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2017: de opmaat naar
een volgende periode
Een jaar waarin alles samen is gekomen, zo omschrijven bestuurders Sigrid van de Poel
en Claire Vlug 2017. Verschillende projecten kwamen tot wasdom en er is hard gewerkt
aan de thema’s: ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’. Extra winst:
alle opgezette initiatieven zijn elkaar gaandeweg gaan versterken zodat er een stevige
basis ligt. Vanuit die positie richt Jeugdbescherming Regio Amsterdam zich op een
volgende fase: werken volgens de bedoeling. Binnen én buiten de regio Amsterdam.
Na een pittig 2016 (zie kader) gaat 2017 de boeken in
als een jaar waarin Jeugdbescherming zichzelf als
organisatie heeft ontwikkeld door terug te gaan naar
haar kern: kinderen veilig stellen vanuit het werken
volgens de eigen methodiek. Ook wel het ‘werken volgens de bedoeling’ genoemd. Om dat vanuit de juiste
basis te kunnen doen, lag de focus op drie thema’s:
‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid
voor het kind’.

Stevig fundament
In 2017 bouwde Jeugdbescherming verder aan de koers
die eind 2016 werd ingezet. Een belangrijk aandachtspunt
hierbij was het op peil brengen van de bezetting.
Claire: “Het is ons beter gelukt mensen binnen te houden
door met de juiste dingen bezig te zijn. Mensen hebben
gezien dat er geïnvesteerd wordt in elkaar om samen beter
te worden. Zo is er werk gemaakt van talentontwikkeling,
maar ook van pilots zoals ‘Innovatieve psychiatrie’, waarbij
we een samenwerking zijn aangegaan met de GGD en
GGZ, en ‘De bedoeling op 10’ waarin het aantal gezinnen
per gezinsmanager is teruggebracht om meer ruimte te
creëren voor het methodetrouw werken. Daar samen aan
werken, maakt dat mensen vitaal kunnen en willen blijven
bijdragen aan de missie ‘Ieder kind veilig’.”

Stabiliteit
Een van de belangrijkste doelen in 2017 was het brengen
van stabiliteit in de basisteams om zo het werkplezier
en -vermogen van medewerkers te verhogen en het
verloop en verzuim terug te dringen.
Sigrid: “Om meer stabiele teams te creëren, besloten we
samen met de ondernemingsraad en de raad van toezicht
tot het inzetten van de Talent Motivatie Analyse teamdagen. Deze teamdagen hebben het gesprek over talenten,
drijfveren, ieders rol in een team en gebruikmaken
van elkaars talenten, op gang gebracht. Ook zaken waar
mensen tegenaan lopen, zijn hierdoor beter bespreekbaar geworden. Meer verbondenheid met elkaar zorgt
uiteindelijk voor meer stabiliteit.”
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WAT SPEELDE ER IN 2016?
In 2016 tekenen zich de gevolgen van de transitie
af. Jeugdbescherming Regio Amsterdam ziet de
complexiteit van de problematiek in gezinnen
toenemen. Daarnaast lopen het verloop en ziekteverzuim onder medewerkers op.
Tijdgebrek maakt het werken volgens de methodiek
moeilijker. Die ontwikkelingen, in combinatie met
een krapper wordende arbeidsmarkt, zorgen voor
een toenemende werkdruk. Het gevoel ontstaat dat
Jeugdbescherming door alle ontwikkelingen van
buitenaf, afdrijft van het optimaal uitvoeren van de
missie ‘Ieder kind veilig’. Eind 2016 worden verschillende initiatieven gestart die Jeugdbescherming
weer dichter bij haar kern moeten brengen.
In 2017 wordt hier op voortgeborduurd en plukt
Jeugdbescherming de eerste vruchten van de
ingezette koers.
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INTERNATIONALE VERBONDENHEID
VOOR HET KIND

“Verbondenheid met elkaar zorgt
uiteindelijk voor meer stabiliteit.”

Claire: “Uit de Mental Check Up-gesprekken bleek dat
mensen 2017 positiever hebben ervaren dan 2016. En dat
terwijl de werkdruk nog steeds hoog ligt. Dat vond ik opvallend, dan zie je dat de organisatie als zodanig wel een
stap heeft gemaakt. De verloop- en verzuimcijfers 2017
bevestigen dat.”

Navolgbaarheid
In 2016 constateerden de Inspectie Jeugdzorg en de
Inspectie Justitie en Veiligheid dat Jeugdbescherming in
haar dossiers te weinig navolgbaar was. Jeugdbescherming liet daarop in 2017 intern onderzoek doen en is de
navolgbaarheid in de loop van het jaar blijven toetsen.
Claire: “Navolgbaarheid, het laten zien wat je doet en
waarom je bepaalde besluiten of stappen hebt genomen,
is echt gaan leven dit jaar. We zijn nu navolgbaarder
voor gezinnen en voor elkaar.”
Sigrid: “Dat is belangrijk, zeker wanneer een collega
een gezin overneemt. Weten wat er speelt bij de
gezinnen van je collega’s draagt bij aan de verbondenheid voor het kind én de stabiliteit in een team.”

Verbinding zoeken en vinden
Het thema ‘verbondenheid voor het kind’ liep als een
rode draad door veel projecten in 2017. Intern werd
de onderlinge verbondenheid in de teams versterkt,
organisatiebreed werd deze gecreëerd door onder
andere Open MT’s en inspiratiesessies te organiseren.
Externe verbondenheid speelde zowel op regionaal
als landelijk, en zelfs internationaal niveau. Lokaal
bijvoorbeeld in de Vijfhoek Kindveiligheid en in de
samenwerking met partijen zoals de GGD en GGZ
of schuldhulpverleningsinstantie Doras.

Internationaal is de verbondenheid voor het kind
onder andere terug te zien in de samenwerking in
het terughalen van Nederlandse kinderen uit het
buitenland. Of in het netwerk van contacten gelegd
tijdens het bijwonen van bijeenkomsten zoals die
van de Verenigde Naties.

Verbondenheid door het delen van kennis
Een ander project wat op het gebied van verbondenheid
voor het kind in 2017 tot bloei is gekomen, is coöperatie
Jeugd Veilig Verder. Deze nieuwe gecertificeerde instelling, ontstaan uit een samenwerking met maatschappelijke
organisatie Lumens, is actief in de regio’s Brabant en
Gelderland. Jeugd Veilig Verder combineert de gezinsgerichte aanpak van Jeugdbescherming met het bieden
van toekomstperspectief door ontwikkeling van talenten.
Claire: “We zijn ontzettend trots op Jeugd Veilig Verder
en wat deze organisatie bereikt, namelijk dat andere
gemeenten zien wat de methodiek doet voor de veiligheid van kinderen en geïnteresseerd raken. Dat is wat
we willen, die verbinding op kindveiligheid met
anderen aangaan.”
Sigrid: “Jeugd Veilig Verder is onderdeel van een plan
waar we al jarenlang aan bouwen. Vanuit ons oprechte
geloof in de aanpak hebben we eigen faciliteiten zoals
de Akademie opgericht. Hierdoor kunnen we kennis
over de methodiek makkelijker delen. Door bijvoorbeeld trainingen in-company te geven, zoals nu bij
Jeugdbescherming West.”
Claire: “Hoewel al deze projecten voortvloeien uit een
vooropgezet plan, hebben we het tempo waarop ballen
uiteindelijk gaan rollen, niet in de hand. Lumens kwam
per toeval op ons pad, aan de andere kant: we zorgen
dat we vindbaar zijn voor partijen die verbinding zoeken.
Het is mooi om te zien dat er dankzij alle initiatieven nu
een olievlekeffect in werking lijkt te zijn gezet.”

Ook met partijen die soms kritisch tegenover Jeugdbescherming staan, is aansluiting gezocht. Middels het
Platform Ieder Kind Veilig en door het organiseren van
een bijeenkomst over de praktijk achter waarheidsvinding
in de justitiële jeugdketen. Dat Jeugdbescherming zich
daarin open en kwetsbaar opstelt, bevestigt de Gouden
Radijs die Jeugdbescherming vanuit het LOC heeft
ontvangen.

“We zorgen dat we vindbaar
zijn voor partijen die verbinding zoeken.”
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2018: Werken volgens de bedoeling
Sigrid: “De drie thema’s ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’
en ‘verbondenheid voor het kind’ hebben dit jaar handen
en voeten gekregen. Hierdoor staat alles klaar om in 2018
volledig volgens ‘de bedoeling te gaan werken’. Het mooie
vind ik dat we deze thema’s in eerste instantie afzonderlijk
van elkaar hebben ingevuld, maar dat ze gedurende het
jaar bij elkaar zijn gekomen en elkaar hebben versterkt.”
Claire: “Er ligt nu een basis waar vanuit we vooruit
kunnen, een opmaat naar een nieuwe periode.”

TROTS
Claire: “Het maakt me trots dat we datgene wat we
wilden uitvoeren, ook daadwerkelijk hebben uitgevoerd.
Ik denk hierbij aan mooie initiatieven zoals de pilots en
ook aan de TMA-teamdagen. Dat hebben we voor elkaar
gekregen ondanks alle ontwikkelingen van buitenaf, want
het jeugdstelsel blijft een voortdurend veranderende
omgeving.”
Sigrid: “Ik ben trots op de concretisering van ‘De bedoeling op 10’. En dat op lokaal niveau professionals elkaar
beginnen te vinden, zoals bij de Vijfhoeken. Daarnaast
hebben we met een volgende stap in de ARIJ (een veiligheidscheck red.) het veiligheidsdenken weer verder
ontwikkeld. Al gaat die ontwikkeling pas in 2018 echt
zijn beslag krijgen.”
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Het jaar 2017 vertaald
in verloop en verzuim
Roerige tijden vertalen zich vaak in hogere verzuim- en verloopcijfers. Aan de cijfers
van 2017 te zien, zou dat betekenen dat er rustigere tijden zijn aangebroken voor
Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Adviseur p&o Vicky Loeber vertelt hoe verzuim
en verloop in 2017 zijn teruggebracht en wat daaraan vooraf is gegaan.
Na een pittig 2016, staat 2017 voor Jeugdbescherming
in het teken van meer stabiliteit. Ook wat betreft de
bezettingsgraad van medewerkers. De verschillende
initiatieven die daaraan hebben bijgedragen, zijn ontstaan naar aanleiding van de ontwikkelingen in 2016
(zie kader).

Hoog verloop en verzuim in 2016
2016 kent een verloop van 20,7% en 6,1% ziekteverzuim.
Die percentages, in combinatie met de tijd die het kost
om nieuwe gezinsmanagers aan te trekken en in te
werken, zorgen voor oplopende wachttijden in de
begeleiding van gezinnen.
Vicky: “Het lukte ons niet meer ons streven waar te
maken: binnen 72 uur een gezinsmanager ‘op de bank’
bij het gezin. De oplopende werkdruk en de zwaarte van
de problematiek in de gezinnen maakten dat gezinsmanagers meer ad hoc en minder volgens onze methode
werkten, waardoor de werkdruk opliep en de doorstroom
van gezinnen verder stagneerde. We wilden weten waar
we het beste op konden sturen om de verzuim- en verlooppercentages naar beneden te krijgen, de doorstroom van
gezinnen te verbeteren en meer stabiliteit en vitaliteit in
de teams te krijgen.”

Onderzoek verloopintentie
In 2017 volgt een onderzoek naar factoren die het vertrek
van gezinsmanagers beïnvloeden. Hierin wordt een relatie
vastgesteld tussen het aantal dienstjaren van medewerkers, hun functie en de verloopintentie. Vooral onder
gezinsmanagers die vijf tot tien jaar in dienst zijn, lijkt de
verloopintentie hoger te liggen. Verder worden doorgroeimogelijkheden naar andere functies gewaardeerd, maar is
er ook behoefte aan ontwikkeling binnen de eigen functie.
En al tonen gezinsmanagers zich tevreden over de inhoud
van de functie, de werkdruk in relatie tot het aantal te
begeleiden gezinnen wordt als te hoog ervaren.

Aanbevelingen en vervolgstappen
Het onderzoek levert verschillende aanbevelingen op
waaronder: het monitoren van vertrekredenen, het voeren
van ontwikkelgesprekken, het verlagen van het aantal
gezinnen per gezinsmanager en het organiseren van
6/50

VERLOOP 2017
			2017
Gemiddeld verloop:
15,8%
Totaal aantal GM’s		
290
Vertrokken GM’s		
46
*GM = gezinsmanager

VERZUIM 2017
			2017
Gemiddeld verzuim:
Langdurig verzuim:
Middellang verzuim:
Kort verzuim:		
Meldingsfrequentie:
Verzuimduur p.p.		

5,03%
3,43%
0,94%
0,65%
0,93
74 dagen
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LAGE INTENTIE, HOOG VERLOOP

TRANSFORMATIE
JEUGDBESCHERMING

Opvallend: ondanks een lage verloopintentie in die
categorie blijkt het aantal trainees dat stopt juist
hoog. Een ongewenste ontwikkeling volgens Vicky.
“Om de continuïteit naar de gezinnen en stabiliteit
in de teams te bewaren, is het belangrijk dat een
medewerker minimaal drie jaar in dienst blijft.
We realiseerden ons dat we nog meer aandacht
moeten hebben voor de juiste begeleiding van
mensen. Inmiddels is ons inwerktraject daarop
aangepast.”

Voorafgaand aan de landelijke transitie, zet
Jeugdbescherming in 2012 een eigen transitie in.
Het gezinsgericht werken wordt geïntroduceerd
met daarbij de nieuwe functie van gezinsmanager.
Het nieuwe werken, in combinatie met het samenbrengen van alle teams vanuit verschillende locaties
naar één centrale vestiging, maakt dat mensen
letterlijk van de ene op de andere dag in een nieuwe
functie, op een nieuwe werkplek terechtkomen.
Vaak ook in een nieuw team. Mensen moeten in
de periode daarna voor zichzelf ontdekken of de
nieuwe werkwijze bij hen past. Deze ontwikkeling
is van invloed op het verloop in de jaren daarna.

teamdagen. Vicky: “Deze uitkomsten en aanbevelingen,
in combinatie met het EY onderzoek namens de gemeente
Amsterdam, stimuleerden ons om verder te gaan op de
reeds ingeslagen weg.”

TRANSITIE JEUGDSTELSEL
De transitie in 2015 brengt voor Jeugdbescherming
andere nieuwe uitdagingen met zich mee. Veilig
Thuis (voormalig AMK) wordt overgedragen en
Jeugdbescherming krijgt, net als alle gecertificeerde
instellingen, te maken met gemeentelijke aanbestedingstrajecten. Ook is nog onduidelijk of en waar
de nieuwe functies binnen de jeugdzorg gaan
komen. Ondertussen worden er lokale wijkteams
opgezet, die een deel van de gezinnen overnemen.
Alleen de meest complexe gezinnen komen nog bij
Jeugdbescherming terecht. Het betekent een forse
verzwaring van het werk van gezinsmanagers.
Als gevolg hiervan verlaten meer gezinsmanagers
dan verwacht de organisatie. Tegelijkertijd neemt
bij alle jeugdzorginstellingen de vraag naar gekwalificeerd personeel toe en wordt het vinden van
nieuwe gezinsmanagers lastiger.

Monitoren van vertrekredenen
Wanneer een medewerker van Jeugdbescherming
vertrekt, volgt er nu altijd een exitgesprek. Analyse van
deze gesprekken levert waardevolle informatie op, zeker
gezien de ontwikkelingen in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Vicky: “We hebben de afgelopen jaren
bijvoorbeeld meer academici aangenomen. Met het aantrekken van de arbeidsmarkt, worden zij sneller benaderd
voor een functie binnen hun eigenlijke vakgebied. De rol
van behandelaar krijgt dan veelal de voorkeur boven die
van regievoerder.”

Ontwikkelgesprekken en talentmanagement
Het project ‘Talentmanagement’, dat in 2016 is opgestart,
haakt in op de behoefte van medewerkers aan een
betere aansluiting van talenten bij wensen, ambities
en doorgroeimogelijkheden. Vicky: “In het project
Talentmanagement hebben we, met de introductie
van ‘Talent gezocht’, het opzetten van kweekvijvers
(begeleiding voor startende teammanagers en senior
gezinsmanagers) en het beter positioneren van de functie
van senior gezinsmanager, de (door)groeimogelijkheden
versterkt. De feitelijke verloopcijfers in de categorie
medewerkers die tussen de vijf en tien jaar in dienst
zijn, laten zien dat onze extra inspanningen op het
gebied van talentmanagement effect hebben.”

De bedoeling op 10
De aanbeveling om het aantal gezinnen per gezinsmanager te verlagen en zo een stuk werkdruk weg te nemen,
is in 2017 al opgepakt met ‘De bedoeling op 10’. Vicky:
“In deze succesvolle pilot is het aantal gezinnen per
gezinsmanager teruggebracht van veertien naar tien.
‘De bedoeling op 10’ zorgt voor perspectief, mensen

zien dat er iets gedaan wordt aan de werkdruk. Ook dat
is van invloed op het verzuim en verloop.”

Teamgesprekken
Een laatste aanbeveling uit het onderzoek betreft het
houden van aandacht voor de samenwerking en steun die
gezinsmanagers ervaren vanuit hun team. “Met talentmanagement borduren we voort op de persoonlijke talentanalyses en gaan we teamgesprekken volgens een bepaalde
cyclus organiseren. Tijdens die teamgesprekken gaat het
juist over de steun vanuit je team en de invulling van de
verschillende rollen binnen het team om het resultaat
voor ‘Ieder kind veilig’ te kunnen realiseren”, aldus Vicky.

Verzuim
De daling van het verzuim was in 2016 al ingezet. In dat
jaar is de samenwerking met Mensely gezocht. Deze
samenwerking houdt in dat een bedrijfsarts en een
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“Mensen zien dat er iets gedaan
wordt aan de werkdruk. Ook dat
is van invloed op het verzuim en
verloop.”

verzuimadviseur teammanagers actief ondersteunen bij
het begeleiden van zieke medewerkers. Deze samenwerking, in combinatie met andere acties zoals de
preventief ingezette mental check up gesprekken,
heeft gezorgd voor een daling naar 5%.

Behoefte aan vers bloed blijft
Wat betreft het verloop is het streven voor 2018 om
mensen nog langer te behouden voor de organisatie.
Vicky: “Een bepaalde mate van verloop kun je niet
voorkomen, en er moet tenslotte ook ‘vers bloed’ de
organisatie in blijven stromen. Het is een kwestie van

de juiste balans voor de continuïteit. Het stimuleren
van de doorgroei van gezinsmanagers naar de functie
van senior gezinsmanager, draagt daar ook aan bij.

Wat zeggen de cijfers vooral
Wat Vicky betreft bevestigen de verloop- en
verzuimcijfers van 2017 vooral dit: “Wanneer mensen
worden aangesproken op hun talenten, zichzelf kunnen
ontwikkelen en de tijd en ruimte krijgen om te werken
volgens onze bedoeling, voelen ze zich vitaler en
kunnen ze blijven doen waar hun hart ligt: effectief
bijdragen aan de veiligheid van kinderen.”
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ONDERZOEK EY
Wat:
Onderzoek EY naar personeelsverloop
Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Periode:
April tot en met juni 2017
Doel:
Achterhalen of Jeugdbescherming voldoende zicht
heeft op haar personeelsverloop, hierop de juiste
acties onderneemt en zicht heeft op de situaties
van de wachtende gezinnen.

Uitkomsten onderzoek
personeelsverloop
Jeugdbescherming

Conclusie:
Jeugdbescherming heeft controle over de situatie
en zet de juiste middelen in om de inzetbaarheid van
mensen te verbeteren, verloop terug te dringen en
nieuwe mensen aan te trekken.

Als één van de opdrachtgevers signaleerde ook de
gemeente Amsterdam het personeelsverloop bij
Jeugdbescherming. De wethouder Jeugd liet een onderzoek uitvoeren naar dit verloop en de gevolgen hiervan
voor gezinnen die op hulp wachten. De belangrijkste
conclusie: Jeugdbescherming is ‘in control’. strategisch adviseur Pieter Bijkerk over die conclusie en een
betere opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.
“De aanleiding voor dit onderzoek was geen prettige”,
vertelt Pieter Bijkerk, strategisch adviseur bij Jeugdbescherming. “De gemeente zag het aantal wachtende
gezinnen oplopen en vroeg zich af of Jeugdbescherming
wel voldoende zicht had op haar personeelsverloop
en op manieren om de bezetting op orde te krijgen.
Dat is als organisatie natuurlijk niet fijn om te horen.”

Kans
Jeugdbescherming besloot het onderzoek vooral als een
kans te zien en zette haar deuren open voor het door de
gemeente ingehuurde onderzoeksbureau EY. Pieter legt
uit: “Wij hadden het idee dat we er alles aan deden om de
personeelsbezetting te stabiliseren. Mocht het onderzoek
een nieuwe oplossing opleveren, dan was deze van harte
welkom. De uitkomsten gaven dan ook een dubbel gevoel;
we waren tevreden met de conclusie dat we alles doen wat
er in onze macht ligt. Er bleek alleen geen superoplossing
te zijn.”

Samen op zoek naar de juiste mensen
Het onderzoek had wel andere positieve gevolgen.
Pieter: “Na deze uitkomst konden Jeugdbescherming
en de gemeente Amsterdam weer op een constructieve
manier samen verder. Ook inspireerde het ons om met
collega-instellingen in het zwaardere jeugdsectorsegment te kijken hoe we het vinden en houden van de juiste
mensen, samen op kunnen pakken. We hebben immers
allemaal te kampen met dezelfde arbeidsmarktproblematiek. We zijn er trots op dat de gemeente dit project
ondersteunt. Sommige issues moeten daarbij in VNGverband (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
worden besproken. Zoals de vraag: hoe schalen
gemeenten functies in het lokale veld in? Te grote
verschillen zorgen voor een ongewenste leegloop.
Je kunt stellen dat dit onderzoek een aanjager is
geweest in de aanpak van het overkoepelende probleem.”
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“We waren tevreden met de
conclusie dat we alles doen wat er
in onze macht ligt. Er bleek alleen
geen superoplossing te zijn.”
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Talentmanagement:
het begint bij krachten en drijfveren
Weten wat je drijfveren zijn, talenten optimaal benutten en jezelf vitaal voelen om je werk
met plezier en volle inzet te kunnen doen. Het jaar 2017 stond voor alle medewerkers van
Jeugdbescherming Regio Amsterdam in het teken van ‘talenten’. Want iedereen heeft ze,
dat is het uitgangspunt van het geïntroduceerde talentmanagement. Maar hoe zet je je
talenten het beste in? En hoe voer je met elkaar het goede gesprek over bijdragen aan de
missie ‘Ieder kind veilig?’ Eén ding weten projectleider Silvana Bos en adviseur p&o Vicky
Loeber zeker: het begin van de cultuuromslag is gemaakt.
In 2016 kreeg Jeugdbescherming Regio Amsterdam te
maken met een hoger verloop en verzuim. Bovendien
was het lastig om de juiste mensen binnen te krijgen
en te houden. Deze signalen zorgden ervoor dat er
in 2017 werk werd gemaakt van talentmanagement.
Met de ontwikkeling van een visie op talentontwikkeling en een programma gebaseerd op vier pijlers:
Talenten binnenhalen, Talenten inzetten, Talenten
herkennen en Talenten ontwikkelen.

Binden en boeien
Iedereen heeft talenten, dat is het uitgangspunt van
talentmanagement. Om de krachten van mensen het beste
tot hun recht te laten komen is een positief leerklimaat
nodig waarin feedback en stabiele teams centraal staan.
Silvana: “Mensen die werk doen wat aansluit bij de eigen
drijfveren en talenten voelen zich vitaler, ervaren meer
werkplezier en zijn beter in staat om bij te dragen aan de
missie ‘Ieder kind veilig’. Dat maakt de kans op uitval
en verloop minder groot. Bovendien willen we de juiste
talenten binnenhalen en ervoor zorgen dat we mensen
langer ‘binden en boeien’.”

TALENTMANAGEMENT

Talenten binnenhalen

Wat:
Organisatiebreed project rondom
talentontwikkeling.

Wat betreft ‘Talenten binnenhalen’ is meegedacht op het
gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.
Vicky: “We willen nieuwe medewerkers een realistisch
beeld geven van het werk en hen goed inwerken,
opvangen en begeleiden. Vanuit die invalshoek is
er ook opnieuw gekeken naar het inwerktraject.”

Visie:
Iedereen heeft talenten. Om krachten van mensen
het beste tot hun recht te laten komen is een positief
leerklimaat nodig waarin feedback en stabiele teams
centraal staan.

Talenten inzetten
Om de inzet van aanwezige talenten te vergroten, zijn
onder andere kweekvijvers voor teammanagers en senior
gezinsmanagers opgericht. Silvana: “Niet alle teams hadden een senior teammanager, terwijl deze functie cruciaal
is voor het borgen van de methodiek. De senior begeleidt
trainee gezinsmanagers en reflecteert met gezinsmanagers op hun eigen handelen. Sommige mensen waren
bang dat deze functie teveel van hen zou vragen.”
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Doel:
Creëren van een talentgedreven cultuur waarbij
kennis en kwaliteiten van mensen optimaal worden
benut. Met als gevolg minder uitval van mensen,
meer werkplezier en een hoger werkvermogen wat
bijdraagt aan de missie ‘Ieder kind veilig’.
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Vicky: “Daarom is een kweekvijver belangrijk.
Mensen moeten voelen dat een functie voor hen haalbaar
is en energie krijgen van het idee dat ze zich hierin kunnen ontwikkelen. Het succesvol doorlopen van een traject
binnen de kweekvijver geeft mensen het vertrouwen er
klaar voor te zijn.”

COMPETENTIEMANAGEMENT
Vicky: “De introductie van competentiemanagement
in 2010 was heel waardevol omdat we overgingen
naar een nieuwe werkwijze (GGW) met de nieuwe
functie van gezinsmanager. Competentiemanagement
hielp mensen de afweging te maken of de nieuwe
rol bij hen paste. Nu wordt het echter niet meer als
voldoende motiverend ervaren. Talentmanagent legt
meer nadruk op de sterke kanten van mensen en legt
het eigenaarschap over de eigen ontwikkeling terug
bij mensen zelf.”

Talenten herkennen
Om elkaars talenten en drijfveren te leren kennen,
doorliepen alle medewerkers binnen Jeugdbescherming
in 2017 een individueel traject rondom talenten en
motieven. Aansluitend daarop volgde een TMA-teamdag
voor alle teams. Silvana: “Daar werd gekeken hoe ieder
team eruitzag qua verdeling van krachten en talenten en
wat er nodig was om uit te groeien tot een stabiel team.
Want je werk goed kunnen doen, vraagt om een team
waarin alle rollen ingevuld zijn en waarin iedereen zijn
rol ook pakt. Die dag hebben we met elkaar de eerste
omslag naar talentmanagement gemaakt.”

Het huis van werkvermogen
Een goed model om met elkaar in te gesprek te gaan over
inzet, doelen, krachten, drijfveren, vitaliteit en toekomstperspectief, is het ‘Huis van werkvermogen’. Vicky: ”Het
huis van werkvermogen geeft aan in welke mate iemand
zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidige
werk uit te voeren. Dat wordt bepaald door de balans tussen werkvereisten en individuele kenmerken. Verschillende verdiepingen maken of je ‘huis’ wel of niet stevig
staat. Dat begint met je werk. Wat zijn de eisen die je werk
aan je stelt en past dat bij je. Daarbij horen je competenties en vaardigheden. Ook de verdieping ‘gezondheid’ is
van invloed op je werk. En dan zijn er nog jouw persoonlijke normen en waarden: past je werk bij hoe jij in het
leven staat als mens? Je normen en waarden zijn van grote
invloed op je houding en motivatie ten aanzien van werk.
Bovendien kunnen deze veranderen. Krijg je een kind dan
kun je andere normen en waarden, die bepalend zijn voor
je inzetbaarheid, belangrijker gaan vinden.”

TALENTEN MOTIVATIE
ANALYSE (TMA)
In 2017 hebben ruim 425 medewerkers van Jeugdbescherming schriftelijk een TMA-persoonlijkheidsanalyse ingevuld, gevolgd door een individueel
gesprek met een TMA-consultant over talenten en
motieven. Inzicht hierin helpt medewerkers bij het
optimaal benutten van talenten.

TALENT GEZOCHT
Een succesvol initiatief op het gebied van talenten
herkennen is de interne vacaturebank ‘Talent
gezocht’. Hier worden middels uiteenlopende talentverzoeken vraag en aanbod van talenten
met elkaar gematcht. Dit gaat van een eenmalige
tolkopdracht tot het verzorgen van trainingen via
de Akademie of deelname aan een werkgroep.

Talenten ontwikkelen
Competentiemanagement vormde tot nu toe de basis voor
de beoordelingssystematiek binnen Jeugdbescherming.
Binnen ‘Talenten ontwikkelen’ zal in 2018 de omslag
worden gemaakt van beoordelen naar waarderen.
Silvana: “Talentmanagement draait om het gesprek voeren
met elkaar over talenten en de betekenis hiervan voor
de bijdrage van mensen, individueel en in teamverband,
aan ‘ieder kind veilig’. Het gaat daarnaast over hoe mensen vinden dat ze in hun werk gewaardeerd worden.
We proberen mensen ‘erbij te houden’. Sluiten jouw
talenten en drijfveren niet (meer) aan bij je functie, dan
kunnen we met elkaar in gesprek over wat wél bij je past.
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“Past je werk bij hoe jij in
het leven staat als mens?”

vaker hoor praten over talenten, het begin van de omslag
is gemaakt.”
Vicky: “Er is meer vertrouwen ontstaan in eigen krachten
en hoe je die kunt inzetten. De mogelijkheden zijn zichtbaarder geworden. Teams zijn enthousiast aan de slag gegaan om elkaars talenten te ontdekken. Dit heeft gezorgd
voor de verbinding die nodig is om de volgende stap te
kunnen zetten.”

Het goede gesprek
Jeugdbescherming maakt in gesprekken met gezinnen
gebruik van de gespreksmethodiek FFP (voluit Functional
Family Parole). FFP gaat uit van principes zoals respectvol
met elkaar omgaan en open en eerlijk communiceren.
Silvana: “Deze principes gelden ook voor onze omgang
met elkaar. Bovendien is FFP op krachten gebaseerd en
talentmanagement gaat alleen maar over krachten en kwaliteiten. Tenslotte richt FFP zich op samenwerking waarbij
de gezinsmanager een relatie aangaat met het hele gezin.
Ook daar ligt een parallel met talentmanagement. Want
gesprekken op basis van het huis van werkvermogen,
over je inzetbaarheid en de bijdrage die je wilt en kunt
leveren aan het team en aan de missie, voer je met het
hele team samen. We noemen het ook wel ‘FFP all the way’.”

ZELFSTANDIGE TEAMS
In 2017 zijn de teams p&o, strategisch adviseurs,
managementassistenten en finance binnen de pilot
‘zelfstandige teams’ gaan oefenen met gesprekken op teamniveau. Dit geldt ook voor de juristen
en zorgbemiddeling. Vicky: “Deze teams hebben
samen een jaarplan opgesteld, taken verdeeld en
bekeken wiens talenten waar het best tot hun recht
komen. Vervolgens is er regelmatig teruggekeken
op de behaalde resultaten en bijgestuurd.”
Silvana: “De nieuwe werkwijze testen we in 2018
met alle teams. Om talentmanagement te laten
slagen, moeten mensen in een team elkaar kennen
en elkaar feedback durven geven. Iets niet kunnen,
is niet erg, maar geef het aan. En sluit je werk niet
(meer) aan bij je talenten, drijfveren of competenties, dan ga je ook het gesprek aan. Maar dan wel
het goede gesprek.”

Nieuwe mindset
Het project Talentmanagement blijkt groter dan het
ontwikkelen van pilots en instrumenten. Silvana:
“Halverwege realiseerden we ons dat we met een
cultuurverandering bezig waren. Je bent een nieuwe
mindset aan het creëren: kijken naar talenten en naar de
dingen die goed gaan, en niet alleen de focus op datgene
wat iemand nog niet kan. Zo’n cultuurverandering heeft
tijd nodig. Wel ben ik er trots op dat ik mensen nu steeds

Silvana: “Als manager van de juristen heb ik
gesprekken naar aanleiding van het nieuwe
talentmanagement als heel open ervaren. Er was
bijvoorbeeld een collega die privé heel veel te regelen had. Op dat moment hebben we met elkaar gezegd; ‘ons huis gaat nu wankelen, maar we vangen
dat samen op.’ Dat gesprek verliep heel mooi en ik
vond het waardevol om daar als leidinggevende bij
te zijn. Wel heb ik geleerd dat je als leidinggevende
moet zorgen dat je het gesprek niet overneemt.”

Talentontwikkeling:
een leven lang leren
Jezelf blijven ontwikkelen en verder leren is het ideaal
van Mirte Forrer. Juist door nieuwe kennis op te doen,
houdt deze gedragsdeskundige annex scientist practitioner en orthopedagoog-generalist haar werk dynamisch. Haar nieuwste studieproject levert naast een
promotieonderzoek, ook een observatie-instrument
voor het beoordelen van opvoedgedrag op. Want al
die kennis is vooral bedoeld om in de praktijk te brengen. Mirte over haar drijfveren en waarom ze niet stil
kan staan.
“Momenteel ben ik twee dagen vanuit Jeugdbescherming
bij de VU gedetacheerd als scientist practitioner binnen
een project van het NEJA (zie kader). De andere twee
dagen werk ik bij Jeugdbescherming als gedragsdeskundige. Deze twee functies zijn inmiddels sterk met
elkaar verweven. Zo verzamel ik bij Jeugdbescherming de
benodigde onderzoeksdata voor het project en informeer
ik collega’s van de universiteit over hoe zaken werken in
de dagelijkse praktijk. Dat is een mooie wisselwerking,
ik heb daarin een brugfunctie.
Dit project duurt in totaal vier jaar, ik hoop erop te
kunnen promoveren. Ik ben altijd blijven studeren naast
mijn werk, als een soort eeuwige student. In 2011 werd
ik gedragsdeskundige, vrij kort daarna startte ik met
12/50
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“Kom met een goed
plan en er kan over
gepraat worden.”

mijn postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist.
Een maand nadat ik die afrondde, kwam dit project voorbij.
Uit de combinatie studeren en werken haal ik veel
werkplezier. Ik vind het geweldig dat Jeugdbescherming
zelf ook een lerende organisatie is die zichzelf blijft
ontwikkelen. Zo wordt een project als dit op verschillende
manieren ondersteund. Er is een projectteam gevormd
en een portefeuille ‘Opvoedgedrag’ ingericht. Gezinsmanagers investeren tijd in het aanleveren van data
die gebruikt worden bij de ontwikkeling van het
observatie-instrument en doen gelijktijdig kennis op
over opvoedgedrag en het beoordelen hiervan.
Door de aangeleverde data kunnen we een praktijkbestendig instrument ontwikkelen. Zodra dit instrument
er is, zal met de Akademie bekeken worden hoe het
gebruik ervan getraind gaat worden. Ook draagt Jeugdbescherming bij aan de doorontwikkeling van het
instrument door het als eerste organisatie in te zetten.
Die stappen worden door Jeugdbescherming goed
afgewogen gezet.
Er is een wisselwerking tussen de opleidingen die ik
volg en de wijze waarop ik nieuwe kennis in de organisatie
breng. Ik word gestimuleerd om dat wat ik heb geleerd,
praktisch uit te rollen op een manier die werkelijk resultaat
oplevert. Ondertussen blijf ik gemotiveerd om steeds weer
meer kennis op te doen, omdat ik zie hoe de organisatie
hiervoor open staat. Voor mij is dat een perfecte samenwerkingsrelatie.
De steun vanuit Jeugdbescherming is altijd gebaseerd op
de vraag of de kinderen er veiliger van worden. Als dat zo
is, is er ontzettend veel mogelijk binnen deze organisatie.
Kom met een goed plan en er kan over gepraat worden.”
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HET NEJA PROJECT
‘RISICOVOL OUDERSCHAP’
De gemeente Amsterdam startte 1 januari 2017 in
samenwerking met Altra, de Vrije Universiteit van
Amsterdam (VU) en Jeugdbescherming Regio
Amsterdam het NEJA (Netwerk effectief jeugdstelsel Amsterdam) project: ‘Risicovol Ouderschap’.
Doel is het ontwikkelen van een observatie-instrument waarmee opvoedgedrag kan worden
beoordeeld dat van invloed is op de veiligheid,
de ontwikkeling en de gehechtheid van kinderen.
Hierbij spelen dimensies van opvoedgedrag zoals
sensitiviteit, intrusiviteit, positieve en negatieve
aandacht en emotionele beschikbaarheid van
de ouder een rol.

Mirte: “Als we nu in gezinnen kijken wat er aan
de hand is, brengen we altijd patronen in kaart.
Op basis daarvan begrijpen we beter wat er met
de ouders aan de hand is, wie het kind is en hoe
de relatie tussen hen is. We zien echter niet wat
er gebeurt in de opvoedrelatie. Worstelt een ouder
bijvoorbeeld met psychiatrie, dan denken we dat
dit van invloed is op de opvoeding. Maar hoe die
opvoeding eruit ziet en hoe het gedrag van de
ouder naar het kind is, weten we niet. Terwijl veiligheid of onveiligheid zich juist binnen die ouder-kind
relatie afspeelt. Daarom ontwikkelen we een tool
die gezinsmanagers en andere professionals ondersteunt bij het kijken naar die ouder-kindrelatie en
het beoordelen van het opvoedgedrag.”
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“Werken als gezinsmanager
of als adviseur: het blijft een
kwestie van oprechte interesse
hebben in de ander.”

Talentontwikkeling in de praktijk:
jezelf blijven uitdagen
Na negen jaar met veel plezier als gezinsmanager te
hebben gewerkt, was Vivian Boons toe aan een nieuwe
uitdaging. Nu is ze adviseur en neemt ze haar praktijkervaring mee naar een beleidsmatiger werkveld.
Vivian over haar drijfveren en krachten, de overeenkomsten tussen een gezinsmanager en adviseur, en
werk maken van je ambities.

Een strategisch adviseur geeft advies ten behoeve van
het beleid van onze organisatie en houdt zich daarnaast
bezig met accountmanagement. Mijn toegevoegde waarde
is denk ik dat ik met mijn achtergrond als gezinsmanager
precies weet hoe het begeleiden van gezinnen er in de
praktijk uitziet. Ik kijk hierdoor met een andere bril naar
processen en beleid dan mijn directe collega’s.

Vivian: “Werken als gezinsmanager heb ik altijd leuk
gevonden. Ik help kinderen en ook hun ouders. Ik denk
dat ik hen begrijp. Het is meestal niet dat ouders niet
willen, maar ze weten niet hoé en voelen zich daardoor
machteloos. Je kunt het gesprek daarover prima aangaan
als je naast mensen gaat staan, oprecht geïnteresseerd
bent, dingen durft te benoemen en er geen doekjes om
windt. Als gezinsmanager was ik nooit bang voor weerstand, wel lette ik erop een vraag op de juiste manier te
stellen. De ene persoon heeft een andere aanpak nodig
dan de andere, dat moet je aanvoelen. En ik bleef
altijd respectvol.

Het opbouwen en onderhouden van mijn nieuwe accountportefeuille vertoont overeenkomsten met mijn werk als
gezinsmanager. Het principe is hetzelfde: je bouwt aan de
relatie en wilt samen dingen bereiken. Nu is dat op een
meer overkoepelend niveau, maar ik blijft werken vanuit
dezelfde oprechte interesse in de ander en het goed willen
doen voor kinderen. Wij zijn als Jeugdbescherming
onderdeel van een groter geheel en hebben andere
partijen nodig, samen dóen is daarbij essentieel.

Na negen jaar gezinnen te hebben begeleid, wilde ik
mijzelf graag in een nieuwe richting ontwikkelen en meer
beleidsmatig bezig zijn. Het leek me interessant om mee
te mogen denken over hoe Jeugdbescherming samen met
andere organisaties nog meer kan bewerkstelligen als
het gaat om ‘ieder kind veilig’. Ik had dat al eerder aangegeven en werd dan ook direct getipt toen er een vacature
vrijkwam in het team van strategisch adviseurs. Ik reageerde en ben nu adviseur.

Jeugdbescherming denkt graag met je mee en staat open
voor te ontwikkelen talenten. Uiteraard moet je wel zelf
aangeven dat je op zoek bent naar iets anders en in welke
richting je graag verder groeit. Hier moet je proactief in
zijn, niet afwachten maar de juiste mensen benaderen
en werk maken van je ambities.”

14/50

Jaarverslag Jeugdbescherming Regio Amsterdam 2017

Ieder kind veilig!

Werken volgens
de bedoeling
Soms is de beste stap vooruit, teruggaan naar het begin. De pilot ‘De bedoeling op 10’
draait niet om een nieuwe aanpak, maar om de aanpak die er ligt tot in de puntjes uit te
voeren. Terug naar de bedoeling dus. Met maximaal tien gezinnen per gezinsmanager.
En dat heeft een verbluffend effect; op gezinsmanagers, op gezinnen en vooral: op de
veiligheid van kinderen.
De pilot ‘De bedoeling op 10’ is een logisch gevolg van
verschillende ontwikkelingen. Na de transitie bestond
de doelgroep van Jeugdbescherming vooral uit gezinnen met complexe problematiek. Daarnaast werd er
een nieuwe samenwerking met ketenpartners ingericht. Deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan,
zorgden voor een oplopende werkdruk bij gezinsmanagers. Het resultaat: een hoger verloop en verzuim
onder gezinsmanagers en een groeiend aantal
wachtende gezinnen. Deze negatieve spiraal
moest doorbroken worden.

Minder gezinnen,
meer methodetrouw werken
Het idee ontstond om het aantal gezinnen per gezinsmanager te verlagen en zo meer tijd te creëren om methodetrouw te werken. Door in te zetten op minder gezinnen
en meer focus, was de verwachting dat de werkdruk van
gezinsmanagers zou dalen, er een betere doorstroom van
gezinnen zou ontstaan en kinderen sneller en effectiever
veiliggesteld werden. De aannames werden getest in twee
pilotteams. Dit moesten stabiele teams zijn. De teams van
teammanagers Joke Steetzel en Roos Lastdrager voldeden
hieraan en werden, ook op enthousiasme, geselecteerd.
Joke Steetzel werd aangesteld als projectleider. Joke en
Roos vertellen over hun ervaringen met het werken
volgens ‘De bedoeling’.

Druk met de juiste dingen
Het teruggaan van veertien naar tien gezinnen per gezinsmanager, had verschillende gevolgen. Roos: “Mensen
ervaren meer rust om na te denken over de vervolgstappen die ze willen nemen met een gezin. Die ruimte maakt
dat ze voor zichzelf een meer afgewogen besluit nemen
en het gezin hierin beter mee kunnen nemen. Dit zorgt
voor een grotere slagkracht. Hoewel de werkdruk in ons
team niet lager ligt, zijn we nu druk met de juiste dingen.
Dit geeft meer werkplezier.”
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‘DE BEDOELING OP 10’
Wat:
Pilot waarbij het aantal gezinnen per gezinsmanager
wordt teruggebracht van 14 naar 10. Er wordt meer
tijd per gezin besteed, methodetrouw gewerkt en
nauw samengewerkt met het lokale veld.
Deelnemers:
Team Nieuw-West B en Team Zuidoost C
Start:
1 april 2017
Doel:
Kinderen structureel sneller veilig op laten groeien.
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“We kunnen weer echt
doen wat we moeten doen.”

DE RESULTATEN
De resultaten van de twee pilotteams zijn maandelijks naast de resultaten van twee reguliere teams,
controleteams, gelegd. Dit leverde de volgende
uitkomsten ten gunste van de pilotteams op:

Escaleren

+ Een betere doorstroom, overdracht en afsluiting
van gezinnen.
+ Meer nieuwe gezinnen in begeleiding en een
hogere uitstroom van gezinnen.

De aanpak heeft niet alleen gevolgen voor de werkwijze
van de gezinsmanagers, ook de rol van teammanager
vraagt om een andere invulling. Roos: “Ik ben veel bezig
geweest met het ophalen van kwesties. Dit zijn barrières
waar je als team tegenaan loopt en die buiten het team
opgelost moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het
direct kunnen inschakelen van een ketenpartner voor
de benodigde hulp. Daarover ben je doorlopend in
gesprek met je team, want: wanneer is iets een kwestie?
Het escaleren van kwesties is een terugkerend onderdeel
binnen je takenpakket.”

Joke: “Mensen staan voor hun gevoel weer zelf aan het
roer. We hebben een prachtige methodiek die door
iedereen wordt omarmd. Maar als je het druk hebt en
daardoor niet methodetrouw werkt, voel je je tekortschieten. Nu overheerst het gevoel dat we kwaliteit
leveren aan alle gezinnen.”

“Daarnaast spreek je gezinsmanagers wekelijks over
de status van gezinnen: Waar sta je met dit gezin?
Waar ga je heen? Wat is de volgende stap?”, vult Joke aan.
“Dat is iets wat je blijft begeleiden en bevragen.”

“Mensen staan voor hun
gevoel weer zelf aan het roer.”

Samenwerking lokale teams
Elkaars talenten inzetten
Roos: “Teruggaan naar tien gezinnen per gezinsmanager,
betekent fors minder gezinnen per team. Dit geeft
overzicht, er is eigenlijk geen gezin dat we niet kennen
van elkaar. Door intensiever samen te werken, leer je
elkaar ook beter kennen en maak je sneller gebruik van
elkaars talenten. Je draagt de verantwoordelijkheid voor
de gezinnen samen.”
Met meer zicht op de gezinnen, valt stagnatie in de
voortgang van een gezin sneller op. Joke: “Nu kijken we
direct hoe we toch verder kunnen komen met het gezin.
Je ziet dit ook in de resultaten van de pilot terug. Bij de
controleteams stagneert de doorstroom en is de wachtlijst
langer. Onze doorstroom- en uitstroomcijfers liggen hoger.”

Tijd maken voor het hóe

Een ander doel van de pilot was de verbetering van
de samenwerking met de lokale teams.
Joke: “Goede banden met het lokale veld zijn essentieel.
Omdat het makkelijker schakelt wanneer je elkaar in de
ogen hebt gekeken, schoof er tijdens het overleg bij beide
teams een professional uit het wijkteam aan. Dit hielp
om elkaar beter te leren kennen en de overdracht van
gezinnen soepel te laten verlopen.” Ook onze deelname
aan vijfhoeken heeft bijgedragen aan het vormen van een
regionaal netwerk.

Een wezenlijk verschil maken
Uitgangspunt van ‘De bedoeling op 10’ is uiteindelijk
bijdragen aan de missie: ieder kind veilig. Roos:
“Door op snelle en effectieve wijze veiligheidsplannen
te maken en resultaat te boeken, maakten we in korte
tijd een wezenlijk verschil voor een aantal nog zeer
jonge kinderen. Dat gaf mij het gevoel dat we echt
weer kunnen doen wat we moeten doen.”

Opvallend is de toename van de hoeveelheid tijd die in
het wekelijks overleg wordt vrijgemaakt voor supervisie
-het reflecteren op het eigen handelen en de methodiek-.
Roos: “Dit vind ik een heel positieve ontwikkeling. Hier
zoek je samen de verdieping op. Tijdens de supervisie
bedenk je namelijk niet wát je gaat doen maar hóe. Of je
staat stil bij de impact van sommige besluiten. Ook simpele dingen, zoals ‘hoe maak ik een veiligheidsafspraak met
iemand?’ worden gedeeld. Daarnaast hebben we tijdens
de supervisie individuele patronen van mensen en het
teampatroon vastgesteld. Dit om te kijken wat we als
team graag behouden en waar nog mogelijkheden
liggen zaken anders aan te pakken.”
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IMPLEMENTATIE 2018
‘De bedoeling op 10’ is zo succesvol verlopen
dat de nieuwe werkwijze in 2018 (organisatiebreed)
verder wordt uitgerold. Implementatie vindt
stapsgewijs plaats.
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“Het valt me op dat het
woord ‘crisis’ niet langer valt.”

’De bedoeling op 10’ in de praktijk deel 1
Marian Grasmaijer, gezinsmanager pilotteam
“Toen we begonnen met deze pilot, vonden we het
vooral een lekker vooruitzicht: terug naar tien gezinnen.
Maar het begin was juist aanpoten. We werkten nog
gezinsgerichter en bouwden het aantal gezinnen per
gezinsmanager af naar tien. Dat proces van afbouwen
was wel heel nuttig. Samen keken we kritisch of onze
betrokkenheid bij een gezin, met het inzetten van de
juiste hulpverlening, nog wel nodig was.

Het valt me op dat het woord ‘crisis’ niet langer valt,
terwijl er nog steeds acute situaties voorkomen. Dit zegt
wat mij betreft iets over onze beleving van het werk.
Wanneer je meer energie hebt, kun je moeilijke
situaties beter aan.

Met veertien gezinnen was het lastig het overzicht te
bewaren. Nu weet ik van al mijn gezinnen hoe het loopt.
Natuurlijk blijft de problematiek soms complex en moet
je een patroon zien te doorbreken of extra hulpverlening
inzetten. Maar je hebt er meer grip op. Door vanaf dag één
structureel methodetrouw te werken, tijd te nemen om het
gezin te leren kennen en tot de kern van het probleem te
komen, lukt het gemakkelijker de juiste hulpverlening in
te schakelen. Hierdoor krijg je rust, vooral in je hoofd.

Met meer ruimte voor reflectie en overleg, leer je elkaar
en elkaars gezinnen beter kennen. Door zaken samen
te bespreken, heb je niet langer het idee dat je er alleen
voor staat. Jij bent nog steeds de gezinsmanager, maar je
hebt wel een team achter je staan. Het gevoel dat het werk
beheersbaar is, is van invloed op de sfeer. Je neemt elkaar
mee in een positieve flow. Voor mijn gevoel is de juiste
focus terug en kan ik weer doen wat ik hoor te doen;
regie voeren op de veiligheid van het kind.”
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“Je houdt actiever de regie.
Je bent altijd up and running.”

’De bedoeling op 10’ in de praktijk deel 2
Natheley Horb, gezinsmanager pilotteam
“Een belangrijk gevolg van ‘De bedoeling op 10’ is dat
je meer tijd doorbrengt met je gezinnen. Daardoor krijg
je de problematiek in een gezin sneller boven tafel, kom
je beter tot de kern en handel je adequater op de oorzaken
van onveiligheid. Dat vind ik een groot verschil. Voorheen
werkte je ad hoc en reageerde je vooral op gevolgen.
Nu maak je eerst een goede analyse. Ook voelen mijn
teamleden en ik nu ruimte om een collega mee te vragen
naar een huisbezoek. Hierdoor krijg je een objectiever
beeld en formuleer je duidelijkere gewenste resultaten
samen met het gezin.

Omdat je sneller zicht hebt op de problemen en daar consequenter naar handelt, vloeien er meer acties voort uit je
werk. Je zit vaker bij gezinnen op de bank, houdt actiever
regie op de veiligheid. Je bent altijd up and running.
Behalve dat ik nu meer tijd en ruimte voel in de begeleiding van mijn gezinnen, is er ook meer ruimte gekomen
voor mijn eigen ontwikkeling. Inmiddels heb ik de stap
gezet naar senior gezinsmanager. Een functie die ik
daarvoor niet wilde, omdat ik voor mijn gevoel mijn
handen al vol had. Maar het bevalt me goed, ik haal
er veel voldoening uit.”

Minder gezinnen betekent dat ieders werk transparanter
wordt. Samen krijg je meer zicht op hoe je zaken aanpakt,
op eigen gedrag en de dynamiek in het team. Hierdoor is
de verbondenheid binnen ons team gegroeid. Ik geef het
nu eerder aan wanneer ik vastloop, ook omdat ik weet dat
collega’s me anders verderop in het proces vragen waarom ik hun hulp niet eerder heb ingeschakeld.
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Innovatieve psychiatrie:
het nieuwe huisbezoek
Onderzoek toont aan dat bij zeventig procent van de gezinnen bij Jeugdbescherming
sprake is van psychiatrische problematiek bij ouders. Dan weet je als sociaal psychiatrisch
verpleegkundige dat je met jouw aanwezigheid echt een verschil maakt. SPV-er Paul
Teixeira loopt nu ruim een jaar mee met drie teams van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Hij screent ouders op psychiatrie en schakelt, indien nodig, de juiste begeleiding in.
Dat geeft gezinsmanagers meer lucht om zich te richten op het eigenlijke doel: de veiligheid van het kind.
Paul Teixeira werkt bij MGGZ Vangnet en Advies.
Als wijk GGD-er met werkervaring in de kinderjeugdpsychiatrie, had hij direct interesse in de functie
van sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er)
binnen de pilot ‘Innovatieve psychiatrie’. Sinds 1
november 2016 is Paul 32 uur per week gedetacheerd
bij Jeugdbescherming en begeleidt hij drie teams op
het gebied van psychiatrie bij ouders. Lian Bakker,
verpleegkundig specialist GGZ bij Parnassia zorgbedrijf Lucertis begeleidt als SPV-er een team uit de regio
Zaanstreek-Waterland.

De aanleiding
Aanleiding voor de pilot was de groeiende groep ouders
binnen Jeugdbescherming waarbij het maken van de juiste
veiligheidsafspraken lastig was. Mogelijk omdat er psychiatrische klachten speelden. In samenwerking met de GGD
en GGZ werd een aanpak ontwikkeld om psychiatrie bij
ouders in een vroeg stadium vast te stellen en vanuit
daar de juiste stappen naar de veiligheid van kinderen
te zetten.

INNOVATIEVE PSYCHIATRIE

Het eerste bezoek
Als SPV-er vergezelt Paul gezinsmanagers tijdens het eerste bezoek aan een nieuw aangemeld gezin. “Het verbaast
me hoe gemakkelijk mensen met mij in gesprek gaan”,
vertelt Paul. “De gezinsmanager geeft me vooraf een korte
situatieschets, maar ik krijg geen privacygevoelige informatie door. Ik benoem ook naar ouders dat ik hun situatie
niet ken. Ik vraag hen open waarom we hier zitten en geef
aan dat ik er ben om te kijken wat de ouder mogelijk
nodig heeft aan ondersteuning, in welke vorm dan ook.
Ik kijk met psychiatrische ogen naar mensen, maar geef
hen niet automatisch het stempel dat ze psychiatrische
problemen hebben. Uiteindelijk heeft dertig procent van
de ouders die ook niet. Dan blijft het bij dat ene gesprek.
Soms kan ik meteen iets aangeven over de veiligheid,
bijvoorbeeld als iemand depressief is, of psychotisch.
De gezinsmanager is natuurlijk gespecialiseerd in de
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Wat:
Pilot waarbij SPV-er de gezinsmanager vergezelt
tijdens eerste huisbezoek.
Deelnemers:
GGD MGGZ Vangnet en Advies en Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Doel:
Mogelijke psychiatrie bij ouders sneller opsporen
en behandelen. Creëren van bewustzijn rond de
ouderrol van de cliënt.
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ONDERZOEK GGD

“De meerderheid van de ouders die ik spreek worstelt met
zichzelf, met het ouderschap
of met hun relatie.”

Gelijktijdig met de pilot, startte de GGD een
onderzoek naar het aantal ouders met psychiatrie
binnen de gezinnen bij Jeugdbescherming. Uit dat
onderzoek bleek dat zeventig procent van de ouders
binnen Jeugdbescherming, kampt met psychiatrische problemen.

kindveiligheid, dus voegen we onze kennis samen.
De meerderheid van de ouders die ik spreek, worstelt
met zichzelf, met het ouderschap of met hun relatie.
Als je als ouder dan bijvoorbeeld ook nog eens depressief
bent, begint het aanpakken van de problemen met het
werken aan de depressie.”
Psychiatrie en de gevolgen voor de ouderrol
Blijkt dat een ouder worstelt met psychiatrische klachten,
dan schakelt Paul een passende behandelaar in. Hij vraagt
deze om naast de behandeling van de psychiatrische
aandoening, te kijken naar de betekenis van de aandoening voor het ouderschap van de cliënt. Paul: “Ik merk
dat behandelaars het soms spannend vinden om de vraag
te stellen: wat betekent die depressie nu eigenlijk voor je
rol als moeder? Daarom breng ik vaak in het voortraject
al met de ouder de hulpvraag in beeld.”

“Je gezamenlijke blinde
vlek neemt af.”

Meerwaarde voor het team
Paul krijgt veel positieve reacties vanuit ‘zijn’ teams.
“Omdat ik met andere ogen naar dezelfde situatie kijk,
neemt je gezamenlijke blinde vlek af. Bovendien help
ik gezinsmanagers beter te begrijpen wat sommige aandoeningen inhouden. Dan leg ik uit wat het betekent als
je heftige persoonlijkheidsproblematiek hebt. Verder ondersteun ik de gezinsmanagers in praktische zin, bijvoorbeeld door de verwijzingen naar de GGZ over te nemen.
Confronterend
Hoewel Paul positief verrast is door de mate waarin
mensen openstaan voor kritische vragen over hun rol
als ouder, heeft het werken binnen Jeugdbescherming
ook pittige kanten. “Het kinderleed valt me zwaar. Ik heb
in het verleden gewerkt in de kinderpsychiatrie, dus ik
ben gewend te werken met kinderen die worstelen in het

leven. Maar de confrontatie met de situatie van sommige
kinderen hier, hakt er iedere keer in. Het zet je ook aan
het denken. Ik zit inmiddels al meer dan twintig jaar in het
vak; eigenlijk had ik dit soort problematiek al vaker tegen
moeten komen. Je vraagt je met terugwerkende kracht af
of je signalen hebt gemist. Hoe goed heb ik gekeken naar
veiligheid van kinderen? Hoe goed heb ik gekeken naar
gezinnen en wat daar gaande was? Dat was confronterend
maar tegelijkertijd ook mooi, je daar meer bewust van
worden is tenslotte precies wat we willen. Naar jezelf kijken, helpt je ook weer beter naar de gezinnen te kijken.”
Elkaars taal spreken
Nu de nieuwe werkwijze een succes blijkt, zal deze naar
verwachting organisatiebreed worden ingevoerd. Paul
adviseert alle partijen hierbij goed te investeren in het
leren spreken van elkaars ‘taal’. “Het is belangrijk dat
je als samenwerkende organisaties weet wat je verstaat
onder veiligheid. Toen mij die vraag een jaar geleden
werd gesteld, kon ik er niet direct antwoord op geven.
Inmiddels weet ik het, maar mag ik verwachten dat
iemand bij de GGZ dat meteen snapt? Nee. Leg dit uit:
Wat bedoelen we met veiligheid? Waar denken we aan?
En wat is er nodig? Het is een constant proces. Om dat
in gang te zetten en te houden, zijn meer SPV-ers
binnen Jeugdbescherming heel belangrijk.”
Kijkje achter de voordeur
Zijn werk bij Jeugdbescherming ziet Paul als een waardevolle aanvulling op zijn ervaring als professional. “Ik zat
namens de GGD in de crisisdienst en zag soms hele trieste
situaties. Dan belde ik met Jeugdbescherming en kreeg
ik het gevoel van ‘volgende week gaan we het bespreken’. Nu ik hier rondloop, zie ik wat er achter de voordeur
gebeurt en weet ik dat er achter de schermen direct actie
wordt ondernomen.
Ik voel me hier thuis en ik voel me welkom. Dat zegt iets
over de wil van Jeugdbescherming om als zich organisatie kwetsbaar op te stellen en te leren van anderen. Ik ga
iedere dag met plezier naar mijn werk en denk ook echt
bij mezelf: ik mag weer het verschil gaan maken.”

20/50

Jaarverslag Jeugdbescherming Regio Amsterdam 2017

Ieder kind veilig!

“Wil je innoveren dan moet
je met elkaar in gesprek over
de praktijk.”

“Ik wens ieder team een
eigen SPV-er toe”
Anne van Andel, gedragsdeskundige in een pilotteam
‘Innovatieve Psychiatrie’ en deelnemer aan de intervisiebijeenkomsten van GGD, GGZ en Jeugdbescherming
Regio Amsterdam.

andere mindset en gesprekstechniek vragen. Ook hier
ligt een toegevoegde waarde van Paul, hij bespreekt met
gezinsmanagers hoe zij het beste kunnen aansluiten bij de
ouder. En wanneer er sprake is van psychiatrie, helpt hij
bij de vraag hoe we de ouder naar de benodigde hulpverlening loodsen. Daarnaast krijgt hij vaak sneller en meer
informatie bij behandelaars naar boven, omdat hij weet
welke vragen hij kan stellen.

“Ik werk in een pilotteam waar Paul als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan verbonden is. Ook neem ik
deel aan de intervisiebijeenkomsten tussen de GGD,
GGZ en Jeugdbescherming. Als gedragsdeskundige
merk ik dat de expertise van Paul een echte aanvulling
is. Samen met de gezinsmanager bezoekt Paul de ouder,
waarna hij aangeeft of datgene wat wij willen haalbaar
is voor de ouder. Hij observeert de veiligheid van kinderen vanuit een andere invalshoek en is gefocust op ‘wie
is deze ouder?’ Paul doet geen uitspraken over te nemen
besluiten, maar geeft wel aan waarom en in welke mate
hij zich zorgen maakt om een kind. Dat is heel helpend.
Omdat Paul als GGD-er onbevangen met ouders kan
praten, delen zij meer met hem. Dat levert een mooie
samenwerking tussen Paul en de gezinsmanagers op.
De pilot heeft ons vermoeden bevestigd dat veel ouders,
zo’n zeventig procent, kampen met psychiatrie. Die bevestiging leert ons dat veel gesprekken met ouders om een

In eerste instantie draaide de pilot vooral om de screening
tijdens de huisbezoeken. Maar daarnaast ontstond al snel
de behoefte aan intervisie met elkaar. Wil je innoveren
dan moet je met elkaar in gesprek over de praktijk.
De intervisiebijeenkomsten leren ons elkaars taal te spreken en elkaars standpunten te begrijpen. Je creëert een
gezamenlijk beeld op kindveiligheid en kijkt bijvoorbeeld
hoe je samen een ouder, die eigenlijk niet wil, toch richting de juiste hulpverlening loodst. Nu dat gezamenlijke
gesprek op gang komt, merk ik dat ik bepaalde besluiten
ook weer beter kan uitdragen naar de gezinsmanagers in
het team. Bovendien zorgen deze bijeenkomsten ervoor
dat de banden tussen de instanties zoals de GGD, GGZ
en Jeugdbescherming worden aangehaald, je leert elkaar
kennen en weet elkaar beter te vinden.”
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“Door goed voor ouders te
zorgen, kunnen wij goed voor
kinderen zorgen.”

De SPV-er als waardevolle
aanvulling bij complexe problematiek
Tamara Dirksen-Schaeffer, gezinsmanager in het
pilotteam ‘Innovatieve psychiatrie’.
“Paul brengt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige
een specifieke deskundigheid mee die, gezien de
complexiteit van onze gezinnen, heel waardevol is.
Samen op huisbezoek gaan bijvoorbeeld, is een laagdrempelige manier om zicht te krijgen op eventuele
psychiatrische problemen bij ouders. Paul schat snel in
of er mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek.
Ook brengt hij een eventuele doorgeleiding naar hulp
heel laagdrempelig, waardoor ouders de route beter
begrijpen en accepteren. Dat maakt het inschakelen
van hulp makkelijker.
Het kijken naar de psychische gezondheid van ouders
is breder dan alleen het vaststellen van een eventuele
stoornis. Het gaat hierbij namelijk niet om het zoeken
naar het juiste ‘label’, maar vooral over de psychische
gezondheid en hoe wij als professionals hiervoor kunnen
zorgen. Op het moment dat de psychische gezondheid in
het geding is, heeft dit altijd effect op de opvoeding en
de ontwikkeling van kinderen. Door goed voor ouders
te zorgen, kunnen wij goed voor kinderen zorgen.

Wat je zaait, oogst je. Dus als wij ervoor kunnen zorgen
dat ouders gezonder zijn, zullen hun kinderen gezondere mensen worden. En hierdoor hun kinderen ook weer.
Intergenerationele problematiek kan hiermee worden
doorbroken.
Naast het meelopen in het team en het afleggen van
huisbezoeken zorgt Paul voor ‘coaching-on-the-job’.
Hierdoor leer je in gesprekken beter aan te sluiten bij
deze ouders en word je deskundiger in je vak. Nog een
voordeel: Paul weet als GGD’er precies welke mogelijkheden de hulpverlening biedt.
Een moeder in een van mijn gezinnen kampte met een
ernstig trauma. Zij was daardoor minder goed in staat
voor haar kinderen te zorgen. Eerdere hulpverlening
was op niets uitgelopen, omdat ze vaak niet verscheen.
Paul kende echter een instantie die bij haar aan huis de
juiste hulp kon verlenen. Op dat moment zorgt hij voor
een snelle doorgeleiding en regelt hij alles met het GGZ.
Mijn collega’s en ik ervaren de aanwezigheid van een
sociaal psychiatrisch verpleegkundige echt als een
meerwaarde in onze begeleiding van gezinnen.
En toevallig is Paul dan ook nog eens een fijn mens
om mee te werken.”
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Samen het beleid
van morgen maken
Het Open MT, een brainstormsessie bedoeld om zoveel mogelijk mensen mee te laten
denken over toekomstig beleid, heeft zich in 2017 ontwikkeld tot een levendige discussie
die in steeds meer agenda’s een vaste plaats verovert. Wat dat oplevert? Bijvoorbeeld het
besluit om terug te gaan naar de bedoeling, hét thema voor 2018. Bestuurssecretaris Lobke
van Rijn over het belang van input en de verrassende uitkomsten die dit soms oplevert.
Punt 1: het onderwerp van discussie wordt mogelijk
toekomstig beleid.
Punt 2: iedereen is uitgenodigd.
Punt 3: wat er ook gebeurt, het gaat altijd door.
Dit zijn de uitgangspunten voor het Open MT, een tweewekelijkse brainstormsessie over toekomstig beleid
van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

“Mensen moeten voelen dat
ze tijd en ruimte krijgen om
hieraan deel te nemen.”

Het Open MT in het kort
Het doel van de Open MT’s is om zoveel mogelijk mensen
mee te laten denken over het toekomstig beleid van Jeugdbescherming en over hoe om te gaan met ontwikkelingen.
Dit om een breed gedragen beleid te creëren. De meeste
onderwerpen in het Open MT zijn daarom gekoppeld aan
het jaarplan. De organisator van het Open MT is de projectleider van het onderwerp op de agenda. Verder is het
bestuur altijd vertegenwoordigd. Na een korte introductie
wordt een onderwerp, plenair of in groepen, besproken.

Discussiëren inspireert
Dat er echt iets wordt gedaan met de verzamelde input,
illustreert het jaarplan 2018. Lobke: “De invulling van
het hele jaarplan voor 2018 is vormgegeven in twee
Open MT’s. Ook de begroting was daarbij een onderwerp.
De uitkomsten van die sessies zijn een-op-een overgenomen in het definitieve jaarplan. Meedenken betekent
concrete invloed hebben op het beleid en op ontwikkelingen binnen de organisatie.”
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OPEN MT
Wat:
Beleidsvormende brainstormsessie over
toekomstig beleid.
Voor wie:
Alle medewerkers
Frequentie:
Tweewekelijks
Doel:
Transparante beleidsvorming en het creëren van een
breed gedragen beleid.
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2018
De goede feedback die het Open MT opleverde, heeft
deelnemers geïnspireerd om zelf ook onderwerpen in te
brengen. Inmiddels is het daarmee een podium geworden
voor andere nieuwe, beleidsvormende ideeën die rechtstreeks uit de organisatie komen.
Lobke: “Het is leuk om te zien dat het Open MT zich zo
heeft ontwikkeld gedurende het jaar. Nu zou het mooi zijn
wanneer het in 2018 verder doorgroeit en mag rekenen
op steeds meer deelnemers. Mensen moeten gaan voelen
dat ze tijd en ruimte krijgen om hieraan deel te nemen.
Bovendien kan het je energie geven om uit je dagelijkse
werk te stappen en toch met iets heel wezenlijks bezig
te zijn.”

ONDERWERP OP DE AGENDA IN HET
OPEN MT 2017: PAST ONZE ORGANISATIE NOG WEL BIJ ONS?
Aanleiding:
Het turbulente jaar 2016, met veel verloop en een hoog
ziekteverzuim onder medewerkers in combinatie met een
sterke doorontwikkeling op de werkmethode, resulteerde
in de vraag: Past onze organisatie nog wel bij ons?
De uitkomst:
De uitkomst van dit Open MT was dat de missie ‘Ieder
kind veilig’ nog steeds helemaal past bij Jeugdbescherming Amsterdam. Ook de werkwijze krijgt de volledige
steun, maar door alle ontwikkelingen intern en extern
overheerst het gevoel dat er niet meer vanuit de kern
wordt gewerkt. Op die manier moet de organisatie weer
bij haar mensen gaan passen, en andersom. Om dat voor
elkaar te krijgen is besloten in 2018 een pas op de plaats
te maken en weer terug te gaan naar het werken vanuit
de bedoeling. Ook werd het idee geopperd om inspiratiedagen te organiseren. Dit zijn middagen waarin medewerkers meer horen over de voortgang van de organisatie,
gevolgd door een inspirerende spreker.
Daarmee heeft een eenmalige sessie in het Open MT
grote gevolgen gehad voor het thema van 2018:
‘Interactie op de bedoeling’.
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De Akademie,
een unique selling point
Talentontwikkeling en de Akademie, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De Akademie laat mensen groeien, in hun werk of juist daarnaast. Zelf timmert de opleidingstak van Jeugdbescherming eveneens flink aan de weg. Teammanager Training en
Advies Antonietta Perini vertelt over het onderscheidend vermogen van goede trainingen
en hoe de Akademie ook buiten de regio Amsterdam werk maakt van de missie ‘Ieder
kind veilig’.
Een van de grote thema’s binnen Jeugdbescherming is
talentmanagement. Van het binnenhalen van talenten
tot het ontdekken en ontwikkelen ervan. De Akademie
speelt hier, als eigen opleidingstak, een grote rol in.
Dat begint bij het opleiden van junior gezinsmanagers.
Met een vernieuwd inwerktraject bereidt de Akademie
trainees voor op de praktijk.

Nieuwe talenten binnenhouden
Antonietta: “Onze leerlijn neemt in totaal twee jaar in
beslag. Nieuw is dat iedere trainee start met een introductiedag. Tijdens deze dag horen nieuwe medewerkers
waar we vandaan komen als organisatie en hoe we tot
onze methodiek zijn gekomen. Aansluitend volgen twee
trainingsdagen in FFP (Functional Family Parole red.),
dit is de gesprekstechniek waar we mee werken.
Daarna worden er acht dagen lang verschillende
thema’s behandeld. Op deze manier volgt iedere trainee
alle trainingen, voordat hij of zij aan de slag gaat met
gezinnen. Die strakkere opbouw werkt heel goed.”

DE AKADEMIE

Onderscheiden op methodiek en trainingen
Aankomende gezinsmanagers geven aan bewust voor
Jeugdbescherming te kiezen, vanwege haar methodiek
en trainingen. Antonietta: “Dat zie ik als een mooi
compliment. Als mensen uitstromen, is het vaak de harde
praktijk waardoor ze onderuitgaan. Om de aansluiting
met de praktijk verder te verbeteren, gaan we mogelijk
een meeloopdag toevoegen aan het inwerktraject. Zelf
ben ik er ook voor dat we trainees de eerste weken laten
meelopen met een senior, zonder ze meteen eigen
gezinnen te geven. Op die manier komen nieuwe
gezinsmanagers steviger in hun schoenen te staan
en kunnen zij daarna beter toegerust zelf aan de slag.”

Deze eigen opleidingstak van Jeugdbescherming
Regio Amsterdam combineert kennis, kunde, leren
en adviseren met als doel het veilig laten opgroeien
van kinderen.
In dat kader verzorgt de Akademie trainingen,
organisatieadvies en procesbegeleiding,
en organiseert zij symposia.

Werken voor de Akademie is geen bijbaan
De omslag naar een talent-gedreven cultuur past goed
bij de mogelijkheden die de Akademie biedt. Antonietta:
“Mensen zetten zich graag in voor de Akademie en
worden daarin gestimuleerd. De Akademie biedt
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“Dat 95,2% van je externe
klanten je een 8 of hoger geeft.
Beter dan dat, kan bijna niet.”

NIEUWE GEZINSMANAGERS
VANUIT EEN EVC-TRAJECT
Gezinsmanagers worden ingeschreven in het SKJ
(Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Om te kunnen
worden ingeschreven is een afgeronde relevante
hbo-opleiding vereist.

(Financiële) groei

In 2017 is de Akademie gestart met de leerlijn
als EVC-traject (Erkenning van eerder Verworven
Competenties) voor hbo’ers met een opleiding
buiten de voorgeschreven hbo-opleidingen voor
een SKJ-registratie. Met het volgen van de leerlijn
als EVC-traject kunnen ook hbo-ers vanuit andere
afstudeerrichtingen aan de slag als gezinsmanager
en geregistreerd worden als erkend professional
in de jeugdzorg. Dit schept nieuwe mogelijkheden
voor mensen die alles in huis hebben om als gezinsmanager te werken, behalve het juiste hbo-diploma.

Waar de Akademie in 2016 het financiële plaatje net niet
helemaal zelf rond kreeg, is dat in 2017 wel ruimschoots
gelukt. Antonietta: “Dat wat we overhouden, gaat rechtstreeks terug de organisatie in en investeren we in
onderzoeken en pilots ter verbetering van de methodiek.
Ondertussen groeien we door. Nu verzorgen we verschillende trainingen in de methodiek voor Jeugdbescherming
West in Den Haag. Uiteindelijk willen we mensen van
Jeugdbescherming West gaan opleiden om daar zelf,
namens de Akademie, collega’s te trainen. Zo krijgen
we als Akademie straks meerdere dependances.
Dat is toch fantastisch!

medewerkers een unieke ontwikkelmogelijkheid,
daarmee onderscheiden we ons van andere organisaties.
Wel wordt het trainen namens de Akademie naar mijn
mening nog teveel als bijbaan gezien. Mensen zeggen
‘het primaire proces gaat voor’, maar gaat een training
niet door, dan heeft datzelfde primaire proces daar last
van. Sommige modules moeten mensen gevolgd hebben
om bepaalde gezinnen te mogen begeleiden. Heb je de
training vechtscheidingen niet gevolgd, dan mag je die
problematiek niet oppakken. Het staat allemaal in verbinding met elkaar.”

Topscore Cedeo
Elke twee jaar moet de Akademie haar Cedeo-certificering opnieuw halen om gecertificeerde trainingen te
mogen geven. Antonietta: “In 2017 verlengden we onze
certificering met een 95,2. Dat betekent dat 95,2% van
je externe klanten je een 8 of hoger geeft. Beter dan dat,
kan bijna niet.”

Eigen teams naar een hoger plan
Naast de goede beoordeling van buitenaf, ziet Antonietta
ook een mooie interne ontwikkeling. “Opvallend voor
2017 vond ik het aantal teams dat bij ons kwam met de
vraag om hun team, middels training op maat, naar een
hoger plan te trekken. Dat teams steeds vaker een beroep
doen op onze deskundigheid betekent voor mij dat we
echt op waarde worden geschat.”
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FLEXTRAINERS EN ACTEURS
Naast nieuwkomers helpt de Akademie ook ervaren
medewerkers zichzelf verder ontwikkelen. Door
bijvoorbeeld te werken als flextrainer. Antonietta:
“Het is leuk om naast je werk andere dingen te
doen waar je goed in bent en blij van wordt. Want
werken als gezinsmanager is mooi, maar intensief.
Dus hebben we bij de Akademie een klein groepje
vaste medewerkers en zijn we dit jaar gegroeid
naar 16 flextrainers. Iedere flextrainer verzorgt 8
uur per week trainingen voor de Akademie en werkt
daarnaast minstens 24 uur per week als gezinsmanager. Behalve flextrainers hebben we ook eigen
trainer-acteurs. Zij spelen mee in de rollenspellen
waar we in onze trainingen vaak gebruik van maken.
Onze acteurs geven daarbij feedback aan hun
tegenspelers.
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“We geven praktische tools die
gezinsmanagers helpen om
het echt anders te gaan doen
in gesprekken met gezinnen.”

FFP: Het draait allemaal om de ‘hoe?’
Zelf heeft trainer Femke Bezuijen zich de gespreksmethodiek Functional Family Parole (FFP) zo eigen
gemaakt dat ze hem bijna niet meer ‘uit’ kan zetten.
Als FFP-specialist binnen de Akademie draagt ze bij
aan het grootste opleidingsproject buitenshuis tot nu
toe: het trainen van alle medewerkers van Jeugdbescherming West in Den Haag op de gespreksmethodiek FFP.

FUNCTIONAL FAMILY PAROLE (FFP)
Deze bewezen effectieve gespreksmethodiek is
afgeleid van een behandelmethodiek uit Amerika:
Functional Family Therapy.
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?

In mei 2017 startte de Akademie met het trainen van de
medewerkers van Jeugdbescherming West in de
gespreksmethodiek Functional Family Parole, oftewel FFP.

Met behulp van FFP werkt de gezinsmanager
intensief met het hele systeem samen om gezinspatronen vast te stellen, oorzaken van problemen met
elkaar te bespreken en risicofactoren wat betreft de
veiligheid van kinderen met elkaar weg te nemen.

Femke: “Jeugdbescherming West bevond zich in eenzelfde soort transformatie als Jeugdbescherming Regio
Amsterdam in 2012. Ook zij hebben, net zoals wij toen,
opnieuw gekeken naar het wat, waarom en wanneer in
hun werkwijze. Daarna volgde de vraag: hóe bespreken
we met onze gezinnen wat wij vinden dat er moet gebeuren? Op dat moment kwamen wij met onze FFP-training
in beeld.”

FFP omvat het hele gezin. Het uitgangspunt is zo snel mogelijk met het hele ‘systeem’ in gesprek gaan. Dat systeem
bestaat uit de ouders, kinderen, de betrokken hulpverleners en het netwerk rondom het gezin. Met die groep
gaat de gezinsmanager op zoek naar de kern van de
onveiligheid voor de kinderen in het gezin.

respectvol en empathisch opstellen. Femke: “Het mooie
van FFP is dat mensen vaak roepen ‘maar dat doen wij toch
allang’. Klopt, FFP is een basishouding die je van iedereen
mag verwachten, zeker van mensen die in de jeugdzorg
werken. Maar hóe ben je nieuwsgierig? Hóe stel je je
respectvol op? En wat houdt empathisch gedrag precies
in? In de training oefenen we met concrete gesprekstechnieken en geven we praktische tools die gezinsmanagers
helpen om het echt anders te gaan doen in gesprekken
met gezinnen. Daar zijn mensen heel enthousiast over.”

De juiste basishouding

Is iedereen nog aangehaakt?

FFP draait om de hoe-vraag. Hoe ga je in gesprek met
een gezin? Daarbij draait het om een juiste basishouding
bij de gezinsmanager of jeugdbeschermer. Die houding
is oprecht nieuwsgierig zijn naar anderen en jezelf

Het veranderproces wat Jeugdbescherming West doormaakt is voor Femke heel herkenbaar. “Onze manier
van werken vind ik inmiddels heel vanzelfsprekend
binnen Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

FFP in het kort
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Nu ik dat veranderproces weer van dichtbij zie, besef ik
waar we vandaan komen en wat we echt anders zijn gaan
doen.
De kunst is om het tempo van de organisatie te volgen.
Dat is waar wij als trainers met elkaar op reflecteren.
Je wilt samen ergens naartoe, maar moet zorgen dat
iedereen aangehaakt blijft, ook bij weerstand. Het mooie
is, dan zet ik FFP in om die weerstand te verlagen. Zo blijf
ik mijzelf als trainer ontwikkelen. FFP als gespreksmethodiek kan ik voor mijzelf haast niet meer uitzetten. Dat komt
omdat je ziet dat het werkt.”

Sneeuwbaleffect
Jeugdbescherming West is qua organisatie iets groter
dan Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Het FFP project
is langzaam groter gegroeid. Dit komt mede door de opzet, die kent een soort sneeuwbaleffect (zie kader).

FFP, altijd in ontwikkeling
Nu de trainingen in Den Haag lopen, focust Femke
zich weer meer op het op maat maken en doorontwikkelen van FFP. Femke: “Hoewel er inhoudelijk niets wordt
aangepast, merken we dat een training altijd extra afstemming op de opdrachtgever behoeft. Jeugdbescherming
West hanteert bijvoorbeeld andere terminologie. Daarnaast werken ze in Den Haag met een jeugdbeschermingstafel, dat is voor hen de start van het eerste contact met
gezinnen. In Amsterdam werken we daar in de
meeste regio’s niet mee. Zo’n verschil verwerken we
in de trainershandleiding.”

FFP durven loslaten
Ook de eigen FFP-training krijgt momenteel een update
aan de hand van input uit feedback en recente inzichten
door nieuwe onderzoeksuitkomsten. Een voorbeeld is FFP
bij vechtscheidingen. Femke: “Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen elkaar tijdens een
vechtscheiding kunnen traumatiseren. Direct met elkaar
om tafel willen zitten, triggert dat trauma waardoor je als
gezinsmanager niet tot de kern komt. Bij sommige van
deze gezinnen moeten we FFP durven loslaten en onderbouwd kiezen voor traumabehandeling om daarna gezinsgericht te kunnen werken en resultaat te behalen. Door
de training door te blijven ontwikkelen, houden we FFP
continu relevant en blijft het een krachtig instrument in
het werken aan ieder kind veilig.”

28/50

OPZET FFP TRAJECT
JEUGDBESCHERMING
Er zijn in totaal 5 FFP-trainingen.
De eerste 4 trainingen duren 2 dagen,
FFP-training 5 duurt 1 dag.
Femke: “Wij starten altijd met het trainen van een
groep van gedragswetenschappers, teammanagers
en gespreksbegeleiders (bij Jeugdbescherming
Regio Amsterdam bekend als senior gezinsmanagers red.) Dat ‘schaduwteam’ geven wij de eerste
training FFP. Aansluitend verzorgen we drie
maanden lang wekelijks supervisie in dat team.
Daarna gaat dat team de tweede FFP-training in.
Na afloop van die training valt het ‘schaduwteam’
uit elkaar en gaat iedereen terug naar het eigen
team waarvan de gezinsmanagers op dat moment
beginnen aan hun eerste FFP-training. Zo loopt het
schaduwteam altijd één stap voor op de methode.
Bij de basisteams schuiven we na de eerste training
dertien keer aan bij het basisteamoverleg voor een
drie uur durende coaching-on-the-job-sessie.
Daarna verzorgen we voor de gespreksleiders nog
een jaar lang de supervisie. Dan reflecteren zij
onder begeleiding van ons op hun rol als gespreksleider. Op die manier borgen we de methodiek in
ieder stukje van de organisatie.”
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Medezeggenschap
en toezicht in 2017
De raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad. Allemaal zijn ze op eigen
wijze verbonden met Jeugdbescherming Regio Amsterdam, en met elkaar. Want kijken
hoe Jeugdbescherming in haar ontwikkeling als organisatie nog verder kan groeien,
is een gezamenlijke drijfveer.

RAAD VAN TOEZICHT

ONDERNEMINGSRAAD

CLIËNTENRAAD

Scheidende leden Philip Lemmens en
Bas van der Velde over bevlogenheid,
meedenken en het gevoel dat je iets
belangrijks doet.

Voorzitter Petra de Vries over het
bespreekbaar maken van werkdruk,
de afronding van KwaliTIJD en over
vooruitgang.

Voorzitter Monique van Weehuizen
vertelt hoe de cliëntenraad haar
steun aan ouders en kinderen
verder professionaliseert.

RAAD VAN TOEZICHT

Vooroplopen is soms
bewust een ondernemersrisico nemen
Als leden van de financiële commissie hebben ze een
bevlogen bestuur samen helpen laveren tussen idealen
en ondernemen. Tussen ambities en realisme. Met beiden hetzelfde gevoel: dat je echt iets belangrijks doet.
Bas van der Velde, partner bij Rijnconsult en Philip
Lemmens, gepensioneerd Chief Risk Officer bij Aegon
nemen beiden na 8 jaar lidmaatschap afscheid van
de raad van toezicht. Bas en Philip over bevlogenheid,
meedenken over de strategische visie en verbondenheid voor het kind.
Philip: “Het jaar 2017 was voor Jeugdbescherming Regio
Amsterdam naar mijn gevoel een worsteling tussen idealen aan de ene kant en ondernemerschap aan de andere.
Zo is er het streven naar het bieden van een veilige leefomgeving voor kinderen, ook over de generaties heen.
Tegelijkertijd heb je als organisatie te maken met zaken,
zoals samenwerkingsverbanden, de arbeidsmarkt en
ontwikkelingen binnen gemeenten.”
Bas: “De situatie van Jeugdbescherming Regio Amsterdam
is nu comfortabeler dan de jaren hiervoor. Jeugdbescherming is in een rustiger vaarwater gekomen. Hierdoor hebben we ons meer kunnen richten op vraagstukken rondom
werkdruk en het doorontwikkelen van de organisatie.”
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Bas

RAAD VAN TOEZICHT 2017
Totaal 7 leden; twee scheidende leden, benoeming
van twee nieuwe leden Koen Bron en Redouan
Maanach.
Aandacht voor: ondernemerschap, strategische
besluitvorming, financieringsvraagstukken, De bedoelding op 10, samenwerking Lumens, verzuim.

Jaarverslag Jeugdbescherming Regio Amsterdam 2017

Ieder kind veilig!

“Petje af voor alle
gezinsmanagers.”

Vlees op de botten
Een voorbeeld van een project rondom werkdruk en de
worsteling tussen idealen en ondernemen die dat soms
oplevert, is ‘De bedoeling op 10’. Dit initiatief draait om
nog meer methodetrouw werken door het terugbrengen
van de caseload naar tien gezinnen per fulltime medewerker. Philip: “Voor dit project is financiering vanuit
gemeenten nodig. Het rondkrijgen van die financiering
is lastig, dat betekent dat je als organisatie soms bewust
een ondernemersrisico neemt. Als toezichthouder denken
we mee in de strategische besluitvorming en keken we
in dit geval kritisch naar de organisatie vanuit de vraag
‘hoeveel vlees hebben we op de botten’.”

Nog meer gezinnen bereiken
met de methodiek

Philip
strategisch niveau een vast onderdeel gemaakt en meegewerkt aan een strakkere bedrijfsvoering. Dit draagt
bij aan de continuïteit van Jeugdbescherming. Op deze
manier blijft er ruimte om te werken voor het ideaal:
‘Ieder kind veilig.’”
Bas: “Het was bijzonder om in een raad van toezicht te
zitten met mensen met verschillende achtergronden die
elkaar, en daarmee ook de raad van bestuur, versterken.
Ook kijk ik met veel respect naar de mensen in het veld.
Het is één ding om vanaf een afstand mee te denken,
maar om het werkelijk te doen is iets compleet anders.
Een vraagstuk voor de komende periode is: hoe vinden
we de juiste mensen? En hoe organiseren we het werk zo
dat mensen hun werk beter kunnen doen en het langer
volhouden. Mensen dragen veel verantwoordelijkheid
en krijgen te maken met lastige situaties. Petje af voor
iedereen die dit iedere dag weer met honderd procent
inzet doet.”

Een andere uitdaging op ondernemersvlak was het
samenwerkingsverband met maatschappelijke organisatie
Lumens. Philip: “Jeugdbescherming Regio Amsterdam
zocht een partner om haar werkveld mee te vergroten.
Dit werd Lumens. Zo’n samenwerking biedt allerlei
uitdagingen waarin twee organisaties, met verschillende
belangen, elkaar moeten blijven vinden. In dit kader
hebben we regelmatig om tafel gezeten met de raad
van toezicht van Lumens.”
Bas: “De volgende stap ligt in het oogsten van de
toegevoegde waarde van deze samenwerking.
Jeugdbescherming heeft veel ervaring met jongeren
tot 18 jaar. Nu moeten we kijken hoe we jongeren ook
voorbij die leeftijdsgrens de juiste ondersteuning
kunnen geven. Lumens weet als geen ander hoe
dat werkt.”

Schouder aan schouder
Dit jaar is de verbinding tussen de raad van toezicht en
raad van bestuur verder gegroeid. Bas: “We hebben altijd
schouder aan schouder gestaan, zeker in maatschappelijke vraagstukken. Maar na de wisseling van het bestuur
moesten we elkaar opnieuw leren kennen, die samenwerking heeft zich het afgelopen jaar mooi ontwikkeld.”

Met iets belangrijks bezig
Beide heren kijken met voldoening terug op hun
betrokkenheid bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Philip: “Het was inspirerend om samen met een bevlogen
bestuur aan kindveiligheid te mogen werken. Je voelde
echt dat je met iets belangrijks bezig was. Als lid van de
financiële commissie heb ik van risicobeheersing op
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“Belangrijk is dat we open
met elkaar blijven praten
over werkdruk.”

DE OR

Van beleid naar praktijk
ONDERNEMINGSRAAD 2017
‘Vooruitgang’ is het woord voor 2017 volgens voorzitter
van de ondernemingsraad (OR) Petra de Vries. Neem
bijvoorbeeld de werkdruk. Kwam dit onderwerp met
‘KwaliTIJD voor het kind’ in 2016 op de agenda, in 2017
is dit thema officieel als onderdeel in de cao Welzijn
opgenomen. De volgende stap wordt de implementatie van een instrument om werkdruk te meten. En zo
maakt de OR, vanuit het meedenken over beleid,
concrete stappen naar verbeteringen waar medewerkers in hun dagelijkse werk van profiteren.

Bestaat in totaal uit 11 leden. Er zijn 2 leden
vertrokken en 2 nieuwe leden toegetreden. Dit jaar
heeft de OR voor het eerst een teammanager als
lid verwelkomd.
Onderwerpen in 2017: Afrondende fase KwaliTIJD
voor het kind, eigen risico-dragerschap, Talent
Motivatie Analyses.

In 2016 pleitte Petra de Vries namens de OR voor een
pas op de plaats wat betreft nieuwe initiatieven. Die is
er gekomen, wel werd het bestaande initiatief KwaliTIJD
verder vormgegeven. Petra de Vries: “Iedereen onderkende al jaren dat er werkdruk was, maar het kon nooit
gemeten worden. Als OR hebben we ons hier, in nauwe
samenwerking met de FNV, tijdens de vooronderhandelingen van de cao Welzijn, dit jaar sterk voor gemaakt.
En met succes. In de nieuwe cao ligt vast, dat iedere
organisatie in de jeugdzorg beleid moet maken waarmee
werkdruk bespreekbaar wordt. Zelf heeft het bestuur
van Jeugdbescherming onderzoek naar werkdruk onder
gezinsmanagers laten uitvoeren. Als OR hebben we in
aanvulling daarop interviews en een enquête gehouden
onder alle andere groepen medewerkers. Daaruit bleek
dat mensen het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen.
Terwijl dat in deze organisatie wel gewoon kan. Om collega’s te laten ervaren dat je niet hoeft weg te lopen voor
een gesprek, hebben we in een aantal individuele
gevallen ondersteuning geboden. Die gesprekken zijn
allemaal goed gegaan.
De uitkomsten van de onderzoeken schetsten mogelijkheden om preventief beleid te maken op werkdruk.

Inmiddels hebben we een meetinstrument ontwikkeld
wat voor teammanagers inzichtelijk maakt hoe de
afzonderlijke teamleden zich voelen en hoe het team
in zijn geheel de werkdruk ervaart. Belangrijk hierbij is
dat er open met elkaar over werkdruk wordt gesproken.
Werkdruk, ziekteverzuim en verloop hangen nauw met
elkaar samen. Daarom wilden we, aansluitend op het
gesprek over werkdruk, ook weten hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers voldoende veerkracht
houden om bij Jeugdbescherming te blijven. In overleg
met de raad van bestuur en raad van toezicht, besloten
we alle teams een Talent Motivatie Analyse (TMA) te laten
doorlopen. Een TMA geeft een medewerker duidelijkheid
over vragen als: waar sta ik? Wat zijn mijn talenten en hoe
gebruik ik mijn talenten in mijn functie? Vervolgens wordt
gekeken naar wat dit betekent voor het team. In mijn
eigen team gaven mensen aan, dat het niet lekker liep.
Het is goed dat dat wordt uitgesproken. Vervolgens kijk
je samen waarin je elkaar hebt gemist. De waarborging
van talentmanagement is een mooi onderwerp om verder
op te pakken. Het jaar 2017 staat voor mij voor vooruitgang. Wat ik nastreef voor 2018? Dat we wat mij betreft
nog eerlijker naar elkaar toe mogen worden.”
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DE CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad verbindt
Met twee vaste gezichten en drie nieuwe enthousiaste
leden maakt de cliëntenraad, onder leiding van
voorzitter Monique van Weehuizen, een volgende stap
in de verbinding tussen cliënten, de cliëntenraad en
Jeugdbescherming.
Als powermoeder en ervaringsdeskundige bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam werd ze in 2014 geïnstalleerd
in de cliëntenraad. Inmiddels loopt Monique drie jaar rond
bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam en weet ze haar
weg binnen de organisatie goed te vinden. De nieuwbakken voorzitter zet de lijnen uit en werkt aan de verdere
professionalisering van de cliëntenraad.
Monique heeft dit jaar het voorzittersstokje van Paul
Hagnauer overgenomen. “Voor Paul was het voorzitterschap niet meer te combineren met zijn gezin en drukke
baan”, licht Monique toe. “Hij heeft het super gedaan als
voorzitter en richt zich nu als lid op de bemiddeling tussen
gezinsmanager en cliënt. Paul is mijn wederhelft in de
cliëntenraad, wij zijn de twee diehards die steeds weer
voor verbetering gaan. Dat doen we samen met onze
drie nieuwe leden, Oscar, Bettina en Lisa. Binnen de
raad hebben we ieder ons eigen specialisme. Zo is Oscar
deskundige op het gebied van ouderverstoting en richt
Lisa zich juist op kinderen en het project Lisa’s Warehouse.
Bettina is pas lid geworden, zij kijkt nu eerst rustig mee.”

CLIËNTENRAAD
Bestaat uit 7 leden. In 2017 zijn er 3 nieuwe leden
benoemd.
Gebeurtenissen 2017: overname voorzitterschap van
Paul Hagnauer door Monique van Weehuizen, kwartaalbijeenkomsten cliëntenraad, deelname casuïstiek
overleg, specialisaties leden, Lisa’s Warehouse.

Professionalisering
Om als cliëntenraad nog meer voor elkaar te krijgen,
komt het team vanaf nu ieder kwartaal bij elkaar. Monique:
“We hebben een eigen cliëntenraad-app en overleggen
regelmatig over lopende zaken met mensen binnen
Jeugdbescherming. Daarnaast nemen alle leden eens
in de zoveel tijd deel aan een casuïstiek overleg. Er is
dus veel contact en om met elkaar in verbinding te blijven,
doet de cliëntenraad ook mee aan activiteiten van Jeugdbescherming zoals een inspiratiedag.”

Wel onderdeel, maar onafhankelijk
“De cliëntenraad is onafhankelijk. We hebben een eigen
mening en worden niet in het oor gefluisterd door Jeugdbescherming. We luisteren en gaan voor de cliënt aan
de slag. We zetten hun zaak op de kaart of organiseren
een bemiddelingsgesprek. Veel cliënten maken heftige
dingen mee. Ouders kunnen hierdoor boos, verdrietig
en gefrustreerd raken. Dan is het belangrijk dat er iemand
is om hen bij te staan. Als is het maar om ouders een plek
te bieden waar ze een keer ongenuanceerd boos kunnen
worden. Wij zijn er om ouders te steunen.

Vaak zit het hem in de manier waarop er met de ouder of
het kind wordt omgegaan. Voorbeelden hiervan leggen
we voor aan collega’s van Jeugdbescherming. Dan kijken
we samen, wat kunnen we hieraan doen? Voor deze ouder,
en in het algemeen. Het gaat niet alleen om het vinden van
een oplossing voor een gezin, maar ook om als organisatie
te leren van feedback. Jeugdbescherming staat hier echt
voor open.”

Een mafketeltje met een serieuze drive
Wie denkt dat er nooit gelachen wordt bij Jeugdbescherming heeft het mis. “Ik neem mijn werk bij de cliëntenraad
heel serieus, maar ik ben ook het mafketeltje hier in huis.
Ik tover graag een glimlach op het gezicht van mensen.
Ze hebben hier te dealen met heftige dingen, dus ik vrolijk
de boel soms graag wat op”, aldus een lachende Monique.

“Ik neem mijn werk bij de cliëntenraad heel serieus, maar ik ben ook
het mafketeltje hier in huis.”
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Lisa’s Warehouse
Lisa ten Hoeve is nu ruim een jaar lid van de cliëntenraad en de drijvende kracht achter Lisa’s Warehouse.
Ze zamelt zoveel mogelijk kleding, speelgoed en
kinderspullen in en stelt pakketten op maat samen
voor gezinnen bij Jeugdbescherming die deze spullen
goed kunnen gebruiken.
Toen Lisa zwanger was van haar jongste zoon, zat ze in
de schuldhulpverlening en had ze niets, geen geld, geen
spullen, geen hulp. “Mijn hele uitzet, van kinderwagen
tot kinderkamer, heb ik zelf bij elkaar moeten sprokkelen.
Omdat ik geen geld had voor kleertjes, meldde ik me aan
bij een instantie die kledingpakketten verzorgde. Hier
moest ik wel verzendkosten voor betalen. Dat was lastig
want dat geld had ik nodig voor melk of een pak luiers.
Mijn zoontje is inmiddels vier jaar oud. Ik had zijn babykleertjes en kinderwagen zelf niet meer nodig. Het liefst
gaf ik mijn spullen door aan mensen die deze, net zoals ik
toen, echt konden gebruiken. Dat besprak ik met Monique
(van Weehuizen red.) en zo is het idee voor het inzamelen
van spullen voor gezinnen van Jeugdbescherming ontstaan. Veel gezinnen hebben financiële problemen.
Zij hebben zo’n pakket keihard nodig.”

OOK DONEREN AAN
LISA’S WAREHOUSE?

“Veel gezinnen zitten in financiële
problemen en hebben zo’n pakket
keihard nodig.”

Ook hebben we alle gezinsmanagers geïnformeerd dat
zij ouders kunnen aanmelden. We vragen hen het geslacht
en de leeftijd van het kind, of de kinderen, door te geven.
Op basis daarvan stel ik het kledingpakket samen en doe
er een passend stuk speelgoed bij. Dit pakket breng ik
naar Jeugdbescherming, waar ouders het samen met
hun gezinsmanager ophalen.”

Dat kan! Stuur Lisa een bericht via
clientenraad@jeugdbescherming.nl.
Geef aan welke kinderspullen, speelgoed of kleding
je graag doneert en waar deze spullen kunnen
worden opgehaald*.

Eerste ouder geholpen
Als snel had Lisa’s Warehouse een eerste aanmelding.
“De cliënt was een jonge moeder met een baby van 6
weken. Ik had nog een kinderwagen van mijn jongste,
een slaapzak en een draagzak. En verder veel rompertjes
en andere babykleding. Ze was er helemaal stil van, had
tranen in haar ogen. Ze was er zo oprecht blij mee, dat
gaf me een heerlijk gevoel”, zegt een stralende Lisa.

Bedankt namens Lisa en alle gezinnen die via Lisa’s
Warehouse geholpen worden.
*Bij voorkeur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam op de vestiging aan de Overschiestraat 57 te
Amsterdam.

Donaties direct op gang
De plannen van Lisa en Monique voor Lisa’s Warehouse
werden met verschillende mensen van Jeugdbescherming
besproken en ze kregen al snel groen licht. “Iedereen,
tot en met het bestuur, stond direct achter ons plan.
Via verschillende interne kanalen hebben we medewerkers van Jeugdbescherming opgeroepen om spullen
te doneren. Babykleding, alle maten kinderkleding
of speelgoed. Mensen kwamen met allerlei spullen.

“Mijn droom is dat ik nog veel meer mensen kan helpen.
Mijn oudste zoon van negen vraagt me weleens: ‘Waarom
doe je dit allemaal?’. Dan zeg ik tegen hem: ‘Weet je nog
die tijd, dat wij zelf niks hadden?’ En dan begrijpt hij me
helemaal, want geen kind verdient het om de dupe te
zijn van armoede.”
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Verbinding in waarheidsvinding –
Zet eens een andere bril op
In het jaar waarin verbondenheid voor het kind centraal staat, vormt de Gouden Radijs
misschien wel de mooiste bevestiging van de verbondenheid tussen Jeugdbescherming,
ouders, jongeren, professionals en andere betrokkenen bij de jeugdzorg. Zij vonden
elkaar in een heikel onderwerp: de praktijk achter waarheidsvinding. Thomas van Andel,
adviseur van Jeugdbescherming en kwartiermaker van het Platform Ieder Kind Veilig,
en Tina Bakker van het LOC werkten samen aan het tot stand komen van deze verbinding.
Met de nodige lef en de wil om te vernieuwen.
Wat begon als een verzoek tot het toetsen van de
jeugdwet, is uitgemond in een gezamenlijke zoektocht
van Jeugdbescherming en cliëntenorgaan LOC
Zeggenschap in zorg naar de praktijk achter het thema
waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen. Tijdens
vijf regionale bijeenkomsten door het hele land bogen
jongeren, ouders, professionals en beleidsmedewerkers zich samen over knelpunten en oplossingsrichtingen. In Amsterdam gebeurde dit aan de hand van een
geanonimiseerd gezinsplan. Met als centrale vraag:
hoe kijken we vanuit verschillende perspectieven naar
de manier waarop feiten en meningen worden gepresenteerd in dit gezinsplan? Het resultaat? Naast een
prijs, leverde het een mooie samenwerking op.
Hoe is het congres ‘Waarheidsvinding in de Jeugdbescherming en het jeugdrecht’ ontstaan?
Tina: “Het LOC kreeg het verzoek een congres te organiseren over het thema ‘waarheidsvinding’. Ouders ervaren
vaak dat zaken in dossiers als feiten omschreven worden,
terwijl zij deze zelf anders beleven. Ook zien ze regelmatig dat hulpverleners hun mening als feit in rapportages
opschrijven. Dit zorgt voor veel frustraties. Om input
voor het congres op te halen, organiseerden we vijf
regiobijeenkomsten over waarheidsvinding.
Thomas: “Toen ik hoorde van het congres, heb ik contact
met Tina gezocht. Ondanks de verschillen tussen onze
organisaties waren we het direct eens over het belang
van dit onderwerp op de agenda. Ook kwamen we
erachter dat we mogelijk meer overeenkomsten in
onze visie op waarheidsvinding zouden vinden, dan
op voorhand te verwachten viel. We besloten het samen
op te pakken.”

LOC ZEGGENSCHAP IN ZORG
Organisatie: Landelijk netwerk dat de belangen behartigt van 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten
in verschillende sectoren, waaronder jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Doel: het LOC maakt zich hard voor zorg die de
eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal
bevordert.

Jeugdbescherming ontving de Gouden Radijs
In juni 2017 vond bij Jeugdbescherming de eerste
regiobijeenkomst plaats. Zo’n zeventig ouders, jongeren,
kinderrechters, advocaten en andere betrokkenen waren
aanwezig. In gemengde groepen gingen mensen, aan de
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hand van een geanonimiseerd gezinsplan, met elkaar in
dialoog. Tina: “Dat Jeugdbescherming bereid was dit plan
te delen, vond ik heel bijzonder. Die kwetsbaarheid was
voor ons reden om de Gouden Radijs uit te reiken.”
Thomas: “Elkaar open tegemoet treden voorbij de eigen
belangen, daar staat die radijs voor mij voor. Dat alle betrokkenen over één van de grootste taboeonderwerpen
in de jeugdzorg samen om tafel zijn gaan zitten, beschouw
ik echt als een mijlpaal. Ik deel deze prijs dan ook graag
met iedereen die tijdens deze bijeenkomst in de zaal zat.”

WAAROM EEN RADIJS?
Het woord radijs komt vanuit het woord radicaal.
In dit geval staat dat niet voor extreem, maar voor
het aanpakken van een probleem bij de wortel.
De Gouden Radijs is daarmee een prijs voor lef
en radicaal vernieuwen.

Hoe werden de bijeenkomsten ervaren?
Tina: Mensen vonden het fijn om met elkaar te spreken
over vragen als: waar lopen cliënten en jeugdbeschermers
tegenaan? Hoe is dat voor een rechter? Hoe is dat voor
een advocaat? Het delen van die perspectieven, bracht
iets op gang.”
Thomas: “Dit is precies de reden waarom we dit soort
bijeenkomsten vaker moeten houden. Om te kijken
door de bril van een ander. En dat lukt beter naarmate
je dat vaker doet.”
Waren er nog opvallende uitkomsten?
Thomas: “Een opvallend thema kwam vanuit de jongeren
die aanwezig waren. Zij gaven aan dat ze sommige zaken
in het dossier, later als volwassene liever niet zo terug
zouden lezen. Zoals negatieve uitlatingen van ouders over
elkaar, of grof taalgebruik van ouders. Daar moeten we
iets mee. Door bijvoorbeeld gezinsplannen te vergelijken
en te kijken welke toon en inhoud een dossier voor
kinderen later beter leesbaar maken.”

Thomas: “Elkaar open tegemoet
treden voorbij de eigen belangen,
daar staat de Gouden Radijs voor
mij voor.”

Waarom waren deze bijeenkomsten zo belangrijk?
Tina: “We gaan weer terug naar waar het eigenlijk om
gaat: het kind. We zijn, en dat heeft ook met de transitie
in 2015 te maken, allemaal erg bezig geweest met het
hoofd boven water te houden. Laten we nu teruggaan
naar het kind, de jongere en het gezin, en kijken hoe
we kunnen helpen.”
Thomas: “Ja precies! Het gesprek over waarheidsvinding
gaat veel verder dan de evaluatie van een wet. Het gaat
erom dat we met elkaar in gesprek blijven over zaken die
in de jeugdzorg nu niet goed geregeld zijn. En dan niet
vanuit de eigen individuele situatie als gezin of gezinsmanager, want dan blijven we teveel in ons eigen perspectief
‘gevangen’.”
Is dit het begin van een blijvende samenwerking
tussen Jeugdbescherming en het LOC?
Tina: ”Jazeker. Hiervoor was er geen samenwerking
op deze manier. Nu willen we ons blijven inzetten voor
de dialoog rond waarheidsvinding. Met mogelijke
uitbreiding naar andere thema’s waarin alle partijen
weer het gesprek met elkaar gaan. Deze methode
werkt daarvoor erg goed.”
Thomas: “Helemaal mee eens. Zo kunnen we nagaan
of we deze dialoog ook via het Platform Ieder Kind
Veilig kunnen voeren. Dat het is gelukt om een belangrijk
onderwerp als waarheidsvinding samen op te pakken,
smaakt naar meer.”
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Eén koers varen op kindveiligheid,
heel logisch en toch nieuw
Stel: je gezamenlijke opdracht voor de gemeente is afgerond. En je weet dat je samen nog
meer kunt doen op het gebied van kindveiligheid. Wat doe je dan? Precies, je gaat door!
Maar hoe? Dat was de centrale vraag voor de Vijfhoek Kindveiligheid in 2017. Het antwoord
hierop is vastgelegd in een gemeenschappelijke visie op kindveiligheid. Een visie die
in 2018 vervolg krijgt met een pilot in Amsterdam-Oost. Lobke van Rijn, projectleider
van de Vijfhoek Kindveiligheid, over het verloop van deze bijzondere samenwerking
en het effect van overal vijfhoeken.
De aanleiding
De Vijfhoek Kindveiligheid is ontstaan in 2015.
Aanleiding was een ernstig incident dat plaatsvond
in Amsterdam (zie kader).

HET ONTSTAAN VAN DE
VIJFHOEK KINDVEILIGHEID
In 2015 werd een tienjarige jongen doodgestoken
door zijn vader. Hoewel de problematiek in het gezin bij de betrokken jeugdhulpverlenende instanties
bekend was, gingen er onvoldoende alarmsignalen
af betreffende de veiligheid van het kind.

2016, het begin van de samenwerking
In 2016 werkten de vijf betrokken partijen bij de Vijfhoek
Kindveiligheid vooral aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking op kindveiligheid. Er volgden
duidelijke afspraken over de definitie van kindveiligheid.
Ook namen de deelnemers één gezamenlijk risicotaxatie-instrument in gebruik.
Eind 2016 waren bijna alle verbeterpunten uit het plan van
aanpak van de gemeente opgepakt. Een samenwerking
was in die zin niet langer noodzakelijk. Lobke van Rijn:
“Toch waren we voor ons gevoel nog niet klaar. We wilden
met elkaar verder, maar moesten de samenwerking nu
zelf invullen.”

DE VIJFHOEK KINDVEILIGHEID
Opgericht in:
2015

Op basis van dit incident en nog drie andere
calamiteiten volgde, in opdracht van de gemeente
Amsterdam, een onderzoek naar het functioneren
van het lokale jeugdstelsel. Hieruit bleek dat de
samenwerking tussen de verschillende schakels
binnen de jeugdzorg beter moest. Ook was er bij
ouderproblematiek nog te weinig oog voor de veiligheid van het kind.
Na het onderzoek volgde vanuit de gemeente
Amsterdam een plan van aanpak met daarin aanbevelingen voor verschillende partijen, waaronder
Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Met het oog
op het verbeteren van de samenwerking, besloten
vijf regievoerende partijen op het gebied van kindveiligheid de acties die hen betroffen, gezamenlijk
op te pakken. De naam van dit initiatief: De Vijfhoek
Kindveiligheid.

Deelnemers:
Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland, Ouder- en
Kindteams, Samen DOEN teams William Schrikker
Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Doel:
Een betere samenwerking tussen alle schakels in
de jeugdzorg om zo de veiligheid van kinderen te
waarborgen.

“De lijnen worden
letterlijk korter.”
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DE RONDE TAFEL
Deelnemers: Altra, Spirit, Opvoedpoli, MOC Kabouterhuis, De Bascule, het Leger des Heils, HVO
Querido en Cordaan.
Behalve het delen van een gezamenlijke visie op
kindveiligheid, nemen de Ronde Tafel en de Vijfhoek Kindveiligheid ook deel aan elkaars overleg.
Dit zorgt voor een doorlopende verbondenheid.

2017, gezamenlijke visie
In 2017 richtte De Vijfhoek Kindveiligheid zich met name
op ouderproblematiek en dan vooral in samenwerking met
de GGZ. “Daarnaast zijn we doorgegaan op de overdracht
in de keten”, vult Lobke aan. “Zo hebben we met elkaar
gekeken wat er zou moeten gebeuren op het moment dat
een gezin ergens in de jeugdzorg binnenkomt. Deze doorlopende lijn is het voornaamste thema binnen ons visiestuk
De Rode Draad.” Dit visiestuk, ontstaan in samenwerking
met de Ronde Tafel van specialistische jeugdhulp, vormt
nu het nieuwe vertrekpunt voor de huidige samenwerking.
Overal vijfhoeken
Waar men elkaar in het begin vooral op bestuursniveau
vond, zijn er dit jaar in bijna alle Amsterdamse stadsdelen
vijfhoeken ontstaan op teamleidersniveau. Lobke:
“De lijnen worden letterlijk korter en dat is mooi om te
zien. De volgende stap is de samenwerking tussen de
professionals in het werkveld. In dat kader start per

PILOT INNOVATIEVE PSYCHIATRIE
Naast de gezamenlijke focus op ouderproblematiek
vanuit de Vijfhoek Kindveiligheid, is Jeugdbescherming in 2017 in samenwerking met de GGD en GGZ
een succesvolle pilot gestart in het screenen van
ouders op mogelijke psychiatrie.

1 april 2018 een pilot met professionals in Amsterdam-Oost. Verloopt deze goed, dan kunnen we de
samenwerking breder doorvoeren.”
Gemeenschappelijke opdracht kindveiligheid
Op dit moment werkt de gemeente aan een gemeenschappelijke opdracht op kindveiligheid. Lobke juicht
dit toe. “Het is belangrijk dat vaste afspraken rondom
kindveiligheid worden opgenomen in het koersbesluit,
wat ten grondslag ligt aan het jeugdstelsel. Zo kunnen
alle partijen, ook buiten de Vijfhoek Kindveiligheid,
elkaar hier scherp op houden.”
De toekomst van de Vijfhoek Kindveiligheid?
“Nu we alle afspraken met de pilot in de praktijk gaan
brengen, komen er vast nieuwe vragen op ons pad.
Hier zullen we met zijn vijven een antwoord op moeten
vinden. Ook wanneer de samenwerking straks helemaal
is ingericht, zal de Vijfhoek Kindveiligheid denk ik blijven
bestaan. Maar wel met een ander karakter. Dan kunnen
we nog meer in de breedte kijken wat we voor elkaar
en voor gezinnen kunnen betekenen.”
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Samen in de strijd
tegen schulden
Dat financiële stress in een gezin van invloed kan zijn op de ontwikkeling en veiligheid
van kinderen, was alle deelnemende partijen duidelijk. De uitdaging lag in het vinden van
een effectieve aanpak van schuldenproblematiek en kindveiligheid. De oplossing? Gewoon
dóen. Daarmee kwam de samenwerking tussen Doras, Samen Doen, de Ouder Kind Teams
en Jeugdbescherming in Amsterdam-Noord echt op stoom. Gezinsmanager en een van
de kartrekkers van de pilot ‘Schuldhulpverlening’ Merel van Suijdam, over de strijd tegen
armoede en voor kindveiligheid.
Even leek de pilot ‘Schuldhulpverlening’ van Doras,
Samen Doen en Jeugdbescherming in 2017 een stille
dood te sterven. Want het vinden van een effectieve
en gezamenlijke aanpak in schuldenproblematiek en
kindveiligheid bleek lastig. Totdat er een vast overleg
werd ingevoerd. Die gouden greep vormt nu de kracht
van de samenwerking. Inmiddels hebben ook de Ouder
Kind Teams zich aangesloten. Concrete situaties worden geanonimiseerd besproken en actuele problematiek direct opgepakt. Als bijvangst ziet Merel bij alle
partijen kennis en bewustwording van de impact van
financiële stress toenemen.

Eén boterham mee naar school
Merel: “Het casuïstiek overleg werkt heel fijn. We komen
allemaal met eigen inbreng naar het overleg en kijken met
elkaar welke acties we kunnen inzetten. Denk hierbij aan
het meenemen van de schuldhulpverlener op huisbezoek.
We vliegen zaken praktisch aan. Zo bracht Samen Doen
onlangs een gezin in wat met vijf gezinsleden een week
lang met een half brood moest doen. Hierdoor kregen de
kinderen maar één boterham mee naar school. Op dat
moment bedenken we samen acties die zorgen voor
directe oplossingen, en kijken we hoe we tot een structurele oplossing komen.”

Belemmeringen
De ‘vierhoek’, zoals het samenwerkingsverband zichzelf
noemt, loopt regelmatig tegen belemmeringen aan die de
samenwerking bemoeilijken. Merel: “Een terugkerend
issue is het probleem dat een gezin toestemming moet
geven voor het uitwisselen van informatie tussen schuldhulpverleners en Jeugdbescherming. Terwijl de zorgen
soms dusdanig zijn dat een gezin de volgende dag op
straat kan staan.
Daarom maken we ons sterk voor informatie-uitwisseling
wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is.
Naast de belemmering met betrekking tot de privacy,
hebben we nog negen andere issues vastgesteld.
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SCHULDHULPVERLENING
Pilot sinds:
2015, doorstart in 2017
Deelnemers:
Schuldhulpverleningsinstantie Doras,
wijkteams Samen Doen en Ouder Kind Teams,
Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Doel:
De bestaande schuldenproblematiek van gezinnen
effectief aanpakken en tegelijkertijd de veiligheid
van kinderen vergroten. Daarnaast het generatieoverstijgende patroon bij schuldenproblematiek
proberen te doorbreken.
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Binnenkort onderzoeken we hoe vaak we hier in onze
samenwerking tegenaan zijn gelopen. Op basis van deze uitkomsten gaan we in gesprek met de gemeente Amsterdam.”

Bredere focus
Behalve praktische oplossingen levert de samenwerking
bij alle partijen meer bewustwording van de relatie tussen
financiële problemen en kindveiligheid op. Al ligt de focus
op dat nieuwe inzicht voor iedere partij op een ander vlak.
Merel: “Als Jeugdbescherming hebben we altijd de focus
op de veiligheid van kinderen. Wij moeten ons daarnaast
bewust worden van de impact van financiële problemen
op een gezin. Zo kunnen we de financiële situatie van
gezinnen beter uitvragen en uit de aanmelding van een
nieuw gezin opmaken of er al iets blijkt over schulden.
We weten dat financiële stress zwaar kan drukken op
een gezin. Daarom is het belangrijk deze, naast het veilig
stellen van de kinderen, in een zo vroeg mogelijk stadium
aan te pakken.”
Bij Doras, Samen Doen en de Ouder Kind Teams ligt de
extra bewustwording juist op de kindveiligheid. Merel:
“Zo signaleren schuldhulpverleners wel dat gezinnen
geen geld meer hebben om eten te kopen, maar is het
besef van de urgentie van zo’n situatie er niet altijd.

SCHULDENPATROON
DOORBREKEN
De partijen vinden elkaar ook op het gebied van
schuldenpreventie. Merel: “Vooral jongeren in de
leeftijd van zeventien of achttien jaar vormen een
risicogroep als het gaat om schulden. Zij mogen al
allerlei zaken op financieel vlak zelfstandig beslissen, maar zijn daartoe niet altijd in staat. Ik meld
een jongere nu vaker aan voor een gesprek bij
Doras. De jongere hoeft nog geen schulden te hebben maar krijgt met name een stukje educatie over
schulden en het voorkomen ervan. Door kennis
over het onderwerp te verspreiden proberen we het
generatieoverstijgende karakter van het probleem
te doorbreken.“

Lokale wijkteams zijn meer getraind op het kijken naar
de gehele gezinssituatie, maar zij missen een escalatiemogelijkheid om schrijnende situaties direct op te
kunnen lossen.”

Lokale teams

vloer komt, hebben vaak al meerdere lokale professionals
contact gehad met het gezin. Toch zijn financiële problemen, wanneer wij in beeld komen, meestal nog onvoldoende in kaart gebracht. Samen Doen en de Ouder Kind
Teams zien dat ook zo, maar missen de juiste middelen en
handvatten om het stuk schuldhulpverlening als vast onderdeel in hulpverleningsprogramma’s in te bouwen.”

“Het gaat om het stellen van de
juiste vraag. Waar heeft het gezin
op dat moment het eerste baat bij:
therapie of een volle koelkast?”

Dure hulpverlening of een volle koelkast?
Een ander deel van de oplossing zit volgens Merel in het
buiten de vaste kaders denken. “Op dit moment zetten
we soms dure hulpverleningsprogramma’s in op
symptoombestrijding. Dan moeten ouders in therapie
vanwege relatieproblemen. Maar waarover gaan hun
ruzies? Over bijvoorbeeld een lege koelkast.
Therapie is vaak nodig, maar kan niet effectief worden
ingezet zolang de oorzaak van de stress niet is weggenomen. Zo komen we niet tot het eigenlijke doel: het creëren
van een veilige leefomgeving voor de kinderen. Het gaat
om het vinden van de juiste balans en het stellen van de
juiste vraag. Waar heeft het gezin op dat moment het
eerste baat bij: therapie of een volle koelkast?”

Nieuwe ‘vierhoeken’
Nu de overlegstructuur tussen de vier partijen in Amsterdam Oud-Noord succesvol blijkt, wordt de pilot uitgebreid
naar drie teams in Noord en mogelijk naar andere regio’s
in Amsterdam met een grotere schulden- en armoedeproblematiek.

Eyeopener
De samenwerking tussen Doras, Samen Doen, de Ouder
Kind Teams en Jeugdbescherming blijft zich ontwikkelen.
Merel: “Het gezamenlijke besef dat we iets aan de armoede
onder gezinnen moeten doen voordat we andere zaken
op kunnen pakken, is er steeds meer. Dat was voor mij
persoonlijk een eyeopener. Eerst vond ik het lastig om
het onderwerp ‘schulden’ te bespreken. Nu weet ik dat
ik daar juist meteen iets mee moet. Het ‘hoe’ blijft echter
een uitdaging waarin we met elkaar steeds een nieuwe
stap zetten.”

De sleutel tot een vroegtijdige aanpak van het schuldenprobleem ligt volgens de vierhoek bij de lokale teams.
Merel: “Voordat Jeugdbescherming bij een gezin over de
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Helemaal
digitaal
Bijna vijfhonderd nieuwe laptops moeten het werken bij Jeugdbescherming beter, sneller
en veiliger maken. Daar is een heel proces aan vooraf gegaan. Want uiteindelijk moeten
apparaten volgens Joris Foekema, teammanager IT Facilities en verantwoordelijk voor
de inkoop, vooral bijdragen aan écht contact.

In de zomer van 2016 kwam het onderwerp ‘laptops’
voor het eerst op de agenda. De oude laptops waren
aan vervanging toe en de voorraad raakte op.
Tijd voor vernieuwing.
Joris: “We nodigden een aantal leveranciers en
fabrikanten uit om ons te vertellen over de laatste
trends en ontwikkelingen op het gebied van laptops.
Zo is beveiliging een belangrijk onderwerp, maar ook
gebruikersgemak. Vervolgens keken we met een aantal
mensen uit de organisatie naar wat zij aan verspilling
ervaren in hun werk en hoe een laptop kan bijdragen aan
het terugbrengen hiervan. Op basis daarvan formuleerden
we een aantal uitgangspunten en testten we apparaten.
Ook schreven we een formele aanbesteding uit.”

Makkelijker, veiliger en duurzamer werken
Belangrijke uitgangspunten waren: de laptop moet een
toegevoegde waarde bieden in de gesprekken bij gezinnen thuis, en gezinsmanagers moeten altijd en overal
toegang hebben tot hun digitale werkplek. Daarnaast
moest de laptop het printgedrag van mensen veranderen.
Joris: “Printen kost papier, tijd en geld en vormt een
veiligheidsrisico. Gegevens op papier scherm je
moeilijker af dan digitale informatie.”

Als beste getest

483
nieuwe HP laptops hebben
de oude laptops vervangen

1
week, dat is de tijd waarin bijna

Gelukkig viel de laptop die als nummer één uit de
eigen gebruikerstest kwam, binnen de begrotingskaders.
“Vervolgens hebben we gekozen voor de leverancier
met het beste overgangsplan naar de nieuwe devices,
goede zorg en garantie achteraf én met het beste verhaal
op het gebied van duurzaamheid en social return.”

90%
van alle medewerkers hun nieuwe laptop kregen
welke samen met hen startklaar werd gemaakt

1%
was het percentage laptops met een defect

Parallel aan dit traject kreeg de werkomgeving een
update, waardoor deze de (toekomstige) mogelijkheden
van de laptops ondersteunt.

Joris: “De overgang naar de nieuwe laptops verliep
heel soepel. Ik ben ontzettend trots op mijn team
en de manier waarop zij ervoor hebben gezorgd dat
iedereen binnen een kwartier weer toegang tot zijn
of haar werkplek had.”

Voordelen nieuwe laptop
De nieuwe laptop, ondersteunt de gesprekken bij de
gezinnen op verschillende manieren. Zo is het lichtgewicht device makkelijk mee te nemen naar gesprekken.
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De pull-strategie

“De essentie van ons werk ligt
juist in contact maken.”

En heeft de laptop een 4G verbinding die gezinsmanagers
overal toegang geeft tot hun werkplek. Joris: “Nu moesten
gezinsmanagers bij gezinnen wel eens vragen om toegang
tot wifi, dat is natuurlijk raar als je op het punt staat een
moeilijk gesprek met elkaar te voeren.”
Tenslotte kan het scherm van de laptop ook als tablet
worden gebruikt. Zo staat de laptop niet letterlijk tussen
mensen in. Joris: “Het maakt een wezenlijk verschil of de
laptop rechtop staat of dat je een device hebt waarvan je
het scherm plat op de tafel kunt leggen. In dat geval kijk
je er samen naar.”

Op termijn wil Jeugdbescherming een digitale omgeving
hebben staan waarin medewerkers voorafgaand aan het
casuïstiek overleg eenvoudig een gezinsplan kunnen
uploaden. Joris: “Dan verwerken alle teamleden feedback
centraal en kan deze daarna rechtstreeks in het systeem
worden gezet. Zo’n mogelijkheid levert tijdswinst op,
verlaagt het risico op het lekken van vertrouwelijke
gegevens en zorgt voor minder papierverbruik. Zover zijn
we nu nog niet, maar de nieuwe laptops zijn hier wel alvast
op uitgekozen.”
Toch is het opleggen van honderd procent digitaal werken
volgens Joris niet de oplossing. “Wij proberen middelen
te verschaffen die mensen helpen slimmer te werken
en tegelijkertijd persoonlijke gegevens veilig stellen.
Zodat mensen uit zichzelf zeggen ‘zo wil ik werken’.”

Het draait om echt contact
Een ander voordeel van de tabletfunctie is dat mensen er
stukken op kunnen lezen. Met het bijbehorende pennetje
kunnen op het scherm aantekeningen worden gemaakt.
Joris: “Mensen nemen naar hun gesprekken bij gezinnen
graag informatie op papier mee. Om collega’s te helpen bij
de overgang naar het digitaal werken, gaan we het online
bewerken van informatie nog makkelijker maken. Daar
ligt al een plan voor klaar, maar dat moet wachten tot na
de implementatie van WIJZ. Na het live gaan van dit
online cliëntendossier in 2018, komt de laptop nog beter
tot zijn recht.”

Joris is zelf de eerste om te benoemen dat er ook een
keerzijde zit aan ‘allemaal digitaal’. “Het risico van al
die mooie spullen is dat we alleen via apparaten met
elkaar praten. Laptops en telefoons zijn handig, maar
helpen ons niet als het gaat om vitaal blijven of het voeren
van een goed gesprek. De essentie van ons werk ligt juist
in contact maken met mensen en een probleem op een
goede manier bespreekbaar maken. Zolang we persoonlijk contact ook in onze IT als uitgangspunt houden,
blijven we bij onze kern: kinderen veilig stellen.”

“Printen kost papier, tijd en geld
en vormt een veiligheidsrisico.”

Minder papieren, meer tijd voor gezinnen
De digitalisering hoopt Joris uiteindelijk terug te zien in
het wekelijks casuïstiek overleg. In dat overleg bespreekt
een team de voortgang van gezinnen aan de hand van
hun gezinsplan. Ter voorbereiding op dit overleg worden gezinsplannen nu nog vaak geprint om deze, voorzien van opmerkingen, aan het eind van het overleg aan
de gezinsmanager van het betreffende gezin te geven.
Deze verwerkt vervolgens alle feedback. Joris: “Je kunt
je voorstellen dat er, met de bestaande werkdruk, veel
feedback verloren gaat. En de tijd die het overtypen van
aantekeningen kost, besteden we liever aan het bezoeken
van gezinnen.”
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Kinderen veilig stellen
voorbij de Nederlandse grens
De missie ‘Ieder kind veilig’ is voor Jeugdbescherming Regio Amsterdam niet aan grenzen
gebonden. In een aantal gevallen betekent het zelfs dat die missie landsgrenzen overstijgt.
Gezinsmanagers Tobias Baruch en Brenda de Rave maakten in 2017 een bijzondere reis
om een ontvoerde Nederlandse jongen veilig terug naar Nederland te brengen. Zij vertellen over het begeleiden van een kind in die situatie, de impact van de reis en de steun
van de collega’s in Nederland en vanuit andere betrokken partijen.
In de herfst van 2017 legt de Raad voor Kinderbescherming een speciaal verzoek neer bij het
team Radicalisering van Jeugdbescherming Regio
Amsterdam. Bij een Nederlandse ambassade in Afrika
heeft zich een zestienjarige jongen met een Nederlandse nationaliteit gemeld. Zijn vader nam hem jaren
eerder onder valse voorwendselen uit Nederland mee
naar het buitenland. Uiteindelijk weet hij te vluchten
naar zijn moeder. De jongen, we noemen hem hier
Amir, wordt door zijn vader ernstig bedreigd in zijn
veiligheid. Daarom vraagt hij, op aanraden van zijn
moeder, om hulp bij de Nederlandse ambassade. Die
hulp resulteert in het besluit om Amir naar Nederland
te laten halen door de gecertificeerde instelling die de
voorlopige voogdij op zich neemt: Jeugdbescherming
Regio Amsterdam.
De voorbereiding
Gezinsmanagers en leden van het team Radicalisering
Tobias Baruch en Brenda de Rave, pakken het teruggeleidingsverzoek op. Met een team van collega’s maken ze
een plan van aanpak, regelen ze de benodigde visa en
voogdijpapieren en stellen ze een draaiboek op. Daarin
zijn vaste telefonische overlegmomenten met de collega’s
in Nederland opgenomen. Ook wordt er een Whatsappgroep opgericht.

Tobias:
De officiële en gelegaliseerde vertaling van het
vonnis is binnen. Heb hem zojuist opgepikt
bij de RvK.
10-11-2017 / 12:33:49

Twee weken nadat het teruggeleidingsverzoek bij
Jeugdbescherming binnen is gekomen, stappen Tobias
en Brenda op het vliegtuig naar Afrika.

Helene:
Wat goed! Nu kan de reis echt beginnen.
10-11-2017 / 12:34:55

De reis en terugvlucht naar Nederland
In totaal neemt de reis van Tobias en Brenda drie dagen
in beslag. Het wordt een intensieve tijd waarin Tobias en
Brenda Amir en zijn moeder ontmoeten, bepalen of Amir
in staat is om mee naar Nederland te vliegen en samen
met de collega’s in Nederland afwegen of de terugkeer
veilig kan verlopen. Bovendien moet er een noodzakelijke
uitreisstempel worden geregeld. Dit lukt en de terugkeer
verloopt, na een aantal spannende incidenten op het vliegveld, goed. Eenmaal in Nederland wordt Amir naar een
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Sigrid:
Heel veel succes!
12-11-2017 / 11:03:32
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LAT-TEAM
Het LAT-team (het Landelijk Adviesteam van Terugkerende minderjarigen) onderzoekt of er sprake is
van radicalisering.

de voorbereiding en de stappen overzien. Onze samenwerking verliep heel natuurlijk.”

geheime afgesloten instelling gebracht, waar hij onderzocht wordt op trauma’s en hiervoor behandeling krijgt.
Ook is gekeken of Amir gedurende zijn verblijf in het
buitenland is geradicaliseerd. Dit blijkt niet zo te zijn.
Amir staat tot zijn achttiende onder voogdij van Jeugdbescherming en richt zich nu, samen met Tobias,
op zijn toekomst in Nederland.
Mooie samenwerking
Terugkijkend op de reis roemen Tobias en Brenda de manier waarop de samenwerking met de andere betrokken
partijen is verlopen. Tobias: “Van de medewerkers van
de ambassade tot de Raad voor de Kinderbescherming en
de KLM en Marechaussee, iedereen heeft zich ontzettend
ingezet voor het gezamenlijke doel: Amir veilig stellen.”
IJzersterk duo
Het samenwerken als duo is de twee gezinsmanagers
uitstekend bevallen. Door een duidelijke taakverdeling
af te spreken, had ieder een eigen focus. Bovendien
vulden ze elkaar goed aan. Brenda: “Wij zijn twee
tegenpolen, Tobias is de doener en ik ben meer van

Jolanda:
Nogmaals mooi werk geleverd en zeer trots!
16-11-2017 / 08:08:05

Marissa:
Super gedaan! Fijn dat jullie veilig thuis zijn!
16-11-2017 / 08:47:15

Tobias:
Wij rijden nu naar huis.
Hierbij eindigt dus ook de berichtgeving.
16-11-2017 / 12:27:48

Sigrid:
Fijn weekend kanjers!
16-11-2017 / 12:43:12

Betrokkenheid
De betrokkenheid van de collega’s van Jeugdbescherming
voor, tijdens en na de reis is groot. Brenda: “Onze bestuursvoorzitter Claire (Vlug red.) heeft bijvoorbeeld een
mail naar de ambassade gestuurd. Daarin gaf ze aan dat
het een moeilijke overweging was om ons daar naartoe
te sturen, maar dat ze erop vertrouwde dat ze bij de
ambassade goed voor ons zouden zorgen. Dat je
organisatie zo voor jouw veiligheid staat, voelt goed.
Ook de telefonische contacten en de Whatsapp-groep
hebben we als een enorme steun ervaren.”
Het thuisfront
Tobias en Brenda zeiden allebei volmondig ‘ja’ tegen
deze reis en hadden het thuisfront hierin meegenomen.
Toch zagen ze achteraf pas de impact van hun onderneming op hun naasten. Brenda: “Toen ik mijn vriend om
6.00 ’s ochtends een berichtje stuurde dat ik veilig was
aangekomen en hij direct reageerde, wist ik dat hij
wakker was gebleven en op nieuws van mij zat te wachten.
Toen realiseerde ik me pas hoe spannend het voor hem
was geweest.”
Nieuwe reis
De ervaringen die Tobias heeft opgedaan, neemt hij
binnenkort mee op een volgende reis. Tobias: “Daar kijk
ik naar uit. Mijn kracht ligt in het onderhandelen op dit
niveau. Hoewel iedere teruggeleiding van een kind uit
het buitenland weer anders is, biedt het draaiboek wat
we nu met elkaar hebben gemaakt handvatten waar bij
een volgende reis gebruik van kan worden gemaakt.”
Pionieren op radicalisering
Radicalisering is een thema waar in de samenwerking
tussen verschillende partijen nog veel gepionierd wordt.
Het besef dat het onderwerp om een gezamenlijke focus
vraagt, is er wel. In 2018 organiseert Jeugdbescherming
een symposium over polarisatie en radicalisering, dan
worden ook alle gezinsmanagers getraind op dit onderwerp. Brenda: “Radicalisering komt voor uit een gevoel
van isolatie en er niet bij horen. Het kent dus een heel
trieste aanleiding. Als ambassadeurs op het gebied van
radicalisering en polarisatie willen we hier wat aan doen.
Want ieder kind verdient het om erbij te horen en veilig
op te groeien.”

Teammanager Jolanda Licht vertelt meer over dit
symposium en de Aanpak Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Amsterdam waar Jeugdbescherming Regio Amsterdam deel van uitmaakt.

Jolanda: Ook de terugkoppeling was goed,
wat hebben jullie dit top gedaan zeg.
Bedankt iedereen!
22-11-2017 / 14:13:00
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De reis van Tobias en Brenda
Dag 1: Kennismaken en knopen doorhakken
Na aankomst in Afrika voeren Tobias en Brenda op de
Nederlandse ambassade het eerste gesprek met Amir.
Zijn moeder is hierbij aanwezig. Samen met nog zes
halfbroertjes en -zusjes van Amir. Tobias: “Dat was
schrikken want daarop waren wij niet voorbereid.
Geen van allen had de Nederlandse nationaliteit, daarom
moesten zij daar blijven. Dat was ontzettend zwaar.”

Brenda:
We hebben een gesprek gehad met de ambassade en zijn in gesprek met a en moeder.
Ze zijn open en maken contact.
13-11-2017 / 09:50:13

Tobias:
We zijn in goede doen en helemaal klaar voor
wat komen gaat.

Tijdens de gesprekken met Amir en zijn moeder wordt
Amirs situatie besproken en onderzoeken Tobias en
Brenda of hij mentaal in staat is om de vlucht naar
Nederland te maken. Ook wegen ze het veiligheidsrisico
af rondom de vlucht voor Amir, henzelf en de overige
passagiers op hun terugvlucht. Die avond volgt een
telefonisch overleg met de collega’s in Nederland over
een ‘go’ of ‘no go’. Het wordt een ‘go’!

15-11-2017 10:38:45

Sigrid:
Mooi Tobias, de juiste mindset is de helft
van het succes.
15-11-2017 12:18:03

Tobias:

Dag 2: Een struikelblok

Uitgecheckt en onderweg naar ambassade

Omdat Amir tijdens zijn vlucht naar zijn moeder illegaal
een landsgrens is overgestoken, bevat zijn paspoort geen
geldig bewijs van binnenkomst. Dit is een probleem,
zo krijgt Amir geen geldig exit-stempel. Met hulp van
de aanwezige ILO (Immigration Liaison Officer) weet
Tobias deze stempel alsnog te bemachtigen.

15-11-2017 13:45:10

Dag 3: Het vertrek
Op de dag van het vertrek nemen Tobias en Brenda
de reis een laatste keer samen door. Ze spreken een
duidelijke rolverdeling af. Brenda blijft bij Amir, houdt
het contact met hem en neemt hem mee in alles wat er
gebeurt. Zo heeft Tobias zijn handen vrij om zaken rondom
het vertrek te regelen met de douane en de ILO op
het vliegveld.
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Tobias:
Onderweg van ambassade naar vliegveld.
Afscheid verliep goed. Emotie bij alle kinderen
en moeder. Door security op ambassade extra
check op bagage laten doen.
15-11-2017 15:43:11
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Wat volgt is een emotioneel afscheid tussen Amir,
zijn moeder en zijn broertjes en zusjes. Vervolgens
vertrekken Tobias, Brenda en Amir in een gepantserd
voertuig richting vliegveld.

Brenda: “Het is een bewuste keuze om Amir op te vangen
in een gesloten omgeving. Zo kunnen we hem beschermen
tegen mogelijke dreiging van buitenaf. Bovendien draagt
een prikkelarme omgeving bij aan het onderzoek naar
zijn gemoedstoestand.”

Op het vliegveld doet zich direct een spannend
moment voor. Een onbekende man spreekt Amir in
zijn moedertaal aan. Zoals afgesproken, praat Amir
Nederlands terug en doet hij alsof hij de man niet verstaat.
Tobias: “Dat zijn spannende momenten, omdat je alert
bent op dreiging.”

Claire:
Fijn dat jullie er weer zijn!
16-11-2017 07:45:37

Brenda:
Fijn om er weer te zijn en met A. Het is een
paar keer heel spannend geweest, maar blij
dat het goed gegaan is.

KLM
Tobias: “Hulde aan de KLM-crew. Toen wij hen
inlichtten over de reële kans op dreiging, was de

16-11-2017 08:03:36

eerste vraag: ‘hoe kunnen wij jullie ondersteunen?’
Gedurende de hele vlucht is er extra crew langsgekomen om te checken of alles nog goed ging
met ons.”

Jolanda:
Zijn zeer benieuwd en snap dat het spannend
was. Nogmaals mooi werk geleverd en zeer
trots!
6-11-2017 08:08:05

Douane zegt ‘nee’
Dan krijgt het drietal een nieuwe tegenslag te verwerken:
de douanebeambte keurt de Nederlandse papieren van
Amir niet goed. Op dat moment pakken Tobias en Brenda
ieder hun rol. Tobias voert de druk op bij de dame van de
douane, Brenda houdt oogcontact met Amir en stelt hem
gerust. Uiteindelijk krijgen ze het felbegeerde stempel.
Tobias: “Toen we door mochten lopen, keken we elkaar
alle drie met de tranen in onze ogen aan, ‘het is gelukt.”

Marissa:
Super gedaan! Fijn dat jullie veilig thuis zijn!
16-11-2017 08:47:15

DE TOEKOMST VOOR AMIR

Eenmaal in het vliegtuig komt bij Amir het trauma van
het vliegen met zijn vader naar boven. Hij zoekt steeds de
bevestiging dat de bestemming werkelijk Nederland is.
Pas nadat Amir voldoende gerustgesteld is, komt hij
tot rust.

Aankomst in Nederland
In Nederland worden Tobias, Brenda en Amir onder
begeleiding van de Koninklijke Marechaussee door de
douane geleid en legt de Raad voor de Kinderbescherming
Amir formeel uit dat zijn voogdij in handen is van Jeugdbescherming. Er volgt een lange rit naar een geheime
locatie: de gesloten instelling waar Amir voorlopig
verblijft. Nu Amir veilig op de geheime locatie is, wordt
zijn vader geïnformeerd dat de voogdij over zijn zoon
naar Jeugdbescherming is gegaan.
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Tot zijn achttiende jaar blijft Amir onder voogdij van
Jeugdbescherming staan. Er is vastgesteld dat er bij
hem geen sprake is van radicalisering. Amir krijgt
momenteel hulp voor de trauma’s die hij wel degelijk
heeft opgelopen. Tobias: “Hij mist zijn familie en zijn
vrijheden, maar hij is daar open over en ik bezoek
hem vaak. Brenda: “Wat helpt, is dat het een vrolijke,
vriendelijke jongen met goede sociale vaardigheden
is. Amir heeft daarmee veel dingen die voor
hem spreken.”
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“Als het gaat om de veiligheid
van kinderen krijg je mensen
altijd in beweging.”

Aandacht voor radicalisering en polarisatie
Sommige problematiek vraagt om een gezamenlijke
focus. Om die reden richtte de gemeente Amsterdam
de Aanpak Radicalisering en Polarisatie op. Onder
de betrokken ketenpartners bevindt zich ook Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De vanaf het begin
betrokken Teammanager en portefeuillehouder radicalisering Jolanda Licht over de samenwerking, de rol
van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en het borgen van de kennis over radicalisering en polarisering
binnen Jeugdbescherming.

Hoe het werkt
Jolanda: “De functie van de aanpak is tweeledig. Enerzijds
houdt een programmateam zich bezig met het volgen van
relevante ontwikkelingen op het gebied van radicalisering
en polarisatie en het formuleren van een gezamenlijke
visie hierop. Anderzijds is er casuïstiek overleg waarin
het plan van aanpak, ingebracht door de regisseur,
wordt vastgesteld.”

Oog op kindveiligheid
Door samen te werken aan het thema ‘radicalisering’
hopen de partijen de brede aanpak op dit gevoelige
onderwerp verder door te ontwikkelen.
Jolanda: “Als Jeugdbescherming bekijken wij ieder
vraagstuk vanuit de veiligheid van kinderen. Op dat
vlak zorgden we voor waardevolle aanvullingen in de
doorontwikkeling van de aanpak. Zo hebben we ons
sterk gemaakt voor aandacht voor de broertjes en zusjes
van geradicaliseerde jongeren. Wat betekent het voor
de veiligheid van deze kinderen wanneer hun broer of
zus uitreist of terugkeert? Vanuit die gedachte hebben we
werkafspraken met elkaar gemaakt. Zo kan de regisseur
een eventueel onveilige situatie direct melden bij
Jeugdbescherming.”
46/50

DE AANPAK RADICALISERING
EN POLARISATIE
De gemeente Amsterdam wil met haar Aanpak
Radicalisering en Polarisatie mensen die dreigen
te radicaliseren begeleiden middels straf- en zorgmaatregelen en zo voorkomen dat radicalisering
doorgroeit naar terrorisme. Ketenpartners die de
gemeente Amsterdam hierbij helpen zijn onder
andere de politie, het Openbaar Ministerie, de GGD,
de Raad voor de Kinderbescherming, de William
Schrikker Groep en Jeugdbescherming Regio
Amsterdam.

DE REGISSEUR
Deze medewerker van Jeugdbescherming fungeert
als centraal aanspreekpunt tussen de aanpak en
Jeugdbescherming. De regisseur krijgt alle relevante informatie over het gezin door, coördineert de te
nemen stappen en werkt nauw samen met de
gezinsmanager die bij het gezin betrokken wordt.
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Specialisten radicalisering
De gemeente gaf de voorkeur aan een aantal vaste gezinsmanagers met specifieke expertise op het onderwerp
radicalisering. Daarom zorgde zij ervoor dat vier gezinsmanagers een aanvullende training mochten volgen.
Jolanda: “De gezinsmanagers die naar de gezinnen binnen
de aanpak gaan, kijken met een andere bril. Zij stellen de
juiste vragen en weten belangrijke signalen op te pikken.”

LAT-TEAM
Wanneer iemand in de aanpak terechtkomt, wordt
de mogelijk geradicaliseerde persoon ondervraagd
door een team van duidingsexperts, het LATteam (het Landelijk Adviesteam van Terugkerende
minderjarigen). Zij onderzoeken iemands verhaal
en kunnen aangeven of bepaalde feiten wel of niet
kloppen. Jolanda: “Dit team toonde bij Amir aan dat
er in zijn geval geen sprake was van radicalisering.
Dankzij de expertise van zo’n team uit de aanpak
krijgen we dit soort informatie veel sneller boven
water.“

Geen risico’s
De verantwoordelijkheid die het werken binnen het team
Radicalisering met zich meebrengt, weegt soms zwaar
op de schouders van de teamleden. Jolanda: “Als er iets
gebeurt, bijvoorbeeld een aanslag, dan heeft dat een
grote impact op de samenleving. Daarom neem ik als
verantwoordelijke altijd het zekere voor het onzekere.
De gevolgen zijn gewoonweg te groot.”

Symposium Radicalisering en Polarisatie

Overtuigen op kindveiligheid

In juni 2018 organiseert Jeugdbescherming het symposium
over Radicalisering en Polarisatie. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de laatste ontwikkelingen op
het gebied van polarisatie. Doel van het symposium is het
gesprek over polarisatie op gang brengen en het creëren
van bewustwording. Jolanda: “We organiseren dit symposium voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze
ketenpartners vanuit de aanpak. Na het symposium gaan
de medewerkers uit ons team zich als kennisambassadeurs inzetten om het onderwerp binnen Jeugdbescherming levendig te houden.”

Als drijvende kracht achter het onderwerp radicalisering
ervaart Jolanda alle steun vanuit de organisatie. “Alles
wat we doen is terug te leiden op het kind. Ook binnen
de Aanpak Radicalisering en Polarisatie waarin iedereen
vooral gefocust is op de terugkeerders, blijven wij
aandacht vragen voor de veiligheid van de betrokken
kinderen. Mijn team en ik ervaren hier vanuit Jeugdbescherming alle ruimte, omdat het verhaal klopt.
Het mooie is dat dit ook zo werkt in de samenwerking
met onze partners binnen de aanpak. Als het gaat
om de veiligheid van kinderen krijg je mensen altijd
in beweging.”

In de leerlijn van de Akademie
Aansluitend op het symposium verzorgt de Akademie
volgend jaar voor alle gezinsmanagers een training radicalisering. Ook wordt het onderwerp als vast onderdeel
opgenomen in de leerlijn voor nieuwe medewerkers.
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Je verhaal delen
met de wereld
Hoe voelt het om tijdens een conferentie van de Verenigde Naties over innovaties in de
publieke sector jouw verhaal en aanpak te delen met de wereld? In één woord: fantastisch!
Bestuurders Sigrid van de Poel en Claire Vlug over deze indrukwekkende ervaring, het nut
van een internationaal netwerk en wereldwijde verbondenheid.
Op 22 en 23 juni 2017 vond in Den Haag de tweedaagse
VN-conferentie Public Service Day plaats, met als titel:
‘The Future is Now’. De centrale vraag luidde: hoe
kan de overheid middels vernieuwing haar dienstverlening aan burgers verbeteren? Meer dan 500
deelnemers, waaronder ministers en topambtenaren
uit de hele wereld, wisselden hierover van gedachten
met elkaar. Aan bestuurders Sigrid van de Poel en
Claire Vlug werd gevraagd het internationale
gezelschap een inkijkje te geven in de organisatie
Jeugdbescherming Regio Amsterdam en haar innovatieve aanpak met betrekking tot ‘Ieder kind veilig’.
Hoe kwam Jeugdbescherming als organisatie
op de agenda van deze conferentie?
Claire: “Public Service Day is een jaarlijks terugkerende conferentie. Dit jaar trad Nederland op als gastland.
Omdat Jeugdbescherming eerder is verkozen tot beste
overheidsorganisatie in Nederland (2014) en Europa
(2015), werden we vanuit binnenlandse zaken benaderd
om namens Nederland een bijdrage te leveren.”
Sigrid: “Naast dat we ons apetrots voelden, namen we ook
graag deel aan de conferentie omdat hier de doelen voor
2030 wat betreft het sociale domein werden besproken.“
Hoe was het om deel te nemen
aan de conferentie?
Sigrid: “Het was indrukwekkend om die enorme, internationale groep mensen van landen uit de hele wereld bij
elkaar te zien. Hoewel je vooraf wel een beeld hebt van
de Verenigde Naties als concept, merk je pas hoe geweldig inspirerend die omgeving is wanneer je er middenin
staat. Dat ik daarbij mocht zijn, zie ik als een hoogtepunt.”

de impact die iedere dode elke keer weer op hem had
en hoe hij zich doorlopend bezighield met de vraag
‘hoe doorbreken we dit patroon en welke invloed heb
ik als politicus om wat aan de situatie te doen?’”
Sigrid: “In zijn verhaal over de wijze waarop zij werkten
aan die basale veiligheid trok hij de vergelijking met een
boom. Een boom vindt haar oorsprong in haar wortels,
in dit geval zijn de oorzaken de wortels. Door de oorzaken
aan te pakken kan veiligheid, net als een boom, pas stevig
geworteld raken. Dat verhaal was zo herkenbaar voor ons,
en heel inspirerend.”

Claire: “En je bent daar met mensen die iets voor elkaar
willen en kunnen krijgen. Het voelde heel rijk om daar
te staan, tussen zoveel bevlogenheid.”
Tijdens de conferentie kwamen allerlei personen en organisaties aan het woord. Wie sprong er voor jullie uit?
Sigrid: “De spreker die de meeste indruk op ons maakte,
was een minister uit een deelstaat van Congo. In zijn regio
vielen wekelijks doden wegens onlusten. Hij vertelde over
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“Hiervoor moesten we uit onze
comfortzone treden. Maar dat doe je,
omdat je je verhaal graag deelt.”

Jeugdbescherming mocht haar verhaal presenteren.
Hoe waren de reacties?
Claire: “Enthousiast! Het was een dynamische presentatie,
terwijl wij spraken verschenen er op de achtergrond
beelden die ons verhaal versterkten.”
Sigrid: “We vertelden wat Jeugdbescherming wil bereiken
voor kinderen en over onze manier om dit te realiseren.”
Een bijzondere ervaring dus.
Sigrid: “Jazeker, en spannend. Je staat tenslotte niet iedere
dag op een internationaal podium je verhaal in het Engels
te vertellen. Hiervoor moesten we uit onze comfortzone
treden. Maar dat doe je, omdat je je verhaal graag deelt.”
Wat is het nut van deelname aan een internationale
bijeenkomst zoals deze?
Sigrid: “Je legt tijdens dit soort evenementen allerlei
contacten en krijgt daar als organisatie op internationaal
niveau weer iets voor terug. Zo zijn we in het verleden in
contact gekomen met verschillende Deense gemeenten.
Zij zijn inmiddels een aantal keren bij ons geweest en
hebben hun aanpak nu op onze werkwijze geënt.”
Sigrid: “Het mooie van die internationale verbinding is
de spin off naar de hele wereld. Uiteindelijk werken we
aan de verbetering van het systeem waar we allemaal
onderdeel van zijn.”
Claire: “Deelnemen aan een conferentie als deze helpt
je zaken relativeren. Tegelijkertijd realiseer je je ook
hoe betekenisvol het is om bij elkaar te komen, om met
zoiets belangrijks als een veilige toekomst voor kinderen
bezig te zijn.”
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