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“Bureau Jeugdzorg Gelderland zorgt voor kin-

deren, jongeren én het gezin als zij ernstige pro-

blemen hebben met opgroeien en opvoeden. 

Onze mensen zijn oplossingsgericht, flexibel en 

creatief. Wij zijn betrokken en betrouwbaar, heb-

ben daadkracht en durf en kunnen goed luiste-

ren en samenwerken”. 

Deze eerste zinnen van onze missie zeggen 

veel. Ze geven voor mij aan dat de mensen van 

Bureau Jeugdzorg gelderland qua professio-

naliteit, energie en betrokkenheid (ook) een heel 

goede rol kunnen spelen in het nieuwe 

jeugdstelsel. 

vanaf 2015 is de transitie van de jeugdzorg een 

feit. In 2013 hebben we hard gewerkt aan de 

voorbereidingen hierop. Qua organisatie, werk-

wijze en positie in het nieuwe stelsel. en hoewel 

de druk op de organisatie en de mensen afge-

lopen jaar hoog is geweest, ben ik blij met en 

trots op de stappen die we hebben gezet. 

samen met onze oude en nieuwe partners in 

het toekomstige stelsel Zorg voor Jeugd.  

De vernieuwing van de jeugdbescherming heeft 

het afgelopen jaar een flinke impuls gekregen. 

Met onze ‘nieuwe jeugdbescherming’ sluiten 

we in 2015 naadloos aan op het lokale veld. 

voorwoord

Maar ons reguliere werk gaat door, zo hebben 

we in 2013 meer dan 10.000 nieuwe aanmel-

dingen voor jeugdhulp gekregen en aan het 

einde van 2013 hebben we voor een kleine 

3.000 kinderen een beschermingsmaatregel  

uitgevoerd. Het aantal meldingen, consulten en 

adviezen bij en van ons advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (aMK) steeg in 2013 met 

500 naar een kleine 6.500.

De aandacht en hulp die onze cliënten verdie-

nen, hebben ook in 2013 steeds voorop 

gestaan. Dit verkorte jaarverslag geeft daarvan 

een beeld; het uitvoerige jaarverslag kunt u  

vinden op www.bjzgelderland.nl.

Drs. J.W.a.M. lomans

raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg gelderland

http://www.bjzgelderland.nl/over-bureau-jeugdzorg-gelderland/publicaties-en-jaarverslagen
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Bureau Jeugdzorg gelderland zorgt voor kinde-

ren, jongeren én het gezin als zij ernstige pro-

blemen hebben met opgroeien en opvoeden. 

De mensen van Bureau Jeugdzorg gelderland 

zijn oplossingsgericht, flexibel en creatief. Wij 

zijn betrokken en betrouwbaar, hebben daad-

kracht en durf en kunnen goed luisteren en 

samenwerken.

Bureau Jeugdzorg gelderland beschermt kin-

deren die worden bedreigd in hun ontwikkeling. 

Dát is onze maatschappelijke opdracht. Wij zijn 

de experts in situaties waarin een kind niet veilig 

is en opvoeders geen hulp kunnen of willen 

aanvaarden.

Bureau Jeugdzorg gelderland streeft naar het 

zoeken en vinden van oplossingen, zoveel 

mogelijk in samenspraak en verbondenheid met 

de cliënt. Wij hebben een voorkeur voor hulp-

verlening in vrijwillig kader. Indien gedwongen 

hulpverlening noodzakelijk is, houden wij deze 

periode zo kort mogelijk. 

Belang van het kind
Centraal staat het belang van het kind. Daaraan 

mag nooit afbreuk worden gedaan. De vijf rech-

ten van het kind bieden ons houvast bij het 

stoppen van kindermishandeling, het bescher-

men van kinderen, het op gang brengen van 

hulp en het bieden van een luisterend oor. 

De basis voor ons werken is te vatten in vijf 

rechten voor kinderen:

1.  Ieder kind heeft het recht op te groeien  

in een veilige leefomgeving; 

2.  Ieder kind heeft het recht op te groeien  

bij zijn eigen ouder(s);

3.  Ieder kind heeft er recht op dat de affectie-

ve band met zijn ouder(s) wordt erkend en 

kan worden onderhouden;

4.  Ieder kind heeft er recht op dat zijn ontwik-

keling vanuit de samenleving wordt 

ondersteund; 

5.  Ieder kind heeft recht op de zorg die  

het beste bij hem past.

Waar staan wij voor?
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zie voor toelichting: 

www.bjzgelderland.nl

Jeugdhulpverlening 2013

regio aantal aanmeldingen aantal acceptaties % acceptaties  

t.o.v. aanmeldingen

zorgmeldingen

achterhoek      1.719     1.195       70     375 

arnhem    2.944     1.374       47     780 

Midden-IJssel       395      208       53      40 

Nijmegen      1.463      702         48     300 

Noordwest-veluwe       750      546         73      71 

Oost-veluwe      1.014      703        69     167 

rivierenland       992      537         54     237 

West-veluwe      1.087      759         70     272 

TOTaal     10.364     6.024         58    2.242 

Jeugdhulpverlening per jeugdzorgregio.

2013 in cijfers

http://www.bjzgelderland.nl/over-bureau-jeugdzorg-gelderland/publicaties-en-jaarverslagen
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Jeugdbescherming 

op peildatum 1-1-2013 op peildatum 31-12-2013

OTs lang 660 677

OTs kort 1.894 1.702

voogdij 453 503

Totaal 3.007 2.882

aantal cliënten met een maatregel Ondertoezichtstelling of voogdij. 

Jeugdreclassering 

stand 

januari 

2013

stand 

december 

2013

gemiddeld 

aantal

Cliënten regulier 741 679 715

aMK

 2011 2012 2013

Meldingen 1.272 1.206 1.145

afgesloten onderzoeken 1.280 1.160 1.188

Consulten 1.298 1.156 1.288

adviezen 5.876 5.992 6.451

aantal meldingen, consulten en adviezen. 

spoedeisende Zorg (seZ)

In 2013 is er 2.283 een beroep gedaan op seZ

Totaal aantal besluiten 543

Waarvan acceptatie en start binnen kantoortijd 342

acceptatie en start buiten kantoortijd 201

Waarvan Nieuwe cliënten 300

Bestaande cliënten 243

Waarvan Besluit onmiddellijke zorg nodig 373

Besluit niet onmiddellijke zorg nodig 170
zie voor toelichting: 

www.bjzgelderland.nl

http://www.bjzgelderland.nl/over-bureau-jeugdzorg-gelderland/publicaties-en-jaarverslagen
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Bureau Jeugdzorg gelderland heeft kennis en 

expertise in zowel het gedwongen als vrijwillig 

kader. Deze kennis zetten wij in ten behoeve 

van de complexe doelgroep waarin hulp vaak 

op meerdere terreinen noodzakelijk is. een 

goede samenwerking met onze partners is 

daarbij essentieel. Wij zijn transparant in ons 

handelen en profileren ons ook als zodanig. Wij 

zijn actief in onze benadering en geven de zorg 

vorm samen met anderen, onze netwerkpart-

ners en gemeenten. Dit ten behoeve van kinde-

ren die onze zorg hard nodig hebben. 

Bureau Jeugdzorg gelderland is een kennisin-

tensieve organisatie, waarin het onderhoud en 

de ontwikkeling van de kerncompetenties en de 

vakkennis van belang zijn. alle werksoorten zijn 

geprofessionaliseerd, dat wil zeggen dat mede-

werkers volgens landelijk ontwikkelde methodie-

ken werken en hierin geschoold zijn. regionale 

ontwikkelingen, vaak tot stand gekomen samen 

met andere samenwerkingspartners, worden 

doorontwikkeld en overgenomen door de hele 

organisatie. Wij delen deze kennis binnen en 

tussen de regio’s. De uitwisselbaarheid tussen 

medewerkers wordt vergroot. Hierdoor ver-

sterkt Bureau Jeugdzorg gelderland niet alleen 

zijn professionaliteit maar wordt de organisatie 

qua formatie flexibeler. Deze kennisontwikkeling 

sluit aan bij de eisen die gesteld worden aan de 

gecertificeerde instelling. 

Kwaliteitsbeleid 
Het kwaliteitsbeleid van Bureau Jeugdzorg 

gelderland kent verschillende invalshoeken. De 

zorg voor de cliënt staat bij ons centraal en de 

organisatie is hier omheen gebouwd. Zowel de 

primaire processen als de ondersteunende pro-

cessen dienen hetzelfde doel. Bureau 

Jeugdzorg gelderland is een lerende organisa-

tie. We verbeteren ons continu en de dingen die 

we goed doen behouden we. Zo werkt Bureau 

Wie zijn wij?
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Jeugdzorg gelderland met oplossingsgericht 

werken. Ook ons hele kwaliteitsmanagement-

systeem is hierop gebouwd. 

In 2012 heeft Bureau Jeugdzorg gelderland het 

HKZ-certificaat behaald (HKZ: Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). In 2013 

is verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering en 

professionalisering in het belang van cliënten en 

medewerkers. Bureau Jeugdzorg gelderland is 

gericht op continue verbetering om te kunnen 

voldoen aan de eisen die cliënten stellen en de 

wensen die zij hebben. Het HKZ-certificaat is 

geen eindpunt: Bureau Jeugdzorg gelderland 

blijft steeds werken aan verbeteringen. Interne 

audits worden regelmatig uitgevoerd om de 

kwaliteit te toetsen. Minimaal jaarlijks wordt het 

kwaliteitssysteem getoetst door een externe, 

onafhankelijke organisatie. 

In 2013 is gewerkt aan kwaliteitsdoelstellingen 

op het gebied van cliënttevredenheid, veiligheid 

en uitkomsten van de hulpverlening. 

Bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering zal nog verder professio-

naliseren. We gaan meer op basis van output 

werken: meer op resultaten en minder vanuit de 

procesgedachte. Inzicht in de opbouw van onze 

kosten is nodig zodat tijdig bijgestuurd kan wor-

den. Het noodzaakt Bureau Jeugdzorg 

gelderland een duidelijke relatie te leggen tus-

sen de inspanningen en de verkregen subsidies 

en het bereidt ons voor op een positie in een 

concurrerende markt. Dit vereist een actieve 

bedrijfsvoering die gericht is op resultaatgericht 

werken en ondersteund wordt door een pas-

sende managementstructuur en effectieve 

instrumenten.
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De bedrijfsvoering richt zich, behalve op de 

financiën, ook op de andere onderdelen zoals 

ICT en huisvesting. Deze moeten passen bij een 

veranderende organisatie. Flexibiliteit is van 

essentieel belang zodat we gemakkelijk kunnen 

schakelen als de omgeving dit vraagt. 

Personeel
voor de nodige flexibiliteit in het personeelsbe-

stand is Bureau Jeugdzorg gelderland met 

ongeveer 10% van haar medewerkers een flexi-

bele arbeidsverhouding aangegaan. Deze 

medewerkers vormen de zogenaamde flexibele 

schil. Het instroomcijfer in 2013 is 5,4% en is 

daarmee fors lager dan in 2012 (9,1%). Het uit-

stroomcijfer is op 6,3% uitgekomen. Het ver-

loopcijfer komt daarmee uit op een negatief 

getal: -5,9. De personele bezetting krimpt. 

Zowel de afbouw en overdracht van 

werkzaamheden door vertrekkende collega’s als 

het inwerken van nieuwe collega’s leveren extra 

werkdruk op voor het zittend personeel. 

De dalende trend in de afgelopen jaren van 

zowel het verzuimpercentage als de meldings-

frequentie heeft zich ook in 2013 voorgezet. 

Bureau Jeugdzorg gelderland vindt de veilig-

heid van haar medewerkers belangrijk. In 2013 

is het agressie- en geweldsbeleid, met name 

over het doen van aangifte, afgestemd op het 

project ‘veilige Publieke Taak’. 

Bureau Jeugdzorg gelderland beschikt over 

een klachtenregeling. De organisatie biedt ook 

de mogelijkheid om bij problemen in contact te 

treden met de vertrouwenspersoon. Daarnaast 

is er een klokkenluidersregeling. 
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Bureau Jeugdzorg gelderland is er voor kinde-

ren en jongeren met ernstige en ingewikkelde 

opvoed- en opgroeiproblematiek. vaak is er ook 

sprake van gezinsproblemen, bijvoorbeeld op 

het gebied van psychiatrie, huisvesting of 

schuldhulpverlening. Problemen zijn meestal 

met elkaar verweven. De kinderen, jongeren en 

hun ouders kunnen of willen zelf geen hulp vra-

gen en zijn over het algemeen weinig gemoti-

veerd om hulp en ondersteuning te aanvaarden. 

Wij maken geen onderscheid in afkomst, 

levensbeschouwing en culturele achtergrond.

Onze werksoorten
Jeugdhulpverlening (JHv)
Hulp in het vrijwillig kader wordt geboden op 

verzoek van de ouders of jeugdige zelf, en ook 

op verzoek van derden. In de laatste situatie 

maakt een ander (vaak de politie, soms het 

onderwijs) zich zorgen over de opvoedingssitu-

atie in een gezin. een jeugdhulpverlener legt 

dan contact met het betreffende gezin en 

beoordeelt in overleg met het gezin of hulp 

wenselijk of noodzakelijk is. De mogelijkheden 

van het gezin en het netwerk rond het gezin 

spelen in deze beoordeling een belangrijke rol. 

Door in een vroegtijdig stadium contact te leg-

gen met gezinnen die problemen hebben, maar 

niet de stap naar een instantie willen of kunnen 

maken, kan in veel situaties voorkomen worden 

dat de problemen dermate groot worden dat 

ingrijpender maatregelen noodzakelijk zijn.



10

Jaarverslag 2013

Jeugdbescherming (JB)
Bij zorgen rond een kind zal Bureau Jeugdzorg 

gelderland ouders altijd proberen te motiveren 

hulp aan te nemen. gaan de ouders of de jeug-

dige niet of onvoldoende mee in deze hulp, dan 

kan een kinderbeschermingsmaatregel overwo-

gen worden. Bureau Jeugdzorg gelderland is 

dan verplicht de raad voor de Kinder-

bescherming in te schakelen. Deze doet nader 

onderzoek en kan de kinderrechter zo nodig om 

een jeugdbeschermingsmaatregel vragen. als 

de kinderrechter dat nodig acht, kan deze het 

kind onder toezicht stellen van een gezinsvoogd 

van Bureau Jeugdzorg gelderland. De gezins-

voogd houdt toezicht op de jeugdige en biedt 

hulp en steun bij de opvoeding. Dit kan beteke-

nen dat ouders en de jeugdige aanwijzingen 

krijgen die zij moeten opvolgen.

In het belang van de veiligheid van het kind is 

het soms beter het kind (tijdelijk) uit huis te 

plaatsen. Dat kan voor de periode van maxi-

maal één jaar. Indien nodig, kan de kinderrech-

ter de Ondertoezichtstelling (OTs) daarna ver-

lengen. Het streven blijft altijd het kind weer, als 

dat maar enigszins mogelijk is, terug naar huis 

te laten gaan. Bij een OTs is de begeleiding 

erop gericht de ouders zoveel mogelijk zelf ver-

antwoordelijk te laten blijven voor de opvoeding. 

Dat lukt niet altijd. De kinderrechter kan dan de 

ouders van het gezag ontheffen of uit het gezag 

ontzetten. Bureau Jeugdzorg gelderland krijgt 

dan meestal de voogdij en is formeel geheel 

verantwoordelijk voor de opvoeding van het 

kind. 
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advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (aMK)
Iedereen die zich zorgen maakt over een kind 

kan contact opnemen met het aMK voor een 

advies of consult of om een vermoeden van kin-

dermishandeling te melden. Bij een adviesvraag 

maakt de medewerker van het aMK samen met 

de beller een inschatting van de situatie: wat is 

er aan de hand en wat kan/wil de beller zelf 

doen om het kind en de ouders te ondersteu-

nen. een consult betekent een vervolgcontact 

met het aMK, waarin de medewerker van het 

aMK de adviesvrager ondersteunt bij het uit-

voeren van het eerder gegeven advies. 

als de beller een vermoeden van kindermishan-

deling meldt, stelt het aMK een onderzoek in. 

Het aMK gaat dan in gesprek met de ouders en 

het kind en eventueel met mensen uit de omge-

ving van het kind, zoals school of huisarts. als 

inderdaad sprake blijkt te zijn van kindermishan-

deling, bekijkt het aMK samen met de ouders 

en het kind welke hulp nodig is. Het aMK sti-

muleert de ouders vrijwillig mee te werken aan 

hulp. als ouders dat niet willen of als de situatie 

te ernstig en het kind niet veilig is, kan het aMK 

dit melden bij de raad voor de Kinder-

bescherming. Deze stelt dan een nader onder-

zoek in en kan de kinderrechter verzoeken een 

jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen. als 

de kinderrechter dat nodig acht, kan deze het 

kind onder toezicht stellen van een 

gezinsvoogd. 
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Jeugdreclassering (JrC)
De kinderrechter kan jeugdigen tussen de 12 en 

de 18 jaar die met de politie in aanraking komen 

begeleiding van de Jeugdreclassering opleg-

gen. Doel daarvan is het stoppen en voorko-

men van strafbaar gedrag. De jeugdreclasseer-

der maakt hierover duidelijke afspraken met de 

jeugdige en biedt ondersteuning op het gebied 

van onder meer wonen, scholing, vrienden, vrije 

tijd en behandeling. Hierbij wordt samenge-

werkt met voor de jongere belangrijke betrokke-

nen, zoals de ouders, leerkrachten, de 

leerplichtambtenaar, politie en instellingen voor 

Jeugd- en Opvoedhulp. De Jeugdreclassering 

heeft drie begeleidingsprogramma’s. CrIeM en 

Harde Kern zijn korte, intensieve programma’s 

voor jeugdigen die voor het eerst of juist al heel 

vaak met politie te maken hebben gehad. Het 

reguliere programma biedt langdurige begelei-

ding. De begeleiding door de Jeugdreclassering 

is niet vrijblijvend. als de jeugdige zich niet aan 

de gemaakte afspraken houdt, kan de kinder-

rechter alsnog een andere straf opleggen. 
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spoedeisende Zorg (seZ)
De spoedeisende Zorg van Bureau Jeugdzorg 

gelderland komt in actie wanneer er zich een 

acute crisissituatie voordoet met een baby, kind 

of puber tot 18 jaar. De melding komt meestal 

binnen via politie, familie of het 

consultatie-bureau. 

 

als er inderdaad iets aan de hand is, wordt 

meteen actie ondernomen. Binnen vier uur is 

een medewerker spoedeisende Zorg ter plekke 

om de crisis te beoordelen en te bepalen of een 

indicatie spoedzorg nodig is. als een besluit tot 

spoedzorg wordt genomen, wordt direct een 

regionale aanbieder van Jeugd- en Opvoedhulp 

ingeschakeld. Deze biedt de dag erna al hulp in 

het gezin. als het enigszins mogelijk is, blijft het 

kind thuis. Mocht de situatie echter zo ernstig 

zijn dat de veiligheid van het kind acuut in 

gevaar is, dan moet het kind soms meteen uit 

huis worden geplaatst. liefst bij familie of vrien-

den van het gezin, soms op een crisisplek bij 

een aanbieder van Jeugd- en Opvoedhulp.  

Het kind valt hierna onder de verantwoordelijk-

heid van de instelling voor Jeugd- en 

Opvoedhulp. Binnen vier weken wordt een eer-

ste analyse gemaakt van de thuissituatie en de 

problemen. soms is de crisis binnen die periode 

opgelost en is er geen verdere hulp nodig. als 

er wel verdere hulp nodig is, valt het kind daar-

na onder de verantwoordelijkheid van één van 

de regionale kantoren van Bureau Jeugdzorg 

gelderland. 
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Kindertelefoon (KT)
De Kindertelefoon is er voor alle jeugdigen van 

8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten over 

een probleem. via telefoon of chat worden 

gesprekken gevoerd over alles wat hen bezig-

houdt, zoals pesten, seksualiteit, mishandeling 

of problemen met relaties. De Kindertelefoon 

biedt een luisterend oor, advies en ondersteu-

ning, maar in een crisissituatie kunnen de vrijwil-

ligers ook direct contact leggen met de afdeling 

spoedeisende Zorg van het Bureau Jeugdzorg 

in de eigen regio van het kind. In gelderland 

bellen of chatten jaarlijks meer dan 25.000 kin-

deren met de Kindertelefoon. 

De Kindertelefoon is gratis en anoniem bereik-

baar gedurende 365 dagen per jaar van  

14.00 tot 20.00 uur via 0800-0432 of 

www.kindertelefoon.nl.

 

http://www.kindertelefoon.nl
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2.  aanpassen werkwijze: direct 
inzetten van hulp zonder 
indicatiestelling

Op verschillende plaatsen zoeken we naar 

manieren om de hulp eerder, meer op maat en 

zonder onnodige schakels in te zetten. We stre-

ven naar minder overdrachten in de hulp. Dit 

wordt binnen verschillende projecten 

uitgevoerd.

CJg4kracht

Binnen CJg4kracht in apeldoorn participeren 

veel aanbieders van zorg (uit de sectoren jeugd-

zorg, lvB, ggZ) en Bureau Jeugdzorg 

gelderland. Iedere instelling heeft een hulpverle-

ner voor het team CJg4kracht beschikbaar 

gesteld. als een gezin intensieve hulp nodig 

heeft, neemt een persoon uit het team contact 

met het gezin op. Deze hulpverlener voert alle 

activiteiten uit, die voorheen door verschillende 

Bureau Jeugdzorg gelderland werkt veel samen 

in verschillende projecten binnen verschillende 

regio’s en gemeenten. Het onderstaande over-

zicht is niet uitputtend maar geeft een mooi 

beeld van onze aanpak en uitvoering. 

1.  Ontwikkeling aanbod: hulp op 
maat door één hulpverlener

Projecten Zorgmeldingen in vier regio’s

In dit project sluiten we aan bij gezinnen die niet 

uit eigen beweging hulp vragen. Dat doen we 

door de bundeling van expertise van medewer-

kers van Bureau Jeugdzorg en verschillende 

zorgaanbieders, het vereenvoudigen van werk-

processen (geen overdrachten en/of schotten) 

en het effectief inzetten van middelen. De pro-

jecten zijn gericht op het duurzame effect van 

het opheffen van onveilige situaties voor kinde-

ren, voorkomen van zwaardere interventies en 

minder terugkeer na afsluiting van de zorg. 

instanties (en dus verschillende personen) 

gedaan werden. Tenzij er andere specialistische 

kennis en vaardigheden nodig zijn, heeft het 

gezin dus maar met één contactpersoon te 

maken. Deze persoon biedt zorg op maat, licht 

als het licht kan, intensief als dat nodig is. Het 

CJg4kracht is nu in iedere gemeente actief. 
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Jeugdzorg Dichtbij

In het kader van het project Jeugdzorg Dichtbij 

is in de regio Nijmegen geëxperimenteerd met 

toeleiding naar ambulante jeugdzorg (entrea) 

zonder indicatiebesluit. De provincie financiert 

de projectcoördinator (in dienst van de ggD). 

De rol van Bureau Jeugdzorg gelderland in dit 

project is: zorgen voor voldoende aandacht 

voor de beoordeling van de veiligheid van het 

kind, overdragen van kennis door consultatie en 

advies, en het verzorgen van scholingsbijeen-

komsten. De scholing vindt plaats op CJg-

schaal, sluit nauw aan bij de behoeften van pro-

fessionals in het voorliggende veld, maakt veel 

gebruik van casuïstiek en heeft een intervisie-

achtige vorm.

ambulante hulp zonder indicatie

Binnen het experiment ‘ambulante hulp zonder 

indicatie’ (in de regio Noord-veluwe) worden 

gezinnen met een vraag om intensievere ambu-

lante hulp door het Centrum voor Jeugd en 

gezin direct naar de uitvoerende organisatie 

c.q. hulpverlener verwezen. Hierdoor is de 

schakel van Bureau Jeugdzorg gelderland voor 

het stellen van een indicatie niet meer nodig. 

gevolg is dat de betrokken gezinnen eerder 

geholpen worden en minder vaak hun vraag 

hoeven te stellen. Deze wijze van verwijzing kan 

alleen toegepast worden als op voorhand al 

redelijk duidelijk is welke hulp nodig is. Het pro-

ject is per 1 januari 2014 overgegaan in lokale 

basisteams, die op deze datum in de zes 

betrokken gemeenten gestart zijn. 
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vakmanschap en inmiddels ook betalende 

externen vindt één keer in de zes weken plaats. 

Multicultureel vakmanschap is in gesprek met 

een aantal gemeenten over implementatie van 

beleid rondom kwetsbare en moeilijk bereikbare 

doelgroepen. We bieden aan om beleid te toet-

sen en te adviseren over implementatie. 

Daarnaast is er interesse voor ons 

trainingsaanbod.

Hulpmix

Hulpmix voerde chatgesprekken via de site van 

www.jonginzutphen.nl, een unieke samenwer-

king waarbij deze laagdrempelige anonieme 

hulpverlening ingezet werd voor een gemeente. 

Bureau Jeugdzorg gelderland is één van de vijf 

organisaties die participeerde in Hulpmix. later 

is dit uitgebreid met het beantwoorden van 

e-mail. Het zoeken naar structurele financiering 

3.  Uitbreiding hulpaanbod: extra 
inzet expertise Bureau 
Jeugdzorg gelderland

Multicultureel vakmanschap

Het consultatieteam Multicultureel 

vakmanschap van Bureau Jeugdzorg 

gelderland draait op volle toeren. gemiddeld 

worden er zeven consultvragen per maand 

beantwoord en die vragen gaan gaan meestal 

over: 

•	 	advies	inzake	de	interculturele	communicatie	

en aanwezigheid van het consultatieteamlid 

bij een tweetal gesprekken met het 

cliënt(systeem);

•	 	ondersteuning	bij	het	uitvoeren	van	risico-

taxatie rondom ‘eerzaken’. 

De vragen van buiten de organisatie zijn in 2013 

toegenomen. De deskundigheidsbevordering 

voor de contactpersonen van Multicultureel 

voor de anonieme online hulpverlening leverde 

echter geen resultaten op. Helaas heeft dit er 

toe geleid dat het project eind 2013 moest wor-

den stopgezet. 

schoolmaatschappelijk werk

In diverse gemeenten zijn medewerkers van 

Bureau Jeugdzorg gelderland als schoolmaat-

schappelijk werker gedetacheerd op scholen 

voor voortgezet onderwijs. De overgang van 

zorg op school naar zorg buiten de school 

wordt zo vereenvoudigd. De gemeenten finan-

cieren deze activiteit.

http://www.jonginzutphen.nl
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komen tot een goed georganiseerde begeleide 

omgangsregeling in gezinnen met echtschei-

dingsproblematiek. resultaat van deze regeling 

moet zijn dat kinderen en biologische ouders 

contact met elkaar kunnen blijven onderhouden 

in een voor kinderen veilige omgeving. Dit pro-

ject is succesvol geïmplementeerd in vijf 

gemeenten. 

adolescentenstrafrecht

al in 2013 is in de strafrechtketen merkbaar dat 

het adolescentenstrafrecht (ingevoerd april 

2014, zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwer-

pen/jeugdcriminaliteit/adolescentenstrafrecht) 

gaat leven. steeds vaker komt Bureau 

Jeugdzorg gelderland in aanraking met jonge-

ren die na hun 18e een delict gepleegd hebben 

en jeugdreclasseringsbegeleiding opgelegd krij-

gen. Ook worden we vaker benaderd om mee 

te denken met de vroeghulp van de volwassen-

4. afstemming aanbod

Zorgtafeloverleg

Het zorgtafeloverleg is een groot succes. Iedere 

maand zitten alle sectoren bijeen om oplossin-

gen voor moeilijk plaatsbare jeugdigen te 

bedenken. Het wordt echter steeds moeilijker 

iedere keer een oplossing te vinden. Belangrijke 

reden hiervoor is een afname van behandel-

plaatsen bij de instellingen voor Jeugd- en 

Opvoedhulp. Hierdoor zijn jeugdigen met ernsti-

ge problematiek eerder aangewezen op een 

gesloten plaatsing. Dat is niet wenselijk en 

daarnaast accepteert de kinderrechter dit niet.

BOr (begeleide omgangsregeling)

Doel is met verschillende organisaties (Bureau 

Jeugdzorg gelderland, thuisbegeleiding thuis-

zorg, maatschappelijk werk Humanitas, raad 

voor de Kinderbescherming, rechtbank) te 

reclassering over het strafadvies voor zitting van 

een jongere van 18+ en de mogelijkheid het 

jeugdstrafrecht toe te passen dan wel jeugdre-

classeringsbegeleiding op te leggen. In 2013 is 

er een werkgroep gestart (raad voor de 

Kinderbescherming, reclassering Nederland en 

Jeugdreclassering) die zich heeft beziggehou-

den met de komst en de voorbereiding op het 

adolescentenstrafrecht. er ligt eind 2013 een 

concept implementatieplan klaar en de training 

van medewerkers op de methodiek ‘reclasseren 

van adolescenten’ is in 2013 gestart.

Jugendamt

Bureau Jeugdzorg gelderland en het 

Jugendamt ontwikkelen een georganiseerde 

samenwerking. Hierdoor worden gezinnen met 

problemen in het grensgebied van Nederland 

en Duitsland gezamenlijk, effectief en doelmatig 

geholpen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/adolescentenstrafrecht
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/adolescentenstrafrecht
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Provincie en gemeenten

Met wie werken we samen?

gemeenten
gemeenten zijn belangrijke samenwerkingspart-

ners. In het afgelopen jaar is de samenwerking 

geïntensiveerd. reeds bestaande projecten 

hebben een vervolg gekregen en nieuwe trajec-

ten zijn gestart. De nieuwe trajecten hebben 

betrekking op de naderende transitie. gedacht 

kan worden aan trajecten als ‘ambulante bege-

leiding zonder indicatie’ en ‘CJg4kracht’. 

Provincie
De provincie heeft een belangrijke positie als de 

partij waarmee de meeste productieafspraken 

worden overeengekomen. regelmatig vindt 

overleg met de provincie plaats. De provincie 

stelt de kaders vast en verleent de subsidie. 

Bestuurlijk en ambtelijk is veelvuldig overleg 

geweest over de gevolgen van de transitie.

In de voorbereiding op de transitie is overleg 

geweest met gemeenten over de wijze waarop 

de transitie vorm gaat krijgen en de rol van 

Bureau Jeugdzorg in deze. Deze overleggen 

vonden over het algemeen plaats op regionaal 

niveau. voor gelderland betekent dit dat met 

zeven verschillende regio’s overleg plaatsvond 

en afspraken zijn gemaakt. In de tweede helft 

van 2013 zijn er met alle regio’s regionale 

Transitie arrangementen afgesproken. Deze 

arrangementen stonden in het licht van de con-

tinuïteit van zorg voor bestaande cliënten en 

behoud van de zorginfrastructuur. 
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Onderwijsinstellingen
Bureau Jeugdzorg gelderland heeft in alle 

regio’s directe contacten met alle onderwijsin-

stellingen. Wij participeren in de meeste 

Zorgadviesteams (ZaT’s). 

Politie
De politie meldt op basis van het landelijke 

Convenant Zorgmeldingen. De meldingen van 

de politie komen binnen bij de regiokantoren. 

De regiokantoren pakken dit op als zorgmel-

ding. Wanneer geen contact tot stand komt of 

ouders hulp afhouden, dan bestaat de mogelijk-

heid tot het plegen van interventies of het intern 

overdragen aan het aMK. 

Ketenpartners

gelderse organisaties voor 
Jeugd- en Opvoedhulp
Bureau Jeugdzorg gelderland vormt samen 

met de gelderse instellingen voor Jeugd- en 

Opvoedhulp de Branche Jeugdzorg gelderland. 

De Branche heeft een bestuurlijke en inhoudelij-

ke overlegstructuur en wordt ondersteund door 

twee programmamanagers. In brancheverband 

wordt overlegd met de provincie over instel-

lingsoverstijgende onderwerpen. 

Justitiële Jeugdinrichtingen
Bureau Jeugdzorg gelderland heeft in het kader 

van de strafrechtelijke plaatsingen en de geslo-

ten jeugdzorg contact met de Justitiële 

Jeugdinrichtingen. 

lokale partners
In het belang van kinderen zoekt Bureau 

Jeugdzorg gelderland afstemming met andere 

hulpverleners binnen de eigen regio en/of het 

werkveld. samenwerkingspartners zijn o.a. 

Mee, het algemeen Maatschappelijk Werk, de 

Thuiszorg, Consultatiebureaus en de ggD.

Huisartsen en ziekenhuizen
Met huisartsenposten (HaP) zijn de contacten 

goed. regelmatig worden de assistentes 

getraind in het signaleren van en handelen bij 

vermoedelijke kindermishandeling. Ook is er 

geregeld overleg met de gelderse ziekenhuizen. 
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In het kader van de Wet Herziening 

Kinderbeschermingsmaatregelen is een werk-

groep opgericht die bestaat uit medewerkers 

van de raad voor de Kinderbescherming en 

Bureau Jeugdzorg gelderland. Het doel van de 

werkgroep is het volgen van en anticiperen op 

het wetsvoorstel Herziening Kinderbescher-

mingsmaatregelen. Het plan van aanpak ligt 

klaar. 

Kinderrechters
Bureau Jeugdzorg gelderland heeft contacten 

met het arrondissement arnhem en het 

arrondissement Zutphen. Met beide arrondisse-

menten is minimaal twee keer per jaar een 

afstemmingsoverleg. 

geestelijke gezondheidszorg
Het protocol gelderse aanpak Kinder-

mishandeling is geïmplementeerd. Op diverse 

niveaus is regelmatig overleg met de ggZ-

instellingen binnen de provincie.

raad voor de 
Kinderbescherming
De raad voor de Kinderbescherming is een 

belangrijke samenwerkingspartner in de keten. 

In het belang van kinderen wordt veelvuldig 

samengewerkt en afgestemd. In alle regio’s zijn 

er casusoverleggen in het kader van Doorlopen 

(deelproject van Beter Beschermd). een aMK-

medewerker neemt deel aan het overleg. Het 

casusoverleg is in toenemende mate het plat-

form voor doorgeleiding van raadsmeldingen 

naar de raad voor de Kinderbescherming en 

voor consultatief overleg tussen de raad en het 

aMK. 

Justitiële keten
In het kader van de justitiële taken van Bureau 

Jeugdzorg gelderland is er regelmatig overleg 

met de ketenpartners, zoals het Openbaar 

Ministerie. In de justitiële netwerken is vanuit de 

Jeugdreclassering geïnvesteerd in het verder 

doorontwikkelen van justitieel jeugdcasusover-

leg binnen de veiligheidshuizen. Dit door deel-

name aan het arrondissementaal Platform 

Jeugd (aPJ) en de zogenaamde regiekamer van 

het NOg veiligerhuis. Concreet betekent dit dat 

er ten behoeve van de inzet rondom afdoe-

ningszaken, minderjarige veelplegers en risico-

jeugd duidelijker op elkaar aansluitende werk-

processen tot stand gekomen zijn. 
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Netwerken Huiselijk geweld
Op 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod 

in werking getreden. Primair is de uitvoering van 

de Wet een gemeentelijke taak. De uitvoering 

van de crisisinterventie in het kader van een tij-

delijk huisverbod vindt plaats onder verantwoor-

delijkheid en regie van de gemeente, uitgevoerd 

door de advies- en steunpunten Huiselijk 

geweld (asHg). Bureau Jeugdzorg gelderland 

kan op meerdere manieren betrokken zijn, of 

worden, bij situaties van huiselijk geweld waarin 

een huisverbod wordt overwogen. 

Bureaus ten behoeve van 
Psychologische Onderzoeken
Psychologische onderzoeken, bijvoorbeeld in 

het kader van gesloten jeugdzorg, worden vaak 

intern gedaan door gekwalificeerde gedrags-

deskundigen, maar kunnen ook extern worden 

uitgezet bij bijvoorbeeld het ambulatorium of 

het NIFP. 

Inspectie Jeugdzorg
De Inspectie Jeugdzorg is een belangrijke 

externe toezichthouder. In 2013 heeft twee keer 

regulier overleg met de Inspectie plaatsgevon-

den. Onderwerpen waren: bespreken van mel-

dingen en incidenten, lopend en nieuw thema-

tisch toezicht, een andere aanpak van melden 

van incidenten en actuele onderwerpen in het 

licht van de naderende transitie. 
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Jeugdzorg Nederland
Jeugdzorg Nederland is als brancheorganisatie 

een belangrijke gesprekspartner. Het beleid van 

Jeugdzorg Nederland geldt als referentiekader. 

Bureau Jeugdzorg gelderland neemt actief deel 

aan het overleg binnen Jeugdzorg Nederland. 

De bestuurder neemt deel aan de algemene 

vergadering. vanuit het MT zitten er vertegen-

woordigers in diverse managersoverleggen.
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Belangrijke onderwerpen zijn:

•	 de	nieuwe	klachtenregeling;	

•	 	de	communicatie	met	en	bereikbaarheid	van	

gezinsvoogden;

•	 inzage	in	dossiers;

•	 	de	gevolgen	van	de	transitie	van	de	jeugd-

zorg vanuit cliëntperspectief; 

•	 	de	uitkomsten	van	

cliënttevredenheidstoetsen;

•	 	de	verbeteracties	naar	aanleiding	van	de	

evaluaties van de kwaliteit van het werk.

Cliëntenraad 
een goede communicatie met de cliënt is nood-

zakelijk om ons werk als Bureau Jeugdzorg 

gelderland goed te kunnen doen. Dat geldt 

voor ieder individueel contact tussen een mede-

werker en een cliënt. Maar ook voor de organi-

satie als geheel en voor alle cliënten. De 

Cliëntenraad geeft een stem aan de opvattingen 

en ervaringen van cliënten. Zij draagt uit wat  

cliënten meemaken en wat ze graag anders of 

beter zouden zien. Ook geeft de Cliëntenraad 

regelmatig adviezen aan Bureau Jeugdzorg 

gelderland over veranderingen in de manier van 

werken of de organisatie daarvan. Dit is een 

recht dat de Wet op de Jeugdzorg aan de 

Cliëntenraad geeft. De raad van Bestuur vraagt 

dan advies over een voorgenomen verandering. 

Het antwoord van de Cliëntenraad speelt een 

rol bij de verdere besluitvorming. soms worden 

adviezen van de Cliëntenraad overgenomen, 

soms ook niet.

Het jaar 2013 heeft sterk in het teken gestaan 

van de naderende transitie van de Jeugdzorg. 

De Cliëntenraad heeft regelmatig haar bezorgd-

heid geuit over het behoud van de kwaliteit en 

continuïteit van de dienstverlening aan cliënten 

in de toekomstige situatie. Zij vreest dat de 

ondersteuning van kinderen en ouders onder 

druk kan komen te staan. 

samen met de stichting Oudernetwerk 

Jeugdzorg en het Jongerenplatform en met 

ondersteuning van de provincie heeft de 

Cliëntenraad een presentatie opgesteld met een 

duidelijke uitleg over de wensen van kinderen 

en ouders met betrekking tot de transitie: 

‘Handen in één voor Jeugd met Toekomst’. 



25

Jaarverslag 2013

een deel van het kernteam heeft zich dit jaar 

specifiek bezig gehouden met de transitie. Het 

kernteam heeft deelgenomen aan een inspraak-

sessie vanuit de Tweede Kamer over de nieuwe 

Jeugdwet en is naar diverse bijeenkomsten op 

gemeentelijk niveau geweest om mee te praten 

over de toekomst van de jeugdzorg. Dit onder-

werp zal ook in 2014 hoog op de agenda blij-

ven staan van het Jongerenplatform.

 

Jongerenplatform 
Het Jongerenplatform Bureau Jeugdzorg 

gelderland is een initiatief van jongeren. Het 

doel van het Jongerenplatform is om jongeren 

een stem te geven en naar hun mening te vra-

gen. Het platform gaat alleen over Bureau 

Jeugdzorg-zaken en staat naast de 

Cliëntenraad. 

 

De tweede helft van 2013 heeft het Jongeren-

platform gebruikt om te investeren in de onder-

linge samenwerking en het uitbouwen van de 

achterban. Dit heeft tot gevolg gehad dat er nu 

een vaste kern is van achterbanjongeren die de 

bijeenkomsten bezoeken.
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Naast gezinnen met lichtere opvoedingsproble-

men zijn er gezinnen waar meerdere ernstige 

problemen tegelijk spelen, zoals psychiatrische 

problematiek, vechtscheiding, huiselijk geweld, 

schulden en kindermishandeling. vaak vragen 

deze gezinnen niet zelf om hulp en zitten zij 

daar (in eerste instantie) ook niet op te wachten. 

Nieuwe Jeugdbescherming
Om kinderen en gezinnen met ernstige proble-

men ook in de toekomst goed te kunnen helpen 

is Bureau Jeugdzorg gelderland medio 2013 

gestart met de Nieuwe Jeugdbescherming. Met 

deze nieuwe werkwijze sluiten we aan op de 

transformatie van de Zorg voor Jeugd, in nauwe 

samenwerking met de raad voor de 

Kinderbescherming, de landelijk werkende 

instellingen, de eigen Krachtcentrale én de 

gemeenten.

De gemeente krijgt vanaf 2015 de volledige ver-

antwoordelijkheid voor de Zorg voor Jeugd. De 

beoogde verbeteringen van deze transitie 

omarmt Bureau Jeugdzorg gelderland van 

harte: zorg dichterbij, één contactpersoon per 

gezin, meer investeren in eigen kracht van 

gezinnen en zo veel mogelijk voorkomen van 

zware maatregelen. 

De praktijk laat al veel goede resultaten zien, 

zeker waar het gaat om gezinnen met lichtere 

problemen. Ouders met vragen over opvoeding 

en opgroeien vinden laagdrempelig hun weg in 

de wijk of gemeente. Door de nieuwe en inte-

grale aanpak van de Zorg voor Jeugd worden 

zij eerder geholpen en is er meer continuïteit in 

de hulpverlening.

Nieuwe 
Jeugd-

bescherming

Sociaal 
netwerk

Gezin

CJG/
Buurtteam/
Wijkteam

School

Buurt
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De lokale hulpverlener is en blijft per definitie de 

vaste contactpersoon voor het gezin. Zij of hij 

pakt alle vragen van of over gezinnen zo breed 

mogelijk op en kan dit expertiseteam betrekken 

wanneer de grens van vrijwillige hulp bereikt is. 

Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid 

van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die 

afglijden in de criminaliteit. Doordat er ook vaste 

medewerkers van de raad voor de Kinder-

bescherming aan deze teams gekoppeld zijn, 

hoeft de lokale zorg in die situaties niet af te 

wegen of ook een melding bij de raad voor de 

Kinderbescherming noodzakelijk is. eén mel-

ding volstaat. 

 

Met de Nieuwe Jeugdbescherming worden 

krachten gebundeld. alle taken die nodig zijn 

om een kind te beschermen worden nauw ver-

bonden. Het biedt expertise op het gebied van 

drang en dwang: jeugdbescherming in de 

breedste zin van het woord. Breed geschoolde, 

gecertificeerde medewerkers en gedragsdes-

kundige ondersteuning zijn vertegenwoordigd in 

één team, dicht bij het gezin. Dit team biedt 

consultatie, voegt waar nodig in en trekt zich 

terug uit de lokale zorg zodra het kan. 

“ZOrg DICHTerBIJ, 

ééN CONTaCTPersOON Per geZIN, 

Meer INvesTereN IN eIgeN KraCHT vaN geZINNeN eN 

ZO veel MOgelIJK vOOrKOMeN vaN ZWare MaaTregeleN”
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Bureau Jeugdzorg gelderland

Hoofdkantoor

velperweg 75

6824 HH arnhem

Tel. 026 - 3629111

Fax 026 - 3644351

Identificatienummer KvK: 41052159

Website: www.bjzgelderland.nl

Bureau Jeugdzorg gelderland is een stichting en werkt vanuit verschillende regiokantoren:

Bureau Jeugdzorg gelderland is een stichting en werkt vanuit verschillende regiokantoren:

adres Plaats Telefoon

Hoofdkantoor velperweg 75 6824 HH arnhem 026 - 3629111

regio arnhem eusebiusbuitensingel 20 6828 Hv arnhem 026 - 3550700

Jeugdreclassering arnhemsestraatweg 348 6881 NK velp 026 - 3684684

amk en seZ arnhemsestraatweg 352* 6881 NK velp 026 - 4424222

regio achterhoek Burg. van Nispenstraat 14-16 7001 Bs Doetinchem 0314 - 340438

regio Nijmegen graafseweg 104 6512 CH Nijmegen 024 - 3287400

regio rivierenland stationsstraat 26-30 4001 Cee Tiel 0344 - 634459

regio Oost-veluwe &

regio Midden-Ijssel Pr. Willem alexanderlaan 201 7311 sTt apeldoorn 055 - 5786130

regio Zutphen Dreef 6d 7202 ag Zutphen 0575 - 5147 94

regio West-veluwe Oude Bennekomseweg 3 6717 lM ede 0318 - 691252

regio Noordwest- veluwe Touwbaan 88 3841 ga Harderwijk 0341 - 427144

Kindertelefoon Postbus 6088 7401 JB Deventer 0570 - 617374

In diverse plaatsen zoals groenlo en Culemborg zijn nevenvestigingen van de regiokantoren.

http://www.bjzgelderland.nl



