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Doelen transformatie jeugdzorg 

•  Uitgaan van eigen kracht van gezinnen en 
mensen rond het kind 

•  Een grotere rol voor de burger 
•  Meer nadruk op versterking van het gewone 

leven en minder op medische en psychologische 
diagnostiek en behandeling 

•  Minder wisseling van professionals voor het gezin 
•  Minder bureaucratie 
•  Meer steun voor de praktijk 
•  Minder dure zorg 



Veiligheid en Regie voor Elk 
(Verve) 

Ø Verve is een project van: 
Ø Bureau Jeugdzorg Overijssel 
Ø Raad voor de Kinderbescherming 
Ø William Schrikker Groep 
Ø  Eigen Kracht Centrale 

Ø Met steun van de provincie Overijssel 
Ø Doel:  

Ø Vernieuwing jeugdbescherming 
Ø Integratie Eigen Kracht, Deltamethode 

gezinsvoogdij en Oplossingsgericht Werken/
SoS 
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Lerende praktijk 

Ø Starten met een aantal teams 
Ø Methodische leerbijeenkomsten 
Ø Kwalitatief onderzoek: volgen van gezinnen 
Ø Kwantitatieve monitor 



Kinderbescherming Thuis (Raak) 

Ø September 2011 – september 2013 
Ø Hogeschool Leiden, Hogeschool Zeeland, BJZ 

Rotterdam, BJZ Zeeland, WSG Zeeland/
Rotterdam 

Ø  Financiering SIA – RAAK Publiek 
Ø  Leerbijeenkomsten 
Ø Methode samen met Verve 
Ø DVD en lesmaterialen 
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Hoe noemen we het beschermen 
van jeugdigen? 

Ø Kinderbescherming (vroeger, nu maatregelen, 
Raad) 

Ø  Jeugdbescherming (na 1970, uitvoering 
maatregel) 

Ø Casemanager, gezinscoach, VIG-coach (na 1990) 
Ø  Iedere functie een eigen naam (nu) 
Ø  ‘Dwang en drang functionaris’ (sommige 

gemeenten) 
Ø Generieke Gezinswerker (GGW’er) (Amsterdam) 
Ø ……. 
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Voorstel: 
Het beschermen van jeugdigen noemen we: 
“jeugdbescherming” 
 
Dat is: “bemoeienis door een bevoegde instantie 

als de opvoedingssituatie van een jeugdige 
(vermoedelijk) ernstig bedreigend is, met het 
doel het beschermen van de jeugdige tegen die 
bedreiging”. 
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Visie op “jeugdbescherming” 

Ø Kind centraal, niet de instanties: één primair 
proces 

Ø  Publieke verantwoordelijkheid 
Ø Bescheiden: het kind is niet van de staat 
Ø Robuust: de veiligheid van het kind is publieke 

verantwoordelijkheid 
Ø Verbindend: constructieve werkrelatie 
Ø  Praktisch: geen dogma’s, leren van ervaringen 
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Hoe werkt de jeugdbeschermer? 

•  Een constructieve samenwerking met de cliënt 
•  Bescheiden en robuust 
•  Voor iedereen te begrijpen 
•  Methodisch gebruik van de tijd 
•  Samenwerken in de keten 
•  Veiligheid ook voor de jeugdbeschermer 
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Achtergrond schema 

•  Basisordening in filosofie, sociale wetenschap en 
recht (Habermas, Kunneman) 

•  Ordening in sociaal werk (Van der Laan, 
Bootsma): 
– Feiten – Normen – Gevoelens  
– Objectief – Sociaal – Subjectief 
–   Waar – Juist – Waarachtig 

•  ‘Mensen’ voorop gezet vanuit visie 
•  ‘Volgende stappen’: jeugdbescherming is 

handelen 



4 Vensters 

1 Wie zijn de mensen? 

Welke mensen vinden het belangrijk dat het goed blijft gaan met dit 
kind? 
Broers en zusters, ouders, grootouders beide zijden, ooms, tantes, overige familieleden, vrienden, 
kennissen, buren, buurtgenoten, mensen via school, via werk, etc.  
Hulpmiddelen: 
GenogramPlus, Bolletjesschema. 

2 Wat zijn de feiten? 
Tijdlijn 
- Data: 1e melding BJZ/AMK; Raadsmelding; zitting; 1e OTS; uithuisplaatsing; terug naar huis; 
einde OTS; voogdij; voogdij overdracht 
- Huidige jeugdbeschermer sinds…;   
- Contacten van de huidige jeugdbeschermer 

Zorgpunten en Sterke punten 
Inventarisatie zorgpunten en sterke punten volgens de melder(s), de ouders, de jeugdige, 
informanten/deskundigen, de jeugdbeschermer. 
Veiligheidsvragenlijst 
Invullen van een standaard vragenlijst over de veiligheid van het kind. Dit kan zijn de CFRA, LIRIK, 
CareNl of de Delta Veiligheidslijst.  



4 Vensters 
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3 Hoe wegen we de situatie? 
Schaalvragen 
Op een schaal van 0 tot 10, waar 0 betekent dat het kind acuut ernstig wordt bedreigd en er geen 
enkele vorm van veiligheid is, en 10 betekent, dat de opvoedingssituatie van het kind in alle 
opzichten goed[1] is, waar staan we? 

De toekomst 
Hoe ziet de toekomst voor deze jeugdige eruit als de opvoedingssituatie ‘goed genoeg’ is? Hoe ziet 
de jeugdige dit? Hoe de ouders, de andere mensen? 

De gronden 
Wat zijn volgens de jeugdbeschermer op dit moment nog de gronden voor gedwongen bemoeienis? 
Dit is een toespitsing vanuit de zorgpunten. Schrijf op waardoor de jeugdige nu nog ernstig in zijn 
ontwikkeling wordt bedreigd. 

4 Wat zijn de volgende stappen? 
Welke stappen moeten er worden gezet? 
Door wie? 
Wanneer? 
Hoe kunnen we zien of dit gebeurd is? 
Welke beslissingen moeten er worden genomen? 



Stilstaan bij de feiten 

•  De mensen en het plan komen aan bod bij Fiet 
van Beek en bij Olaf Timmermans 

•  De weging vanuit de ontwikkeling van het kind 
doet Wim Slot 

Dus nu even stilstaan bij de feiten 



De feiten 

"Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat 
er is, is simpel voetballen” (Johan Cruijff) 

 
•  ‘dit weten we wel’ 
•  ‘meer iets voor beginnelingen’ 
•  ‘hier wordt in de methode te veel aandacht aan 

besteed’ 

•  ‘wij doen niet aan waarheidsvinding’ 
•  ‘we zijn geen recherche’ 
•  ‘dat is onze taak niet’ 
 
 



De feiten: twee voorbeelden 

•  “Bij ouders is sprake van relatieproblemen en 
eigen problematiek van vader”. 

•  “Zorgen vanwege huiselijk geweld.  Bestaande uit 
geschreeuw en gescheld tussen ouders. Kinderen 
zijn daar getuige van”. 

 
 



Wat staat er in de eerste zin? 

“Bij ouders is sprake van relatieproblemen en eigen 
problematiek van vader” 

•  ‘Bij ouders’ = vaag en onpersoonlijk 
•  ‘ouders’ i.p.v. ‘de ouders’ of ‘Henk en Ingrid’ 

maakt de mensen tot een ‘geval’ 
•  ‘er is sprake van’ = mist maken. Wie spreekt 

waarover? 
•  ‘problematiek’ = vager dan ‘probleem’ 
•  De bron van informatie ontbreekt! Zegt deze 

vader, dat hij een probleem heeft? Of denkt de 
jeugdbeschermer dat? 



Wat staat er in het tweede 
voorbeeld? 

•  Het AMK concludeert tot kindermishandeling. 
Immers: 
– Er is huiselijk geweld (‘zorgen vanwege’) 
– De kinderen zijn getuige 
– Volgens de officiële definitie is het een vorm 

van kindermishandeling als de kinderen 
getuige zijn van huiselijk geweld 

•  Maar: de bron ontbreekt, de frequentie 
ontbreekt, het verhaal van het kind ontbreekt! 



Richtlijnen 

•  Blijf bij je eigen waarneming 
•  Schrijf letterlijk op wat de mensen zeggen 
•  Herhaalde waarneming is sterker dan eenmalige 

waarneming 
•  Waarneming door verschillende mensen is sterker 

dan waarneming door één persoon 
•  Recente waarnemingen boven ‘oude’ 
•  Hoe zie ik dat? 
•  Strafrechtelijke veroordeling telt als feit 
•  Medisch bewijs telt als feit 



Weging: veiligheid en ontwikkeling 



Het ‘dubbel criterium’ 

1.  Bescherming is nodig : (a) als het kind ernstig in 
zijn ontwikkeling bedreigd wordt en er (b) 
sprake is van een niet-aanvaarbare 
opvoedingsomgeving.  

2.  Beide condities moeten tegelijkertijd gelden. 
3.  Wel (a) maar geen (b): het kind wordt bedreigd 

maar ouders doen wat je in zo’n situatie van 
DOORSNEE ouders mag verwachten. 

4.  Geen (a) maar wel (b): het kind ontwikkelt zich 
goed maar ouders maken er een janboel van.  

Is het zo simpel? Niet helemaal want…  



Wat is bedreigd? 

…want de ene ‘janboel’ is de andere niet.  
 
Als het kind goed functioneert terwijl de opvoeding van de 
ouders elementen mist die cruciaal zijn voor de ontwikkeling 
van het kind, is er sprake van een reële dreiging. 
 
Hoge Raad 30 april 1928: “voldoende is dat er een reële 
dreiging is van ondergang.” 
 
Dit betekent dat kennis over de ontwikkeling van het kind onmisbaar 
is bij de beslissing wel of geen maatregel uit te spreken. 
 



Kennis over een bedreigde 
ontwikkeling vergaar je niet met 
één observatie. 
1. Je kunt vaak wel op basis van één observatie zien 

of een kind achter is in de ontwikkeling. 
2. Maar bij een bedreigde ontwikkeling moet je 

informatie uit het (recente) verleden vergelijken 
met het huidige beeld, of het huidige beeld 
vergelijken met het beeld over enige tijd.  
1. Meerdere observaties in de loop der tijd. 
2. Meerdere bronnen raadplegen. 

 
Samenvattend: je hebt kennis nodig over 
ontwikkeling en je moet weten hoe je ontwikkeling 
in beeld kunt brengen 



Duchamp deed het zo: 



Resultaten: producten 

•  Werken met Verve; Handleiding voor de 
jeugdbeschermer 

•  De Verve Leerbijeenkomsten 
•  Bescherming in Beweging. Onderzoeksverslag  
•  Notitie Implementatie Verve 
•  DVD Veiligheid en Regie 
•  Trainingshandleiding (nog in ontwikkeling) 



Ontwikkeling 2011-2012 organisaties Verve.  Bron: Balder - van Seggelen, De Jong & Slot (2013)"
"



Resultaten: praktijk 

•  Lerende praktijk in Overijssel, invoering in de 
gehele provincie 

•  Onderdeel van ontwikkeling SAVE in provincie 
Utrecht 

•  Onderdeel van Doorontwikkeling Delta William 
Schrikker Groep 

•  Onderdeel van Beter Beschermd Plus Rotterdam 
•  Basis voor vernieuwing in Haaglanden, Zuid-

Holland, Flevoland, Gelderland en Brabant Noord-
Oost 

•  Jeugdz. Ned.: gesprek Verve – GGW Amsterdam 



Volgende stappen 

•  Didactische uitwerking, hulpmiddelen 
•  Vertaling naar buurtteams, wijkteams, etc. 
•  Uitwerken jeugdreclassering 
•  Verankeren van lerende praktijk 
•  Verdere vertaling naar (HBO-)onderwijs 
•  Systeem voor kwaliteit en permanente 

vernieuwing 


