij wat er 
gebeurt en wat we willen in het gezin. Ook spreek 
ik op een bepaald moment met een kind alleen af, 
dan gaan we even naar buiten, wat drinken of een 
gebakje eten. Buitenshuis kunnen kinderen vrijer 
praten en hoor je vaak hoe het echt gaat thuis of 
waar ze mee zitten.”

Nathalie: “Dan had je aan mij wel een zware kluif 
gehad want bij dat soort gesprekken hield ik me 
echt aan mijn ‘script’. Ik wist, als ik de verkeerde 
dingen zeg, krijg ik thuis klappen.”

Paula: “Je merkt het wanneer kinderen zeggen 
wat je wil horen. Daarbij zie ik natuurlijk hoe  
het er thuis aan toegaat. Dus ga ik het gesprek  
altijd aan, ook wanneer een kind niks loslaat.  
Ik wil dat het kind weet, dat ík weet dat  
er iets aan de hand is. Wil een kind  
dan nog steeds niet praten,  
dan toon ik daar begrip  
voor. Tegelijkertijd geef  
ik wel aan dat ik er voor  
het kind ben en dat ik  
me zorgen maak.”

Het belang van het kind voorop
Soms betekent goed luisteren niet zelf in gesprek 
gaan. Paula: “Een jongere in een van mijn gezin-
nen gedroeg zich op zo’n wijze, dat het hele gezin 
eronder leed. Dit wilde ik veranderen. Het meisje 
kende mij echter nog niet zo goed, haar hierop 
aanspreken was daarom lastig. Nu wist ik dat  
zij een goed contact had met de bij het gezin  
betrokken hulpverlener. Dus koos ik ervoor  
het onderwerp kort te benoemen waarna  
de hulpverlener het verder oppakte, met  
de gewenste gedragsverandering als gevolg.  
Kijken naar kinderen betekent ook jezelf niet 
vooropstellen maar nagaan wie op dat moment 
het meeste kan bereiken bij een kind.” 

Nathalie: “Dat is voor een kind heel belangrijk: 
weten dat iemand er voor je is. Mijn eigen  
gezinsvoogd vroeger was bijvoorbeeld slecht  
bereikbaar. Als er vanuit school werd gebeld  
dat ik lessen had gemist, gaf hij aan geen tijd 
te hebben om na te gaan waarom ik spijbelde. 
Terwijl ik thuis was, omdat ik onder de blauwe 
plekken zat. Dat geeft je het gevoel dat je  
niemand bent.”

DURVEN DOEN 

Nathalie: “Ik zie best wat verschillen in 
mijn gesprekken met gezinsmanagers. 
Wel is iedereen, jong of oud, ervaren of 
niet, bereid zich kwetsbaar op te stellen. 
Zo wilde een oudere gezinsmanager van 
niet-Nederlandse afkomst oefenen in 
het bespreekbaar maken van misbruik. 
Dat vond ik dapper. Uiteindelijk gaat  
het erom dat mensen zich open  
opstellen en durven zeggen: ‘Hé, ik  
vind dit moeilijk, hoe pak ik dit aan?’ 
Deze gezinsmanager liet zien het  
gesprek aan te willen gaan en koos  
ervoor niet weg te kijken. Daar kan  
ik alleen maar trots op zijn.” 

TABOES  
BESPREEKBAAR MAKEN 
 
Nathalie: “Mijn moeder had last van  
psychoses. Toen ze hiervoor werd  
opgenomen, werd mij niets verteld.  
Pas in de kliniek kwam ik erachter wat  
ze had, maar ook daar legde niemand  
uit hoe en wat. Uiteindelijk moest ik  
zelf uitdokteren wat het hebben van 
psychoses betekent. Het is voor een  
kind belangrijk om te weten wat vader  
of moeder heeft. Erover praten zorgt 
voor duidelijkheid én zo leer je als  
kind dat het onderwerp geen taboe is. 
Onlangs ging een gezinsmanager dit  
onderwerp bespreken met een vierjarige, 
dat vond ik geweldig om te horen.”

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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Een belangrijke schakel
Nathalie wil gezinsmanagers met haar  
aanwezigheid laten zien voor wie ze het doen.  
 
Nathalie: “Zelf heb ik als kind niet de juiste  
hulp gekregen, maar door mijn verhaal te delen 
hoop ik dat gezinsmanagers inzien dat zij een 
belangrijke schakel kunnen zijn in het leven van 
een kind en het verschil kunnen maken. Door te 
luisteren en na te gaan wat het kind nodig heeft.” 

*Nathalie is niet haar echte naam. Omwille van haar veiligheid    
  is de naam Nathalie verzonnen en hebben we een model   
  voor de foto gebruikt.

WETEN DAT ER  
IEMAND VOOR JE IS,

IS VOOR EEN KIND  
HEEL BELANGRIJK. 

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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VAKER INZETTEN OP HULP 
VOLWASSENEN VEREIST 
ANDERE KIJK

AMBITIE #4

VEILIGHEID VAN KINDEREN  
DOOR ZORG VOOR HUN OMGEVING 

Om kinderen veilig op te laten groeien 
richten we ons behalve op kinderen zelf, 
ook op het gezin en de omgeving waarin 
zij opgroeien. Vaak liggen hier namelijk  
de oorzaken van de onveiligheid.  
Zo kampen opvoeders in ‘onze’ gezinnen 
vaker met psychiatrische problemen of 
verslavingsproblematiek en leven veel  
gezinnen in armoede. Dit vraagt om  
een andere kijk op de (volwassen)hulp  
die nodig is om kinderen blijvend  
veilig te stellen. En is thuis opgroeien  
-tijdelijk- niet mogelijk? Dan gaan we  
voor ‘zo thuis mogelijk’. Dus onderzoeken 
we nieuwe manieren om kinderen  
een duurzaam perspectief te bieden.  
Daar hoort ook het stoppen met het  
gesloten plaatsen van jongeren bij.

PROGRAMMA  
PERSPECTIEFBIEDEND 
OPVOEDERSCHAP 
 
Het besef dat we in de aanpak van 
onveiligheid van kinderen vaker in 
moeten zetten op hulp aan de betrokken 
volwassenen, vereist een andere kijk 
van alle partijen binnen de jeugdketen. 
Met het programma ‘Perspectiefbiedend 
opvoederschap’ willen we die beweging 
op gang brengen.

Inmiddels is er een succesvolle samen-
werking met de GGZ waardoor ouders 
met psychiatrie sneller de juiste hulp 
krijgen. Ook werken we samen met 
schuldhulpverlening om schuldenproble-
matiek bij gezinnen aan te pakken. 

Onder het programma vallen tevens 
initiatieven waarbij we onderzoeken 
welke hulp in de omgeving van kinderen 
ingezet kan worden, om ervoor te zorgen 
dat zij thuis of ‘zo thuis mogelijk’ op 
kunnen groeien. Naast ‘Radicaal stoppen 
met dwang en drang’ is er tevens ‘Coalitie 
naar thuis’.

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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COALITIE  
NAAR THUIS

Coalitie naar thuis is een samen- 
werking van Spirit - de Koppeling en 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam 
met ondersteuning van het Nederlands 
Jeugdinstituut. Doel is om kinderen  
die voortdurend van instelling naar  
instelling worden verhuisd met behulp  
van maatwerk op eenzelfde plek ‘zo  
thuis mogelijk’ op te laten groeien.  
Op landelijk niveau wordt samenge- 
werkt met instellingen in Brabant. 

RADICAAL STOPPEN 
MET DRANG EN DWANG

Deze visie is erop gericht gesloten 
jeugdzorg voor jongeren van 12 t/m 17 
jaar die een ernstig risico voor zichzelf 
en/of anderen vormen te voorkomen en 
ze op een andere manier veiligheid en 
perspectief te bieden. 

Initiatiefnemer is Spirit. Andere  
instellingen die zich bij de visie hebben 
aangesloten zijn o.a.: Altra, Arkin,  
de Bascule, School2Care, Raad voor  
de Kinderbescherming, de politie, GGZ 
en Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Opvallend: in 2019 zijn er door  
Jeugdbescherming 24% minder  
instemmingsverklaringen tot  
gesloten plaatsing afgegeven.

Hoe voorkomen we dat jongeren die een  
ernstig veiligheidsrisico lopen, eindigen  
achter gesloten deuren? Dat is de vraag  
waar het om draait in de beweging die  
specialistische jeugdhulporganisatie  
Spirit in 2019 met de visie ‘Radicaal  
stoppen met drang en dwang’, is gestart.  
Ook Jeugdbescherming draagt actief bij aan  
de zoektocht naar nieuwe manieren van hulp-
verlenen aan kwetsbare jongeren waar ‘de 
deur op slot’ soms de enige oplossing lijkt. 
 
In 2019 initieerde gesloten jeugdzorginstelling  
Spirit - De Koppeling een aantal bijeenkomsten 
met organisaties binnen de jeugdketen om op 
kleine schaal te onderzoeken of -en hoe- het  
gesloten plaatsen van jeugdigen voorkomen  
kan worden. Dit leidde voor Jeugdbescherming 
tot de oprichting van een projectteam met Spirit. 
Gedragsdeskundige Trish is, samen met collega 
Emelie, lid van dit team. Zij weet inmiddels:  
niet kiezen voor geslotenheid betekent een  
stevig gesprek voeren over veiligheidsrisico’s:  
wat is acceptabel en hoe maak je deze samen 
dragelijk, voor jeugdigen én hulpverleners? 

RADICAAL STOPPEN  
MET DRANG EN DWANG  
OP ZOEK NAAR  
ALTERNATIEVEN VOOR  
DE GESLOTEN JEUGDZORG

 
Laatste redmiddel
Sommige jongeren vormen een extreem  
veiligheidsrisico voor zichzelf of anderen.  
Wanneer er binnen de psychiatrie of het  
strafrecht onvoldoende grond is om de jongere 
op te nemen, kan in Nederland via het civielrecht 
besloten worden tot gedwongen opname in een 
gesloten instelling. 

Trish: “Een gesloten plaatsing geldt als een laatste 
middel wanneer we de situatie voor een jongere 
niet veilig krijgen. Het gaat hier om ernstig  
beschadigde jongeren die vaak kampen met  
trauma’s, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.  
Er is bijvoorbeeld sprake van criminaliteit,  
persoonlijkheids- of loverboyproblematiek.  
Soms is de situatie zo complex, dat we voor  
ons gevoel geen ander antwoord hebben dan  
de keuze voor gesloten jeugdzorg. Bij het over- 
grote deel van deze jongeren kun je je echter  
afvragen of een gesloten plaatsing helpend is. 

Met alle organisaties rond deze kwetsbare  
jongeren zeggen we nu: we willen onze hulp  

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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niet langer op deze manier aanbieden.  
Wat rechtvaardigt het om de deur voor hen  
op slot te doen en is deze werkwijze uiteindelijk  
in het belang van deze kinderen? Of kunnen  
we beter op een andere manier proberen aan  
te sluiten? Door de regie meer bij de jongere zelf 
te leggen en te werken aan veiligheid vanuit  
de eigen omgeving.”

Op zoek naar alternatieven
Samen besloten Spirit en Jeugdbescherming  
per jeugdige waarvoor - op termijn - geen  
andere mogelijkheid dan een gesloten plaatsing 
zou zijn te zoeken naar alternatieven. 

Trish: “Kijken naar andere hulpverlening  
begint met het gesprek over de veiligheids- 
risico’s. Zijn deze acceptabel of is het gesloten 
plaatsen van de jeugdige op dat moment  
de enige oplossing?

Een gesloten plaatsing biedt eigenlijk een  
schijnveiligheid: we halen kinderen hiermee 
immers niet definitief uit hun moeilijke situatie. 
Bovendien veroorzaakt de gesloten plaatsing  
een breuk in het zorgtraject. Het is een tijdelijke 
‘oplossing’, de jeugdige gaat daarna naar een  
andere plek voor verdere zorg. Wat maakt  
dan dat we niet meteen voor díe plek kiezen  
en daar de juiste zorg opstarten? 

GOEDE  
ONDERSTEUNING

Trish: “Bij Jeugdbescherming zijn we  
ons erg bewust van de draagkracht van 
hulpverleners. We zijn continu in gesprek 
met de mensen die de directe hulpver- 
lening bieden. Kunnen zij de hulp die  
we samen voor ogen hebben niet bieden, 
dan komt de vraag voor een gesloten 
plaatsing alsnog bij ons terecht. Je hebt 
elkaar echt nodig om dit te kunnen doen.” 

WE MOETEN EERLIJK  
ANTWOORD GEVEN  
OP DE VRAAG: 

IS DEZE GESLOTEN 
PLAATSING GOED 
VOOR DE JEUGDIGE, 
OF VOOR ONS?

In onze afwegingen moeten we daarom eerlijk 
antwoord geven op de vraag: is deze gesloten 
plaatsing het beste voor de jeugdige zelf?  
Of willen we – als het misgaat – kunnen zeggen 
dat wij er tenminste alles aan hebben gedaan? 
Hierover nadenken vraagt veel van de betrokken 
hulpverleners en gezinsmanagers die zich  
terechte zorgen maken.” 

Een schaars aanbod
Waar het bepalen van de veiligheidsrisico’s  
en het bedenken van alternatieven steeds  
makkelijker ging, bleek het vinden van een  
verblijfplek veelal het struikelblok. 

Trish: “Vaak weten we wel wat een kind nodig 
heeft, maar ontbreekt de stabiele plek die dat  
kan bieden. Neemt op dat moment de onveilig-
heid toe, dan eindigt de jeugdige helaas alsnog 
gesloten, omdat het risico simpelweg te groot 
wordt. Dus merk je dat je een groter netwerk  
van hulpverleningsorganisaties nodig hebt,  
die de nieuwe visie omarmen. Hierin geldt voor 
ons een beetje ‘de beste stuurlui staan aan wal’. 
Wij zijn immers niet die groepsleider die zich 
geconfronteerd ziet met een jongere die nachten 
weg is en mogelijk onveilig is. Over die angst  
en onmacht moet het gesprek gaan, over welke 
risico’s we acceptabel vinden en wat draagbaar  
is. Willen we meer neuzen dezelfde kant op  
krijgen, dan moeten we hulpverleners om  
deze kinderen heen ondersteuning bieden  
en met de hele keten -van gemeente tot  

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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hulpverlener- de verantwoordelijkheid  
en bijbehorende risico’s dragen.”

Meetbare  
& merkbare veranderingen 
In 2019 heeft Jeugdbescherming 24% minder 
instemmingsverklaringen tot gesloten jeugdzorg 
afgegeven. Trish: “Die uitkomst is een tastbaar 
bewijs dat onze kijk op drang en dwang aan het 
veranderen is. Dit hoor ik ook terug in de  
gesprekken die mijn collega’s met elkaar hebben.  
Er is meer bewustwording over wat de keuze voor 
geslotenheid inhoudt en een groter besef van 
mogelijke alternatieven, die beter aansluiten bij 
wat de jeugdige nodig heeft en uiteindelijk een 
positiever effect gaan hebben. 

De gezamenlijke visie moet zich nu als een soort 
olievlek gaan uitbreiden onder alle organisaties  
in de (justitiële) jeugdketen. Daarbij moeten  
we samen nieuwe alternatieven creëren die  
er nu -nog- niet altijd zijn. Door ons netwerk  
van mogelijkheden langzaam uit te breiden,  
gaat het werken aan veiligheid zonder slot op  
de deur voor steeds meer jongeren wél lukken.”

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM
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ZEKER WETEN DAT WAT  
JE DOET EFFECT HEEFT

AMBITIE #5

ONZE RESULTATEN ZIJN  
MERKBAAR EN MEETBAAR  

Het is niet niks wanneer je missie  
‘Ieder kind veilig’ is. Dan wil je zeker  
weten dat wat je doet effect heeft én  
onderzoek je voortdurend of het nog  
beter kan. Door het meten van de  
resultaten van onze inspanningen,  
maken we zichtbaar wat werkt als het 
gaat om de veiligheid van kinderen.  
Voor onze eigen professionals en voor 
iedereen die betrokken is bij kwetsbare 
kinderen. Dit jaar onderzochten we  
onder andere het effect van een  
systeemgerichte aanpak bij jongeren  
met delictgedrag. Volgens de theorie 
moet deze aanpak werken. Hoe ervaren 
gezinsmanagers en gezinnen dit in  
de praktijk? 

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

We kunnen goed onderbouwen waarom  
we in de begeleiding van jongeren met een 
jeugdreclasseringsmaatregel kiezen voor  
een gezinsgerichte aanpak. Problemen van 
kinderen en delictgedrag staan immers  
nooit op zich, onderliggende oorzaken  
spelen zich vaak binnen het gezinssysteem  
af. Pas wanneer we weten wat er speelt in  
het hele systeem, kunnen we werken aan  
de veiligheid en toekomst van álle gezins- 
leden. Tot zover de theorie, maar wat zegt  
de praktijk?  
 
Adviseur en onderzoeker Inge Busschers en  
gezinsmanager Marjolein ten Cate toetsten  
de beleving van de systeemgerichte aanpak  
binnen de jeugdreclassering onder gezins- 
managers én gezinnen.

WERKT EEN SYSTEEM- 
GERICHTE AANPAK  
BIJ DELICTGEDRAG? 
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Inge: ”In 2011 zijn we als organisatie een eigen 
koers gaan varen door jeugdbescherming en 
jeugdreclassering te integreren en te kiezen  
voor één gezinsgerichte aanpak. Vanuit de  
theorie (zie kader p. 24) kunnen we goed  
onderbouwen waarom een systeemgerichte  
aanpak werkt bij jongeren met delictgedrag.  
Andere onderzoeken bevestigen deze aanname. 
Toch wilden we de ervaringen met onze werk- 
wijze zelf toetsen.”

Marjolein: “Het onderzoek draaide dan ook om de 
vraag: hoe pas je de systemische werkwijze van 
Jeugdbescherming toe bij gezinnen waar  
een jeugdreclasseringsmaatregel is opgelegd?  
Om hier een beeld van te krijgen, interviewden 
we elf gezinsmanagers.”

Inge: “Vervolgens wilden we het complete bege-
leidingstraject van een aantal gezinnen uitdiepen 
middels dossieronderzoek, een interview met de 
gezinsmanager en met het gezin zelf. Dit is bij drie 
gezinnen gelukt.”

Van individueel  
naar family focus
In het onderzoek gaven alle ondervraagde  
gezinsmanagers aan overtuigd te zijn van  
de systeemgerichte aanpak. 

Marjolein: “Een jongere leeft nu eenmaal niet  
alleen, maar groeit op in een omgeving.  
Verander je het gedrag van de jongere en blijft 
zijn omgeving hetzelfde, dan is de kans op  
terugval groot.” 
Inge: “Dus uiteindelijk moet er binnen het hele 
systeem iets veranderen om te zorgen dat het 
goed gaat met de jongere én de rest van het 
gezin. Alle gezinsmanagers uit het onderzoek 
onderschreven dit.”

Waar de theorie -met het hele gezin aan tafel 
zitten- een ideaalbeeld schept, is dit in de praktijk 
niet altijd haalbaar. Hoe kun je dan toch syste-
misch werken?

Inge: “Door bijvoorbeeld afwezige gezinsleden  
in het gesprek te benoemen en hen bij het  
verhaal te betrekken. Zodat duidelijk wordt  
dat het niet om de jongere alleen gaat.”
Marjolein: “Of dat je de jongere een keer indivi- 
dueel spreekt en vervolgens samen bepaalt  
hoe je de ouders op de hoogte houdt van wat  
er is besproken.”

Inge: “Systemisch werken is ook: kijken naar  
de invloed van het gedrag van de jongere op 
broertjes en zusjes en het vergroten van de  
veiligheid van alle gezinsleden. Natuurlijk zit  
je het liefst met het héle gezin om tafel.  
Om de dynamiek tussen de gezinsleden  
onderling te zien en met iedereen een relatie  
op te bouwen, zodat je samen kunt werken.  
Het begint met bewustwording, family focus  
noemen we dit in onze methodiek: waar wil  
je als gezin naartoe? Er is altijd een  
gemeenschappelijk doel,  
ook wanneer dit op het  
eerste gezicht niet 
zo lijkt.”

HET BEGINT MET BEWUST- 
WORDING: WAAR WIL JE  
ALS GEZIN NAARTOE? 

ER IS ALTIJD EEN GEMEEN- 
SCHAPPELIJK DOEL,  
OOK WANNEER DIT OP  
HET EERSTE GEZICHT  
NIET ZO LIJKT.

AMBITIE #5
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Niet zonder slag of stoot
Hoewel gezinsmanagers het belang van  
een systeemgerichte aanpak zien, gaat het  
toepassen ervan niet zonder slag of stoot. 

Marjolein: “Wanneer een jongere wordt opgepakt 
vanwege een delict, verloopt het hele strafrech-
telijke traject tot aan onze voordeur individueel. 
Vervolgens geven wij aan met het hele gezin  
aan de slag te willen. Dit kan weerstand  
oproepen bij ouders: ‘Hoezo kijken jullie naar  
het hele gezin? Wij hebben toch niets gedaan?’ 
Wij hebben toch niets gedaan’. Dan is het onze 
taak om ouders bewust te maken van het feit  
dat het delictgedrag slechts een symptoom is 
waar zij zelf invloed op hebben.”

Inge: “De ouders in het onderzoek geven aan  
dat juist die gezinsaanpak heeft gezorgd voor  
de omslag. Twee ouders wisten zelfs specifiek 
te benoemen hoe een verandering in het eigen 
gedrag, het gedrag van de kinderen beïnvloedde.”

Systeemgerichte aanpak  
justitiële keten
Een belangrijke conclusie in het onderzoek is  
dat gezinsmanagers én ouders vinden dat een  
systeemgerichte aanpak bijdraagt aan de veilig-
heid van kinderen. 

Inge: “Het is goed om te weten dat de theorie  
aansluit bij de praktijkbeleving. Als Jeugdbescher-
ming vormen we een klein onderdeel van de  
justitiële betrokkenheid bij jongeren met delict- 
gedrag en pleiten we voor een systemische aanpak 
in de hele strafrechtelijke keten. Die beweging zien 
we om ons heen ook op gang komen. Zo onder-
zoekt bureau Halt hoe het de betrokkenheid  
van ouders kan vergroten en gaan justitiële 
jeugdinrichtingen meer gezinsgericht werken.  
Tegelijkertijd richt het strafrecht zich op het indi-
vidu: de jongere met het delictgedrag krijgt een 
maatregel opgelegd. Een goede vraag hier is:  

VAN WEERSTAND  
NAAR WAARDEVOLLE 
WERKRELATIE 
 
De systeemgerichte aanpak stuitte ook 
bij een eenoudergezin uit het onderzoek 
op weerstand. Het gezin, bestaande uit 
een moeder en zes kinderen, kwam bij 
Jeugdbescherming vanwege jeugdreclas-
sering voor een van de oudere kinderen. 
Zodra de gezinsmanager begon over  
de gezinsgerichte aanpak, gingen bij 
moeder de luiken dicht.

Marjolein: “In dit geval investeerde  
de gezinsmanager op laagdrempelige 
wijze in het contact met de moeder.  
Wilde moeder niet thuis afspreken? 
Prima, dan gingen ze naar de koffietent 
om de hoek. Door aan te sluiten bij haar 
behoeften, wist de gezinsmanager het 
vertrouwen van moeder te winnen.  
Uiteindelijk was het vertrouwen zo 
groot dat de moeder haar hulpvragen 
bij de gezinsmanager neer durfde te 
leggen. De basis die werd gelegd in de 
koffietent, groeide uit tot een waarde- 
volle werkrelatie. Dankzij de aanpak  
van deze gezinsmanager, konden we  
met een gemotiveerde moeder succesvol 
werken aan de toekomst van het hele 
gezin. Mooi was dat deze moeder ook  
haar volwassen dochter zover kreeg hulp 
te vragen voor zichzelf en haar kindje. 
Daarmee was de weerstand van dit  
gezin tegen hulpverlening, die vaak  
van generatie op generatie wordt  
doorgegeven, doorbroken.” 

AMBITIE #5
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hoe kan ook het strafrecht een systeemgerichte  
aanpak ondersteunen?”

Marjolein: “Als Jeugdbescherming gaan we niet 
over de strafmaatregel zelf, maar adviseren we 
wel over de bijzondere voorwaarden. Daaronder 
valt alles wat nodig is om recidive te voorkomen 
en toekomstperspectief te bieden. Hierbij benoem 
ik altijd het belang van een systemische aanpak 
door de organisatie die de hulp gaat bieden. 

Inge: “Door te kijken naar de gezinscontext kan 
een jeugdreclasseringsmaatregel voor die ene  
jongere van invloed zijn op de veiligheid en toe-
komst van een heel gezin. Dat is het waardevolle 
van deze aanpak.”  
 
Open hier het onderzoek Systeemgerichte  
aanpak van delictgedrag.

WETTELIJKE BASIS  
GEZINSGERICHTE  
AANPAK
 
In samenhang met het onderzoek  
Systeemgerichte aanpak bij delict- 
gedrag, onderzochten juristen van  
Jeugdbescherming welke mogelijk- 
heden de wet biedt om te werken  
volgens deze aanpak tijdens de uit- 
voering van jeugdreclassering. 

Hoewel de wet een summiere positie 
toekent aan het gezin van de jeugdige  
en een uitgebreidere rol aan ouders,  
is het wettelijk gezien niet geregeld  
dat het hele gezin bij de uitvoering  
van jeugdreclassering wordt betrokken. 

Dit artikel legt uit waarom Jeugd- 
bescherming hoopt dat deze wettelijke 
basis alsnog wordt gecreëerd.

AMBITIE #5
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Trainen BES-eilanden
Antonietta en Claudia van onze Akademie zijn  
op de BES-eilanden om daar de medewerkers  
van Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch  
Nederland (JGCN) te trainen.

Bijeenkomst Allemaal Gekkies 
Op 22 februari ontmoeten 70 cliënten en jeugd- 
beschermers elkaar en gaan in gesprek over  
feitenonderzoek en de kwaliteit van rapportages. 
Dit jaar sluiten voor het eerst 10 jonge  
Amsterdamse ervaringsdeskundigen aan. 

In gesprek met Rita Verdonk
In het kader van ‘Ontregel de zorg’ gaan we  
op 28 maart in gesprek met Rita Verdonk over 
bureaucratie en administratieve lasten die voor 
veel medewerkers een doorn in het oog zijn. 

Uitbreiding consultatie-uren
Bij de gemeente Amsterdam maken we ons  
hard om meer consultatie-uren bij wijkteams  
in te zetten. Zo bevorderen we de deskundigheid 
in de wijk en blijven cliënten langer bij het wijk-
team. We krijgen 50% meer uren erbij.

JANUARI

FEBRUARI

MAART

JAAROVERZICHT IN BEELD

APRIL
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Start Blijvend Veilig 
We willen voorkomen dat een gezin van  
de ene naar de andere hulpverlener wordt  
doorverwezen. Daarom ontwikkelen we met  
Samen DOEN, Veilig Thuis, de Blijf Groep,  
William Schrikker Stichting en de Raad voor  
de Kinderbescherming een nieuwe werkwijze. 
Samenwerking staat centraal en gezinnen  
krijgen één hulpverlener die de belangen van  
alle organisaties vertegenwoordigt. Lees hier  
het verhaal van onze gezinsmanager Julia. 

Implementatie WIJZ  
Ons nieuwe registratiesysteem WIJZ is een  
halfjaar in de lucht. Natuurlijk was het even  
wennen, maar het helpt ons gestructureerder  
te werken zodat we meer tijd kunnen besteden 
aan onze gezinnen.

Lekker Werken
Bij wijze van pilot vragen we medewerkers van 
onze teams Noord en Waterland wat ze nodig 
hebben om prettig te werken. Wat heb je nodig 
om je te concentreren? Hoe ontspan je het liefst? 
Welke kleuren horen daarbij? Hun creatieve  
ideeën resulteren in een nieuw ontwerp van  
hun teamruimte.  

JUNI

JULI

AUGUSTUS

JAAROVERZICHT

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

In gesprek met Sander Dekker
O.a. onze gezinsmanagers gaan in gesprek met  
minister Sander Dekker. Ze vragen hem om steun  
en concrete maatregelen om collega’s die bloot-
staan aan ontoelaatbare agressie te beschermen. 
Online en offline. Toenmalig voorzitter van onze 
cliëntenraad Monique vertelt over de inspanningen 
die we doen om ouders en jongeren te betrekken 
bij de organisatie.

MEI

https://www.jeugdbescherming.nl/index.php/kind-sneller-blijvend-veilig-door-samenwerking-als-team/
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Gezinsmanager Arjen bij Pauw
Onze gezinsmanager Arjen zit aan tafel bij Pauw, 
samen met 2 collega’s van Jeugdbescherming  
Brabant. Hij vertelt over zijn ervaringen met 
agressie, ernstige bedreigingen en fysiek geweld 
door cliënten. Dit naar aanleiding van onze nood-
kreet: ‘Handen af van onze jeugdbeschermers’. 

In gesprek met Hugo de Jonge
Met minister Hugo de Jonge gaan we in gesprek 
over de veiligheid van onze medewerkers en  
over ‘Blijvend Veilig’, een pilot waarbij we kijken  
of we de jeugdzorgketen kunnen verkorten. 

NOVEMBER

DECEMBER

JAAROVERZICHT

Koppen in Het Parool
Onze gezinsmanagers staan in de rubriek 
 ‘Koppen’ van Het Parool. Trots op wie zij zijn  
en waar zij werken. En wij zijn trots op hun!OKTOBER

JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM

Staking Jeugdzorg 
Op 2 september gaan jeugdzorgmedewerkers 
naar Den Haag om te demonstreren omdat het 
tijd is ‘voor een gezonde jeugdzorg’. Ook onze 
collega’s* waren van de partij. 

(* niet hier op de foto afgebeeld)

SEPTEMBER
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Het Jaarverslag 2019 is een  
uitgave van Jeugdbescherming  
Regio Amsterdam (Jeugdbescherming). 
 
 
Tekst: Juul Klarenbeek, Die van Communicatie
Foto’s: Ralf Mitsch
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Redactie: Anne-Marieke Douma,  
Lobke van Rijn, Nico Hees ( Jeugdbescherming)
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