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Positief opvoeden in de Jeugdzorg

 José de Ruyter en Samantha Dinsbach, werkzaam als sector-
manager Residentiële Hulpverlening en Integrale Daghulp bij 
Pactum, waren zo enthousiast over Triple P dat ze ‘gewoon’ 
begonnen zijn met de invoering. Ze lopen daarmee voorop in 
de Gelderse jeugdzorg. José de Ruyter: “Triple P is in taal en 
werkwijze eenduidig en heeft daardoor meer effect.”

De toekomst van de Jeugdzorg:
Provinciale visie en afspraken 

 In oktober 2009 is het rapport met de evaluatie van de Wet 
op de Jeugdzorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Het IPO 
heeft daarop haar visie op de toekomst weergegeven in een 
‘Position Paper Jeugdzorg’. Daarnaast hebben de provincies 
met minister Rouvoet afspraken gemaakt over de Jeugd-
zorgaanpak en -financiering. Deze zorgen voor twee jaar 
rust in de jeugdzorgsector. 

Partners in het werk

 Helma Schouten en Martijn ter Meer werken allebei bij R75, 
maar ieder vanuit een andere organisatie. Ze zijn goede 

 sparring partners en overleggen dan ook veelvuldig met 
elkaar over hun cliënten. Helma: “Martijn weet zaken 
helder te verwoorden. Vaak hebben we aan een half woord 
genoeg.”

Verwijsindex Risicojongeren

 Bureau Jeugdzorg Gelderland is in januari 2010 aangesloten 
op de Verwijsindex Risicojongeren. Deze geeft professionals 
in de zorg en het onderwijs de mogelijkheid informatie over 
een kind onderling uit te wisselen. 

En verder

 Jeugdzorg Award 2009
 Iriszorg: Tendens 2009
 Tussen 16 en 23 jaar: Een cruciale leeftijd
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een effectieve aanpak 
van het zwerfjongeren-
vraagstuk. Maar ook 
de kwaliteit en omvang 
van de voorzieningen 
krijgt aandacht. 

Sluitende aanpak
Gemeenten hebben 
het niet makkelijk 
wanneer ze het thema 
zwerfjongerenbeleid 
serieus oppakken, zo 
blijkt uit de quick scan. 
Er zijn veel partijen bij betrokken en 
het is moeilijk om financiële middelen 
te vinden. De AWBZ-wijzigingen en 
bezuinigingen op de Maatschappe-
lijke Opvang-middelen maken het er 
niet eenvoudiger op. Spectrum vroeg 
zowel de gemeenten als de provincie 
zelf naar de rol die de provincie kan 
spelen. Gemeenten zien voor de 
provincie vooral een taak op het 
terrein van kennisdeling en het 
oppakken van gezamenlijke knel-
punten. Beide partijen vinden een 
sluitende aanpak 18-/18+ een belang-
rijk punt voor de provincie.

Tijdens de conferentie ‘Pak ’t samen 
op’, die op 19 november 2009 
gehouden werd, organiseerde de 

Tekst: Monique Willems

Alle centrumgemeenten in 
Gelderland hebben de afgelopen 
tijd geïnvesteerd in zwerfjongeren-
beleid. Dit blijkt uit een quick scan 
die Spectrum heeft uitgevoerd in 
Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, 
Apeldoorn en Ede. Spectrum bood 
bij vier van de vijf gemeenten 
ondersteuning bij de ontwikkeling 
van dit beleid.

Nijmegen loopt voorop en heeft al in 
2008 een intensief traject afgerond 
waarbij zij samen met de kernpart-
ners een aanpak heeft ontwikkeld. 
Arnhem heeft eveneens met de 
aanbieders rond de tafel gezeten 
om tot een sluitende zorgketen te 
komen. Apeldoorn en Doetinchem 
zitten midden in het proces om het 
zwerfjongerenbeleid vorm te geven. 
Gezien het kleine aantal zwerfjon-
geren voert Ede geen apart zwerf-
jongerenbeleid. Spectrum kreeg 
onlangs echter wel de opdracht om 
een advies te formuleren over wat 
er eventueel extra nodig is voor de 
groep 18- en 18+.

Gemeentelijke regie
Dit is goed nieuws voor de zwerf-
jongeren. Landelijk wordt namelijk 
steeds duidelijker dat het niet goed 
komt met de zwerfjongerenaanpak 
wanneer dit wordt overgelaten 
aan het veld. Het is te versnipperd, 
de verantwoordelijkheden zijn te 
verdeeld en de financieringsstromen 
zijn te complex. Gemeentelijke regie 
is onontbeerlijk. Alle gemeenten 
hebben het realiseren van een slui-
tende samenwerking daarom hoog 
op de agenda gezet. Dit ziet men als 
een belangrijke voorwaarde voor 

provincie met betrokkenen een werk-
tafel 18-/18+ om knelpunten te inven-
tariseren en oplossingen te zoeken. 
Hiermee heeft de provincie een officiële 
aftrap gegeven om tot een betere 
aansluiting te komen.

Meer informatie
Spectrum, Monique Willems, tel. (026) 384 62 46

e-mail: m.willems@spectrum-gelderland.nl

Download de brochure ‘Zwerfjongerenbeleid 

in Gelderland’ via 

www.spectrum-gelderland/publicaties

Zwerfjongerenbeleid 
actueel in Gelderland
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Positief opvoeden 
in de Jeugdzorg

José de Ruyter en 

Samantha Dinsbach, 

beiden werkzaam bij 

Pactum, waren zo enthou-

siast over Triple P dat ze 

‘gewoon’ begonnen zijn 

met de invoering. Ze lopen 

daarmee voorop in de 

Gelderse jeugdzorg. 

Maar wat is er nodig om 

deze methode in te voeren? 

Hoe past de nieuwe werk-

wijze in het bestaande? 

Genoeg aanleiding om eens 

te gaan praten met de twee 

sectormanagers Residen-

tiële Hulpverlening en 

Integrale Daghulp. 

Tekst: Elise Roelofse
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Hoe meer José en Samantha te weten kwamen over 
het programma, hoe meer ze dachten: “We beginnen 
gewoon”. Waarom zijn ze zo enthousiast? “Triple P is in 
taal en werkwijze eenduidig en heeft daardoor meer 
effect”, geeft José de Ruyter aan, “en de positieve bena-
dering past bij de visie van Pactum.” Ze betrokken het NJi 
(Nederlands Jeugd instituut) erbij voor informatie en de 
provincie Gelderland voor ondersteuning in de kosten. 
In het najaar werden twintig medewerkers in-company 
getraind op niveau 4 van Triple P (zie kader). Op één peda-
gogisch medewerker na betreffen het ambulante hulp-
verleners van beide sectoren. Volgens de sectormanagers 
is de methode, op enkele punten daargelaten, goed in te 
passen in het bestaande werk. Er volgt nog een extra trai-
ningsdag over het werken met de nieuwe materialen voor 
ouders van 12-plussers. 

 Zoeken mag In de werkwijze van Triple P gaat 
het eerste contact over de achtergrond en de oorzaken 
van het gedrag van het kind. “Als je dan gewend bent te 
werken met oplossingsgerichte methodes lijkt dat eerst 
een stapje terug”, geeft José de Ruyter aan. Dit is lastig, 
maar het biedt ook keuzemogelijkheden en verrijking. 
“We denken dat we meer kunnen aansluiten bij de leer-
strategieën van ouders. Wat werkt voor hen? Daarop kies 
je een insteek.” Samantha Dinsbach: “Het is in ontwik-
keling, zoeken mag.” José de Ruyter: “Je gaat een ander 
commitment aan met ouders. Zij leggen zich vast op 
een aantal gesprekken. Je besluit samen expliciet om 
het programma te doen. Ouders weten wat ze kunnen 
verwachten en dat is veilig.”

 Integriteit De provincie Gelderland heeft de trai-
ning en 28 trajecten uit de middelen voor het wegwerken 
van de wachtlijsten bekostigd. “Je hebt enthousiasme 
nodig, geld voor de trainingen en het materiaal en je moet 
intern de methode borgen voor blijvende effectiviteit”, 
stelt Samantha Dinsbach. Er zijn begeleide intervisie-
groepjes opgericht. Een leidinggevende heeft de taak 
gekregen om Triple P in de organisatie te monitoren en 

Wat is Triple P?
Triple P komt uit Australië en staat voor Positief Pedagogisch 

Programma; opvoedingsondersteuning en jeugdzorg voor ouders 

met kinderen van 0 tot 16 jaar. Doel is het voorkómen van (ernstige) 

emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevor-

deren van competent ouderschap. De Triple P-aanpak leert ouders 

gebruik te maken van de dagelijkse communicatie in het gezin 

om hun kinderen adequaat emotioneel te ondersteunen en hun 

sociale competentie en probleemoplossend vermogen te stimu-

leren. Ze versterken het gewenste gedrag en kunnen ongewenst 

gedrag beter reguleren. De opvoedingsondersteuning kan schrif-

telijk of mondeling zijn, individueel of groepsgewijs en zelfs als 

zelfhulp worden aangeboden. Het programma kan daardoor goed 

aansluiten bij verschillende vragen en behoeften van ouders.

Het programma biedt een samenhangend systeem van interven-

ties, dat loopt van de voorliggende voorzieningen in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin tot en met de geïndiceerde jeugdzorg, van licht 

naar zwaar. De eerste drie niveaus vinden in het lokale veld plaats.

De vijf niveaus van Triple P:

1)  Massamediale informatiecampagne

De mediacampagne richt zich op alle ouders die geïnteresseerd 

zijn in informatie over de opvoeding en de ontwikkeling van hun 

kind(eren). De boodschap is dat opvoeden een belangrijke taak is en 

dat het goed is om gebruik te maken van informatie en steun.

2) Voorlichtingsgesprekken  

Deze ondersteuning richt zich op ouders die specifieke vragen 

hebben over het gedrag en de ontwikkeling van hun kind, bijvoor-

beeld rond zindelijkheid of slapen. Het bestaat uit een kort persoon-

lijk of telefonisch advies, aangevuld met schriftelijke informatie. 

Daarnaast is er een groepsgericht aanbod (lezingen).

3) Gericht advies 

Aanbod voor ouders die specifieke zorgen hebben over gedrags- 

en ontwikkelingsproblemen van hun kind waarbij meer coaching 

nodig is dan bij niveau 2. Het aanbod omvat individuele advisering 

en richt zich op problemen als woede-aanvallen, zeuren, ruzie en 

vechtpartijen. 

4) Ondersteuning bij ernstige gedragsproblemen

De training in opvoedingsvaardigheden is voor ouders die inten-

siever hulp nodig hebben vanwege meervoudige gedragsproblemen 

van het kind, zoals oppositionele gedragsstoornissen. Het gaat 

om individuele sessies, groepsbijeenkomsten met telefonische 

consulten of een zelfhulpprogramma. 

5) Gezinsinterventie

Gezinsinterventie biedt hulp bij disfunctioneren van het gezin. 

Het is een intensieve training, gericht op gedragsproblemen van het 

kind in combinatie met problemen van de ouders (zoals relatiepro-

blemen, depressie en stress).

“Triple P is in taal 
en werkwijze eenduidig en heeft 

daardoor meer effect.”
José de Ruyter
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de intervisie te begeleiden. Zo wordt de integriteit van 
de methode bewaakt, maar er wordt ook gekeken waar 
uitbreiding zou passen, zodat het uiteindelijk helemaal 
wordt ingebed. 

 Het CJG en Triple P Triple P is een effectieve 
methode voor de jeugdzorg, maar Pactum blijft dit niet 
alléén doen. Voor beide sectormanagers is het doel breder 
dan een nieuwe methode in huis halen. Ze willen ook 
uitnodigen tot samenwerking. De doorgaande lijn is juist 
de kracht van Triple P. Pactum heeft de gemeente Arnhem 
en de regionale Back Office van de Centra voor Jeugd en 
Gezin gevraagd hoe zij tegenover de invoering van deze 
methode staan. De eerste reacties zijn positief. 

Het aanbod van Triple P kan helpen bij het voorkomen van 
uithuisplaatsing, daar zijn de twee collega’s van overtuigd. 
Ook zetten ze het programma alvast in als de gevraagde 
7x24-uurszorg niet direct voorhanden is. Ze zijn benieuwd 
of de zorg dan eerder kan worden afgerond. En na afron-
ding van de hulpverlening kan een Triple P aanbod zorgen 
dat de effecten beklijven. Pactum wil dit haar cliënten 
aanbieden, maar sluit niet uit dat het CJG dat straks kan 
doen. 

“Triple P is in ontwikkeling, 
zoeken mag.”
Samantha Dinsbach

Eén van de groepen geslaagde 

medewerkers na de Triple P accreditatie.

Meer informatie
Pactum, José de Ruyter, tel. (026) 354 32 93

e-mail: deruyter.j@pactum.org

Pactum, Samantha Dinsbach, tel. (026) 354 32 94

e-mail: dinsbach.s@pactum.org

Implementatie Triple P in Gelderland:

Spectrum, Elise Roelofse, tel. (026) 384 63 12

e-mail: e.roelofse@spectrum-gelderland.nl

www.triplep-nederland.nl
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Jeugdzorg Award 2009: 
“Dat de jongens dát voor mij over hadden!”
Tekst: Rinske Evers

David Gerritsen, zo heet de 

winnaar van de Jeugdzorg 

Award 2009. Hij werkt sinds 

2001 als straathoekwerker 

Arnhem Zuid bij Pactum 

Rijnside. Waarom juist hij? 

Wat maakt hem een bijzonder 

goede straathoekwerker? 

En wat houdt dat nu in; goed 

straathoekwerk?

De jury ontving 70 aanmeldingen 
over 45 personen en David Gerritsen 
(48 jaar) werd verkozen tot de Jeugd-
zorg-professional van het jaar. David 
was overdonderd en al helemaal toen 
hij erachter kwam dat ook jongeren 
uit Immerloo hem hadden voorge-
dragen. “Dat de jongeren dát voor me 
over hadden!” 

Een ‘gewone’ werkdag…
Elke dag ziet er voor David weer 
anders uit. Hij werkt 36 uur per week, 
waarvan vier tot zes uur kantoor-
werk, twee uur gebruikt hij voor 
overleg en de rest van de uren is hij 
op straat te vinden. Als hij met de 
auto op pad gaat, kan hij vier tot vijf 

van de negen wijken langs. Per fiets 
zijn dat er twee. Hij heeft het straat-
hoekwerk in Arnhem Zuid vanaf de 
grond opgebouwd. Hij heeft nu bij 
iedere groep een ingang en weet 
waar de ontmoetingsplekken zijn. 
Afgelopen dinsdag was hij bijvoor-
beeld als inspirator een hele ochtend 
op de HAN. Leerkrachten van de HAN 
wilden raad over hoe ze het beste 
met passieve, sms’ende studenten 
om kunnen gaan. Die middag had hij 
vrij gepland. Na het avondeten was 
hij een uur in overleg met buurtbe-
woners die met hem over jongeren-
overlast wilden spreken. Meteen 
daarna ging hij drie uur de straat 
op, waarin hij de betreffende over-
lastveroorzakende groep jongeren 
opzocht. David weet dat er in die 
groep eigenlijk maar twee jongens 
zijn die de overlast veroorzaken. Deze 
jongens waren nog niet aanwezig 
en hij heeft de groep uitgelegd dat 
deze jongens het voor hen verpesten, 
tenzij de groep in actie zou komen 
om deze jongens op hun gedrag aan 
te spreken. Op een gegeven moment 
gingen de groepsleden ieder weer 
meer ‘hun eigen ding doen’ en op dat 
moment waren ze zich niet meer 
bewust van David’s aanwezigheid. 
Dat moment heeft hij gepakt om 

enkele jongeren persoonlijk aan te 
spreken en hen verder te helpen met 
hun individuele problematiek. 

Vader voor de jongeren 
Wat doet David boven zijn collega’s 
uitstijgen? “Ik ga heel ver, ik heb circa 
450 telefoonnummers van jongeren 
in mijn mobiel staan en zij hebben 
ook allemaal mijn mobiele nummer. 
Als een jongere uit Arnhem Zuid hem 
om 1.30 uur nodig heeft terwijl hij 
in bed ligt, zorgt hij dat hij er is. Hij 
voelt zich een soort vader voor alle 
jongeren in Arnhem Zuid. Zijn  motto 
is: “Liefde is universeel. Als je veel 
liefdeszaadjes poot dan zul je deze 
oogsten, zeker bij de personen in 
kwestie.”

Toekomst 
Van het prijzengeld gaat 1.250 euro 
naar een organisatie in Afrika die hulp 
biedt aan kansarme HIV- besmette 
kinderen, 250 euro gaat naar het 
kankerfonds en de resterende 500 
euro is bestemd voor een uitje met 
de jongeren uit Immerloo die hem 
hebben voorgedragen. En op de 
vraag wat zijn toekomstdoelen zijn, 
antwoordt hij: “Dit werk voortzetten 
tot mijn 65e!”
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Tussen 16 en 23 jaar: 
Een cruciale leeftijd

Tekst: Monique Willems

Tijdens de conferentie ‘Pak ’t samen op’ in de 
Drufabriek in Ulft op 19 november 2009 vond de 
werktafel 18-/18+ plaats. Hier spraken genodigden 
met enthousiasme en betrokkenheid over jongeren 
in de leeftijd tussen 16 en 23 jaar in de overgangsfase 
tussen jeugdzorg en volwassenzorg.  

Naar aanleiding van signalen uit het veld over het feit dat 
veel jongeren tussen 16 en 23 jaar nog behoorlijk wat bege-
leiding nodig hebben naar hun volwassenheid en die nu 
onvoldoende krijgen, zette de Provincie dit thema op de 
agenda. Het gaat hierbij om jongeren met meervoudige 
problemen op het terrein van wonen, leren/werken en 
zorg, soms in combinatie met zorgmijdend gedrag.

Vanaf 16 jaar
Bij jongeren vanaf 16 jaar blijkt het van belang goed te 
kijken naar wat ze nodig hebben. Dit geldt zowel voor 
jongeren binnen de jeugdzorg als jongeren met meervou-
dige problemen in het voorveld. Deze jongeren kunnen 
psychische problemen en gedragsproblemen hebben, 
problemen op school, een instabiele woonsituatie en/of 
problemen op straat. Bij deze signalen is een grondige 
analyse en zo nodig psychiatrisch onderzoek, nodig. 
Stevige zorgcoördinatie, zowel voor jongeren binnen de 
jeugdzorg als in het voorveld, is bij deze meervoudige 
problematiek onontbeerlijk.

In het voorveld ziet men binnen samenwerkingsvormen 
als het CJG, de Verwijsindex en ZorgAdviesTeams mogelijk-
heden om signalen te bundelen, een probleemhouder te 
benoemen en een integraal plan te maken. Voor jongeren 
met meervoudige problemen die uitvallen op school, blijkt 
‘outreachend’ werken soms de enige manier om hen in 
een begeleidingstraject te krijgen. Eventueel moet hierbij 
drang en dwang ingezet worden (bijvoorbeeld vanuit de 
Wet WIJ). Een goed voorbeeld is Jouw Unit.

Rond 18 jaar
Men ziet een groep multiprobleem-jongeren onder de 
18 jaar, die het strakke regime van de Jeugdzorg afwijst 
en dreigt zorgmijdend te worden. Daarnaast is het soms 
moeilijk om een goede plek voor hen te vinden omdat ze 

gedragsproblemen hebben. Ze kunnen niet in de maat-
schappelijke opvang, omdat ze nog geen 18 zijn. Voor 
deze jongeren zijn verschillende vormen van zelfstandig 
wonen, met een verschillende intensiteit aan begeleiding, 
nodig.

Overgang 18-/18+
Er is een soepelere overgang nodig van de Jeugdzorg naar 
de volwassenenzorg, zowel wat de ambulante begeleiding 
als de woonvoorzieningen aangaat. Mogelijkheden liggen 
in voorzieningen als Kamers met kansen, een werkhotel 
en Ribw-woonvormen, die zowel voor 18-minners als 
jongeren boven de 18 toegankelijk zijn. Een goed voor-
beeld van ambulante begeleiding voor jongeren onder 
en boven de 18 jaar, noemt men de ambulante hulp van 
Lindenhout (Doetinchem). Verder vormen de schotten 
tussen allerlei financieringsstromen, waar voorzieningen 
in het overgangsgebied 18-/18+ tegenaan lopen, een 
specifiek probleem. Zo heeft Sancta Maria, die huisves-
ting, werk/opleiding, dagbesteding en individuele bege-
leiding biedt aan jongeren tussen de 16-23 jaar, met zeven 
financiers te maken. Dit vormt een bedreiging voor de 
continuïteit. 

Meer informatie
Spectrum, Monique Willems, tel. (026) 384 62 46

e-mail: m.willems@spectrum-gelderland.nl

www.pakhetsamenop.nl (voor meer informatie over 

de vervolgstappen van deze werktafel)
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Professional: 
Noreddine Benmhamed

Functie: Gemeentelijk coördinator 
Jeugdcriminaliteitspreventie
Waar: gemeente Apeldoorn en Epe

Jouw werk?
De gemeentelijk coördinator is de 
verbindende schakel tussen justitiële 
instellingen en gemeentelijke en 
provinciale instellingen die betrokken 
zijn bij jongeren. Ik ben ook verant-
woordelijk voor de binding tussen het 
Centrum voor Jeugd en Gezin en het 
Veiligheidshuis.

Namens de gemeente neem ik weke-
lijks deel aan het Justitieel Casus 
Overleg (JCO) waar delinquente 
jongeren, minderjarige veelplegers en 
risico-jongeren worden besproken. 
In het JCO participeren onder 
andere het Openbaar Ministerie 
en de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Mijn rol daarin is om via mijn 
lokale netwerk zoveel informatie te 
verzamelen zodat het OM het juiste 
besluit neemt. Bijvoorbeeld; een 
meisje van 14 jaar heeft een diefstal 
gepleegd. Voor zo’n feit zou het OM 
een taakstraf of geldboete opleggen. 
Tijdens mijn onderzoek blijkt dat er 
veel zorgen zijn over dit meisje; op 
school is zij zeer brutaal, ze verstoort 
de lessen, veroorzaakt overlast, etc. 
Ook zijn haar ouders gescheiden. 
Naar aanleiding van deze informatie 
start de Raad een basisonderzoek 
waardoor dit meisje een werkstraf 
plus Jeugdreclassering opgelegd krijgt.

De gemeentelijk coördinator is ook 
actief met het in kaart brengen van 
overlastgevende jongeren in de wijk. 
Zes professionals komen bij elkaar om 
de probleemjongeren te bespreken, 
zoals verzuim, verslaving, crimina-
liteit en mogelijk combinaties. Voor 
iedere jongere wordt een individueel 
plan van aanpak gemaakt en een 
verantwoordelijke aangewezen. 
Alle acties worden teruggekoppeld 
naar de gemeentelijk coördinator 
die vervolgens de lijnen bij collega’s 
uitzet. Door middel van deze 

individuele aanpak wordt de overlast 
in de wijk beïnvloed. De werkwijze is 
succesvol dankzij de goede samen-
werking met alle partners. 

Jouw werkdag?
Als gemeentelijk coördinator coör-
dineer ik het overleg rondom het 
nazorgaanbod. Dit zogenaamde 
‘trajectberaad’ vindt plaats op 
dinsdag. De partijen komen bij elkaar 
om aan de hand van informatie 
van justitie het nazorgtraject af 
te spreken. De betrokken partijen 
proberen om voor jongeren die 
een Justitiële JeugdInrichting (JJI) 
verlaten, een sluitende nazorg te 
realiseren en een betere regie op de 
totale keten te creëren. Verder draag 
ik er zorg voor dat er voor iedere veel-
pleger een trajectplan wordt opge-
steld. Ik toets de proces-verbalen op 
kwaliteit en volledigheid en leg deze 
voor aan het OM ter bespreking in 
het JCO.

Jouw energizer?
Het leukste van mijn werk is om te 
zien hoe de instanties zich volledig 
inzetten in het belang van de jongere. 
Wij werken vanuit de visie ‘de jongere 

centraal’. De professionals die aan 
tafel zitten concurreren niet met 
elkaar, maar vullen elkaar juist aan. 
Ik voel mij zeer vereerd om zoiets 
mee te maken. Het is echt iedere dag 
genieten!

Wethouder Blokhuis
over Noreddine

Wethouder Paul Blokhuis: “We willen graag 
een verschuiving van repressie en straf 
naar preventie. Daarom is het zo belangrijk 
dat justitie en zorg nauwe contacten met 
elkaar hebben. In Apeldoorn lijkt de struc-
tuur waarvoor gekozen is prima te werken. 
Jongeren krijgen in overleggen een ‘naam 
en rugnummer’. Maar minstens zo belang-
rijk als een goede structuur, is een groep 
gemotiveerde professionals. Ik ben erg blij 
dat Noreddine op deze belangrijke plek 
zit. Hij weet precies waar hij de noodza-
kelijke informatie vandaan moet halen en 
verbindt de professionals uitstekend. Echt 
een spil tussen het JCO en de gemeentelijke 
overleggen!”
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In oktober 2009 is het rapport met de evaluatie van 

de Wet op de Jeugdzorg aangeboden aan de Tweede 

Kamer. Het InterProvinciale Overleg, het IPO, heeft 

in reactie op de uitkomsten daarvan haar visie op de 

toekomst van de Jeugdzorg en beleidslijnen met impli-

caties voor deze toekomst beschreven in een ‘Position 

Paper Jeugdzorg’. Daarnaast hebben de provincies 

met minister Rouvoet afspraken gemaakt over 

de aanpak en financiering van de Jeugdzorg in een 

‘Afsprakenkader 2010-2011’. Deze afspraken zorgen 

voor twee jaar rust in de jeugdzorgsector. 

De implicaties van het Afsprakenkader voor het beleid 
en de uitvoering worden de komende maanden door de 
provincies en het ministerie voor Jeugd en Gezin verder 
uitgewerkt. Binnenkort wordt de visie van minister 
Rouvoet op de noodzakelijke verbeteringen en 

wijzigingen in het stelsel van Jeugdzorg verwacht. De 
minister zal naast de uitkomsten uit de evaluatie van de 
Wet op de Jeugdzorg (WJz) en vele andere bronnen ook 
de visie van het IPO uit het Position Paper betrekken. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland sluiten 
zich aan bij dit Position Paper. In dit artikel worden, na een 
korte terugblik op de uitkomsten van de evaluatie van de 
WJz, de hoofdlijnen van het Position Paper en het Afspra-
kenkader 2010 en 2011 beschreven. 

 Evaluatie WJz Het evaluatieonderzoek toont 
aan dat met de WJz de nodige verbeteringen tot stand zijn 
gebracht, zoals één toegang, verbeteringen in de keten-
samenwerking en een versterking van de positie van de 
cliënt. Er is in de afgelopen vier jaar onder de regie van de 
provincies en grootstedelijke regio’s veel  bereikt. De zorg 
waarvoor de provincie verantwoordelijk is, is redelijk tot 
goed georganiseerd. Dit geldt echter niet voor de samen-
hang tussen de provinciale jeugdzorg en andere specialis-
tische jeugd¬hulp (jeugd-GGZ, jeugd-LVG). Deze sectoren 
opereren praktisch onafhankelijk van elkaar, doordat er 

Tekst: Hemmo Sander

De toekomst van de Jeugdzorg: 
Provinciale visie en afspraken
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voor de verschillende hulpvormen per sector nog steeds 
sprake is van gescheiden financierings- en verantwoor-
dingsstromen en verschillende toeleidingsroutes naar 
het hulpaanbod. Dit bemoeilijkt de integrale regierol van 
provincies en belemmert intersectorale samenwerking in 
de Jeugdzorg. 

 Afsprakenkader 2010-2011 Het Afsprakenkader 
2010-2011 sluit aan bij de beleidslijnen uit het Position 
Paper. Het biedt bijvoorbeeld mogelijkheden en kansen 
om te komen tot versterking van het lokale aanbod, 
preventie en het vergroten van de eigen kracht binnen het 
eigen systeem. Thema’s die ook al in de regionale conve-
nanten met afspraken tussen de gemeenten en provincie 
Gelderland zijn opgenomen. In het afsprakenkader staat 
verder het waarborgen van zorg voor alle kinderen en 
een andere aanpak voor het terugdringen van de vraag 
naar Jeugdzorg centraal. Alle kinderen krijgen de zorg die 
nodig is. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen binnen 
negen weken worden geholpen. Kinderen in crisissituaties 
worden direct geholpen. 

In 2010 en 2011 wordt ingezet op het terugdringen van de 
groei van de vraag naar jeugdzorg. Ambulante jeugdzorg 
zonder indicatiebesluit wordt mogelijk, met het doel om 
kinderen en gezinnen eerder te helpen met lichtere zorg 
en het beroep op meer specialistische zorg te beperken. 
De gemeenten zijn daarbij een onmisbare partner. Provin-
cies, gemeenten en jeugdzorginstellingen spreken af hoe 
de meer preventieve jeugdzorg op lokaal niveau en zwaar-
dere vormen van jeugdzorg op provinciaal niveau beter 
kunnen aansluiten. Provincies krijgen maximale ruimte 
bij het besteden van geld. De minister gaat in gesprek met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om 
binnen het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten 
tot ondersteunende afspraken te komen over de inzet 
van gemeenten op het terrein van preventie, vroegsig-
nalering en lichte pedagogische hulp. In samenhang 
daarmee zullen de provincies met gemeenten concrete 
afspraken maken om de groeiende vraag naar dure geïndi-
ceerde (tweedelijns) jeugdzorg verder te beperken, en de 
uitstroom te bevorderen. 

 Efficiencywinst De provincies en stadsregio’s 
zijn er de afgelopen drie jaar in geslaagd om een efficiency- 
winst van 17% te boeken. Met de minister hebben ze 
afgesproken dat ze een uiterste inspanning doen om nog 
efficiënter te werk te gaan. Samen zetten de minister en 
de provincies zich er de komende jaren voor in dat meer 
kinderen die geïndiceerde zorg nodig hebben, gebruik 
kunnen maken van pleegzorg en van gezinshuizen in 
plaats van relatief dure residentiële zorg. De minister 
ondersteunt de provincies daarbij door de positie van 
pleegouders te versterken, hun financiële vergoeding 

te verhogen en een wervingscampagne te starten. De 
uitstroom van jongeren uit zwaardere vormen van zorg 
wordt verbeterd, het werken met bewezen methoden 
wordt verder gestimuleerd en de efficiency wordt 
verbeterd.

In hoeverre minister Rouvoet de uitgangspunten en 
wensen van de provincies uit het Position Paper over-
neemt, zal op korte termijn duidelijk worden uit de door 
de minister aangekondigde visie op het stelsel van de 
Jeugdzorg. 

Meer informatie
In een volgend nummer van Jeugd in Gelderland volgt een artikel over 

de visie op het stelsel van de Jeugdzorg en de nadere uitwerking van het 

Afsprakenkader 2010-2011. Zie ook Jeugd in Gelderland nummer 5, 2009.

 

Provincie Gelderland, Hemmo Sander, tel. (026) 359 93 27

e-mail: h.sander@prv.gelderland.nl

Bronnen
BMC. Eindrapport ‘Evaluatieonderzoek Wet op de Jeugdzorg’ (oktober 2009)

Beleidskader Jeugd 2009 – 2012. ‘Wie de jeugd heeft..’ (september 2008)

Uitvoeringsprogramma Jeugd 2010. ‘Pak ’t samen op’ (november 2009)

www.ipo.nl

Position Paper Jeugdzorg

Het Position Paper van het IPO stelt naar aanleiding 
van de evaluatie van de wet 21 beleidslijnen voor de 
provincies vast. Een overzicht van de beleidslijnen die 
herkenbaar zijn in het Gelderse Provinciale Beleids-
kader Jeugd en het Uitvoeringsprogramma Jeugd:

• Verbeteringen die de afgelopen jaren zijn aange-
bracht, moeten voor de toekomst worden geborgd.

• Het is nodig om de groei in vraag naar de Jeugd-
zorg in te perken. Investering in alle echelons is 
noodzakelijk.

• Verbetering van de integrale toegang tot de 
Jeugdzorg. De huidige toegangstaken van Bureau 
Jeugdzorg, waaronder de toegang tot de J-GGZ, 
blijven gehandhaafd en worden uitgebreid met de 
zorg voor Licht Verstandelijk Gehandicapte Jeugd 
(J-LVG).

• Het recht op Jeugdzorg blijft gehandhaafd.
• Specialistische hulp wordt integraal aangeboden 

en provincies willen naar één financiering onder 
verantwoordelijkheid van de provincies.

• Eigen mogelijkheden van gezinnen worden 
gestimuleerd.
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In 2011 heeft elke gemeente in Nederland een 
Centrum voor Jeugd en Gezin, zo luidt de afspraak 
met de gemeenten. Een proces dat veel vraagt. De 
meeste gemeenten zijn er op dit moment volop mee 
bezig. Immers, de lokale inkleuring van het CJG moet 
passen bij de gemeente. Desondanks zijn er steeds 
meer gemeenten die voor een aantal onderdelen de 
samenwerking zoeken met buurgemeenten of samen-
werking zoeken in een breder regionaal verband. In 
Gelderland is er zelfs voor gekozen om bijvoorbeeld 
rond de Verwijsindex met alle gemeenten op provin-
ciaal niveau met hetzelfde instrument te werken. 

In hoeverre wordt er nu in de Gelderse regio’s nog 
meer samengewerkt aan de vorming van het CJG? Op 
welke punten werken gemeenten samen en wat zijn de 
aandachtspunten bij de samenwerking?

 Samenwerking Taken als informatie en advies, 
lichte pedagogische hulpverlening en doorverwijzing 
worden vaak lokaal belegd. Andere taken worden 

regionaal belegd. Daarbij gaat het in grote lijnen om zes 
taakgebieden:
1.  Een aanvullend pedagogisch aanbod
2.  Verwijsindex en zorgcoördinatie met bijbehorende 

doorzettingsmacht (bijvoorbeeld functioneel beheer 
van de Verwijsindex en het Elektronisch Kind Dossier)

3.  Ketenregie (signaleringsfunctie, overleg en afstem-
ming, advisering over de regierol van gemeenten)

4.  Relatie met het onderwijs (bovenschoolse ZAT’s)
5.  Voorwaardenscheppende inhoudelijke taken (zoals 

bijhouden documentatiefunctie, onderhoud websites)
6.  Voorwaardenscheppende bedrijfsmatige taken (zoals 

aansturing personeel, archivering, ICT)

 Aandachtspunten bij samenwerking Uit het 
VNG-verkenningsdocument blijkt dat gemeenten er 
waarde aan hechten om voldoende ruimte te houden voor 
de lokale invulling van het CJG. Daarnaast blijkt dat hoe 
meer gemeenten samenwerken, hoe meer dit leidt tot 
eisen aan de organisatie, communicatie en 

Centra voor Jeugd en Gezin: 
Regionale samenwerking 
Tekst: Sylvia Vlaadingerbroek
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besluitvormingsstructuur. Samenwerking op deze punten 
veronderstelt immers een groot onderling vertrouwen. 
Wat dit proces kan ondersteunen, is een gezamenlijk 
gedragen visie door de gemeenten, de kernpartners en 
alle andere organisaties die betrokken zijn bij het CJG. Ook 
is het van belang om deze partijen vroeg bij de visievor-
ming te betrekken. Het is van belang om deze visie uit te 
werken naar omschreven kaders waarbinnen het proces 
verloopt, welke oplossingsrichtingen voor knelpunten 
worden gehanteerd en welke zaken voor sommige 
partners onbespreekbaar zijn. Als dit werkdocument 
ontbreekt, is de kans groot dat de samenwerkingspart-
ners zichzelf later in het proces tegenkomen. Het zorgt er 
tevens voor dat de uitvoeringspartners aan de slag kunnen 
zonder bestuurders voortdurend te betrekken bij elk klein 
besluit. Tot slot telt de invulling van een projectorgani-
satie, ofwel de projectstructuur; wie is projectleider: de 

gemeente of instelling? De regiefunctie van gemeenten 
betekent niet automatisch dat zij de feitelijke procesregie 
hoeven te voeren. Zij kunnen ervoor kiezen om, onder 
behoud van hun eindverantwoordelijkheid, een andere 
partij als projectleider of procesregisseur aan te wijzen. 
Er zijn tot nu toe grofweg drie keuzes uit de praktijk te 
onderscheiden:
1. Gemeenten trekken zelf het proces, waarbij ze uit eigen 

kring een projectleider aanwijzen.
2. Gemeenten wijzen een organisatie als projectleider aan 

(veelal de GGD).
3. Gemeenten trekken een externe projectleider aan.

Bij elk van deze keuzes is het raadzaam om een bijbeho-
rend regiedocument uit te werken, zodat alle partijen van 
elkaar weten waar ze aan toe zijn.

Regiocomponenten voor CJG’s in de convenanten

Voor een eerste, voorzichtige schets van de punten waarop de 
Gelderse regio’s voor de CJG-vorming samenwerken, dienen 
de Convenanten 2009-2012, gesloten tussen provincie en de 
gemeenten in de acht jeugd(zorg)regio’s. De provinciebrede 
samenwerking rond de Verwijsindex is hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Zo ook de voornemens om begin 2011 samenwerkings-over-
eenkomsten te hebben gesloten tussen de CJG’s, Bureau Jeugdzorg 
Gelderland, de Veiligheidshuizen, onderwijsvoorzieningen (ZAT, VO 
en JeugdzorgAdviesTeams BO) en andere casusoverleggen. Deze 
afspraken zijn voor alle regio’s gelijk en het is niet altijd helder of 
de afspraken in regionaal verband worden afgesloten of vanuit elk 
CJG afzonderlijk. Er wordt in elk geval wel gestreefd naar regionale 
eenduidigheid in deze overeenkomsten ten behoeve van deze vaak 
regionaal werkende partners.

Regio West-Veluwe Vallei
• Realisatie regionale backoffice van waaruit de lokale CJG’s 
 worden ondersteund. 
• Sluitende afspraken over de coördinatie van zorg (2011).

Regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe
• Elk CJG heeft regionale samenwerkingsafspraken.
• Gezamenlijke inspanning van zorgstructuren 0-23 jaar dekkend 

maken.

Regio Arnhem e.o.
• Elk CJG heeft regionale samenwerkingsafspraken en/of is aange-

sloten bij een regionale backoffice. Hierbij is ook coördinatie van 
 zorg geregeld. 
• Vier regionale speerpunten voor Lokaal Gezondheidsbeleid 

(Alcohol en Jeugd, Overgewicht, Psychosociale problematiek en 
Integrale ketenaanpak).

Regio Noord-Veluwe
• Elk CJG heeft regionale samenwerkingsafspraken en/of is aange-

sloten bij een regionale backoffice.
• Gezamenlijke inspanning van zorgstructuren 0-23 jaar dekkend 

maken.

• Coördinatie van zorg volgens het regionale Noord-Veluwse 
 model (2009).
• Regionaal vangnet ten behoeve van dak- en thuisloze jongeren en 

adequate bemoeizorg voor deze doelgroep (2012).

Regio Nijmegen
• Realisatie regiocomponent CJG (Programma Jong Kapitaal). 
 Deze bestaat onder andere uit een regionaal model voor coördi-

natie van zorg en de implementatie van een virtueel CJG inclusief 
digitale opvoedinformatie. 

.
Regio Achterhoek
• Elk CJG heeft regionale samenwerkingsafspraken en/of is aange-

sloten bij een regionale backoffice.
• Sluitende afspraken zijn over de coördinatie van zorg, een regio-

naal vangnet en adequate bemoeizorg.

Regio Rivierenland
• Regionale visie ‘Denk aan onze kinderen’ als basis voor lokale 
 CJG’s en invulling van de back-office.
• Instellingen formuleren gedeelde uitgangspunten (afgekort: 

GUIDO) ten behoeve van één lijn in interventiemethoden in het 
CJG. Tevens wordt het bestaande hulpaanbod overzichtelijk 
gemaakt (preventief en uitgaand van eigen kracht). 

• Subsidie-aanvraag bij provincie voor regionalisering van 
Home-Start. 

Uit het overzicht zijn al behoorlijke ontwikkelingen af te lezen op het 
vlak van regionale samenwerking in Gelderland. Interessanter nog is 
om te kijken hoe deze afspraken in de praktijk uit te werken zijn. 
In het volgende nummer van Jeugd in Gelderland zullen een aantal 
praktijkvoorbeelden uit de regio’s uitgebreider worden toegelicht. 

Bronnen
VNG. Centra voor Jeugd en Gezin en regionale samenwerking. Een verkenning 
van vier regionale samenwerkingsverbanden (mei 2009). 
Regionale Convenanten. Aansluiting lokaal preventief jeugdbeleid en jeugd-
zorgbeleid in Gelderland, periode 2009 – 2012.
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Als u denkt aan jongeren en drugs, denkt u dan aan 
‘afteren’, de ingestorte pillenmarkt en een ‘G-slaapje’? 
Dat ligt niet erg voor de hand. Toch zijn dit belang-
rijke Gelderse ontwikkelingen van 2009, zo blijkt uit 
‘Tendens 2009’, de Gelderse alcohol- en drugsmonitor 
van IrisZorg. 

Tendens beschrijft jaarlijks trends in het gebruik van 
alcohol en drugs onder Gelderse jongeren tot ongeveer 23 
jaar. Het onderzoek is bijzonder omdat het zich, naast het 
signaleren van trends in de middelen die gebruikt worden, 
ook richt op de achtergronden van het gebruik, zoals de 
redenen voor het gebruik, de werking van de middelen en 
de rol die deze spelen in de (uitgaans)scène. Bovendien 
besteedt IrisZorg in het onderzoek expliciet aandacht aan 
het gedrag van jongeren die minder in zicht zijn bij instan-
ties zoals het onderwijs. 

Conclusies Tendens 2009
Enkele conclusies uit het rapport van Tendens 2009:

‘Nee’ zeggen is geen optie
Een van de belangrijkste ontwikkelingen die uit het 
onderzoek naar voren komt, is dat ‘nee’ zeggen tegen een 
drankje voor veel jongeren geen optie is. De grens van 
het drinken ligt dan ook vaak bij sluitingstijd of bij ziek 
worden. In korte tijd veel alcohol drinken brengt ernstige 
risico’s met zich mee. Dit blijkt ook uit de toename van het 
aantal ziekenhuisopnames van jongeren onder de 16 jaar 
met alcoholvergiftiging. 

Blowers praten niet over problemen 
Blowen staat voor samen beleven, ontspanning en gezel-
ligheid, vooral op straat of op een hangplek. Praten over 
eventuele negatieve ervaringen of gevolgen, zoals 
problemen op school en te veel blowen, is ‘not done’. 
Jongeren- en straathoekwerkers zien echter een toename 
in dagelijks gebruik bij hangjongeren en zien hen bijvoor-
beeld vaker vroeg op de dag blowen, wat duidt op 
problemen. Zo is problematisch cannabisgebruik binnen 
IrisZorg sinds 2007 de meest voorkomende problematiek 
van cliënten onder de 18 jaar. 

XTC-markt is ingestort
XTC is een middel dat al jaren bij het uitgaansleven hoort. 
De markt van de XTC-pillen is in 2009 echter ingestort 
door een verslechterde kwaliteit van de pillen. Als gevolg 
daarvan is het aantal XTC-monsters dat men bij de test-
services van IrisZorg aanleverde explosief gestegen. Ook 
signaleert Tendens een daling in dit pillengebruik en een 
zoektocht van jongeren naar alternatieve middelen zoals 
GHB en 2cb.

TENDENS 2009
Alcohol- en drugsgebruik bij 
jongeren in Gelderland
Tekst: Mary de Jong
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“Niet de provincie, maar de 
gemeente moet verantwoor-
delijk zijn voor de jeugdzorg.”

Hans Esmeijer, gedeputeerde Jeugd & Gezin
“Op dit moment is het overhevelen van de verantwoorde-
lijkheid voor de jeugdzorg naar gemeenten geen oplossing 
voor de problemen die er zijn in de jeugdzorg. Uit de evalu-
atie van de wet komt naar voren dat de problemen vooral 
voortkomen uit drie verschillende toegangen tot de jeugd-
zorg: jeugd-GGZ, jeugd-LVG en provinciale jeugdzorg. 
De oplossing zit in het samenvoegen hiervan. En maak de 
provincie dan verantwoordelijk voor het geheel. Verder 
moet er sneller en zonder ingewikkelde procedures, 
ambulante hulp worden ingezet in samenspraak met en 
op verzoek van gemeenten. De provincie Gelderland heeft 
hierover met alle 56 gemeenten afspraken gemaakt.”

Elvira Flaton, regiomanager Bureau Jeugdzorg 
Achterhoek en Arnhem
“De gemeenten zijn vanaf 2009 voortvarend aan de slag 
gegaan met de ontwikkelingen van Centra voor Jeugd en 
Gezin. De ambitie van gemeenten is om de samenwerking 
tussen organisaties die zich in het lokale veld richten op 
jeugd, te verbeteren en te versterken. Dit door stevig in te 
zetten op een sluitende keten als het gaat om preventie, 
vroegsignalering en het borgen van zorgcoördinatie. Ik 
ben van mening dat deze ontwikkeling de kans moet 
krijgen om succesvol te worden. Los van het feit dat het 
risico van versnippering groot is wanneer de jeugdzorg 
een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt, zeker 
gezien de schaalgrootte van veel gemeenten in onze 
provincie.”

Mariko van Vemde, senior beleidsadviseur 
Welzijn, gemeente Voorst
“Graag! Daarmee maak je de lijnen korter waardoor 
indicering van het kind of de jongere sneller kan en hulp/ 
begeleiding efficiënter ingezet kan worden. De taak van 
gemeenten, op het gebied van jeugd, wordt daarmee 
ook duidelijk en compleet want in de huidige situatie is 
er een onnatuurlijke knip aangebracht. Wél een enorme 
uitdaging voor gemeenten, want het is een hele kluif om 
verantwoordelijk te zijn voor de jeugdzorg.”

Reageren?
Stuur uw reactie naar jeugdingelderland@spectrum-gelderland.nl

De Stelling

Speed om te overleven
Voor een aantal Gelderse dak- en thuisloze jongeren is 
speed hét overlevingsmiddel om het stappen langer vol 
te kunnen houden en problemen even niet te voelen. Het 
helpt hen om wakker te blijven tijdens nachten zonder 
slaapplaats en om hongergevoelens te onderdrukken. 
Opvallend is dat cliënten die problemen hebben met 
speed, veelal afkomstig zijn uit de niet-stedelijke gebieden 
in Gelderland. 

GHB nieuwe verslaving
GHB is niet meer weg te denken uit het uitgaansleven. Een 
belangrijk risico van dit roesmiddel is overdosering met 
een kortstondig coma tot gevolg. Dit ‘out’ gaan, ook wel 
‘G-slaapje’ genoemd, wordt gezien als ‘part of the game’. 
Sommigen gaan er zelfs naar op zoek. GHB is een nieuwe 
verslaving in Nederland. Binnen IrisZorg is het aantal 
GHB-cliënten met 66% toegenomen tot 53 cliënten in 
2009. 

Meer informatie
Iriszorg, Mary de Jong, tel. (026) 845 11 00

e-mail: M.Jong@iriszorg.nl

www.iriszorg.nl/over-iriszorg/publicaties/tendens (voor het onderzoek 

en de Factsheet Tendens 2009)
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Helma Schouten en Martijn ter Meer werken allebei 
bij R75, maar ieder vanuit een andere organisatie. Ze 
zijn goede sparring partners en overleggen dan ook 
veelvuldig met elkaar over hun cliënten. 

R75 is een samenwerkingsverband tussen NIM Maat-
schappelijk Werk en Entréa en gericht op ambulante hulp-
verlening aan dak- en thuisloze jongeren, jongeren met 
meervoudige problematiek en jonge moeders. R75 staat 
voor de locatie van de organisatie, namelijk de Regulier-
straat 75 in Nijmegen. 

Helma is maatschappelijk werker vanuit NIM Maat-
schappelijk Werk: “Vanuit mijn functie als maatschap-
pelijk werker begeleid en ondersteun ik de jongeren bij 
hun problemen. In een eerste gesprek probeer ik zoveel 

mogelijk informatie te verzamelen over de jongere en 
zijn problematiek. Van daaruit wordt er samen met de 
jongere een plan van aanpak opgesteld en kan de hulp-
verlening starten.”

Martijn werkt als ambulant hulpverlener vanuit Entréa: 
“Onze functie is anders, maar eigenlijk doen Helma en ik 
hetzelfde. We richten ons op jongeren tot 23 jaar. Helma 
heeft de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
afgerond en ik de studie Sociaal Pedagogische Hulpver-
lening. Voor ik bij R75 kwam werken, werkte ik op een 
residentiële behandelgroep voor jongeren tot 18 jaar. Ik 
werk dus vanuit een jeugdzorg-achtergrond.”

 Waar kennen jullie elkaar van? “Helma en ik 
kennen elkaar van R75”, geeft Martijn aan. “Zij werkte hier 
al toen ik in april 2007 bij R75 kwam werken. Vanaf het 
begin hebben we hetzelfde kantoor en zitten we tegen-
over elkaar.” Helma: “Mijn toenmalige ‘kantoormattie’ 
was aangenomen op een andere functie, Martijn werd 
zijn vervanger. In het begin had ik daar wel moeite mee 
en moest ik erg wennen aan Martijn, maar dat is hele-
maal goed gekomen. We kunnen het erg goed vinden.”

 Hoe werken jullie samen? Martijn: “Helma en ik 
zitten dan wel tegenover elkaar aan het bureau, maar in 
onze samenwerking staan wij náást elkaar. We over-
leggen veel samen. We kennen elkaars cliënten en nemen 
soms zaken van elkaar over als één van ons afwezig is.” 

Martijn ter Meer en
Helma Schouten
Tekst: Ellen Beltman

Partners in het werk

“Als Helma en ik R75 naar buiten toe 
moeten presenteren, vind ik ons 

een sterk duo.”
Martijn ter Meer
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Helma vult aan: ‘We delen hetzelfde kantoor en naast de 
humor en lol die we delen, zijn we goede sparring 
partners. Samen overleggen we veel over onze cliënten en 
over het werk.”

Helma vertelt dat hun stijl van werken over het algemeen 
met elkaar overeen komt, maar dat deze ook aanvullend 
is op elkaar. Volgens haar verloopt de samenwerking heel 
natuurlijk: ‘We voelen elkaar goed aan.” Martijn: “We zien 
elkaar drie of vier dagen in de week. Soms verplaatsen we 
ons kantoor na werktijd naar de kroeg om daar samen een 
biertje of wijntje te drinken. Werkzaken worden daar dan 
overigens niet besproken.”

 Waarom een goede partner? Martijn is voor 
Helma een goede partner in het werk omdat hij een 
andere achtergrond heeft dan zij. Hierdoor heeft hij soms 
een andere visie en kijk op zaken. Helma: “Martijn weet 
zaken helder te verwoorden. Onze stijl en manier van 
werken vertoont veel overeenkomsten waardoor we 
elkaar ook snel begrijpen. Vaak hebben we aan een half 
woord genoeg.”

Helma Schouten en Martijn ter Meer

“Martijn weet zaken helder te 
verwoorden. Vaak hebben we aan 

een half woord genoeg.”
Helma Schouten

Ook Helma is voor Martijn een goede partner in het werk, 
juist omdat zij veel kennis van zaken heeft. Hij waardeert 
haar directe manier van communicatie. Martijn: “Als 
Helma en ik R75 naar buiten toe moeten presenteren, 
vind ik ons een sterk duo. We voelen elkaar goed aan en 
vullen elkaar aan wanneer dat nodig is. Ons basispakket 
aan kwaliteiten komt grotendeels overeen. Toch heeft de 
één soms net wat meer ervaring met een bepaald onder-
werp dan de ander en zo maken we dankbaar gebruik van 
elkaars expertise!”

Meer informatie
R75, Martijn ter Meer 

e-mail: m.termeer@nim.nl

R75, Helma Schouten

e-mail: h.schouten@nim.nl

tel. R75 (024) 360 23 45 (elke ochtend van 9 tot 11:30 uur)
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Bureau Jeugdzorg Gelderland is in 
januari 2010 aangesloten op de 
Verwijsindex Risicojongeren. De 
Verwijsindex geeft professionals 
in de zorg en het onderwijs de 
mogelijkheid informatie over een 
kind onderling uit te wisselen. Zo 
bevordert deze de coördinatie van 
de zorg rond een kind of jongere, 
zodat zij zo goed en zo snel moge-
lijk worden geholpen.

Het is van belang dat met de gege-
vens in de Verwijsindex Risico-
jongeren (VIR) zorgvuldig wordt 
omgegaan. In de wet is geregeld 
dat het gebruik van de Verwijsindex 
past binnen de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Ook zijn er 
afspraken gemaakt over de beveili-
ging van het systeem. In de VIR staat 
geen inhoudelijke informatie. Deze 
informatie is terug te vinden in de 
dossiers van de verschillende instan-
ties. Alleen algemene gegevens, zoals 
de naam en geboortedatum, worden 
in de Verwijsindex opgeslagen. 
De VIR laat dus alleen zien welke 

Verwijsindex Risicojongeren

hulpverleners zorgen hebben over 
hetzelfde kind of dezelfde jongere. 

Hoe werkt het?
De Jeugdbescherming meldt alle 
cliënten. De vrijwillige Jeugdhulp-
verlening maakt melding van alle 
cliënten die een oranje of rode veilig-
heidscodering hebben. Het Advies- & 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
meldt alle cliënten naar wie het een 

onderzoek instelt. Deze melding 
wordt echter verwijderd als wordt 
vastgesteld dat er geen gegrond 
vermoeden van kindermishandeling 
is en er geen andere meldingen zijn in 
de VIR. 

De VIR houdt het aantal risicomel-
dingen over elke jongere bij. Zijn er 
twee of meer meldingen, dan is er 
sprake van een ‘match’. In dat geval 
krijgen de betrokken hulpverleners 
een e-mail hierover. Zodra ze hebben 
ingelogd, krijgen ze te zien door wie 
de melding is gedaan en over welke 
jongere een risico is gemeld. Als 

een hulpverlener de enige is die zich 
zorgen maakt, dan blijft het stil. Een 
melding van een risico in de Verwijs-
index gebeurt overigens altijd met 
kennisgeving aan de ouder, verzorger 
of de jongere zelf. Voor het uitwis-
selen van informatie over de proble-
matiek of diagnose is hun toestem-
ming nodig. 

De Verwijsindex legt de historie van 
hulpverlening niet vast. De signalen 
verdwijnen ook na verloop van tijd. 
Op dit moment bekijkt het ministerie 
van Jeugd & Gezin of dit gebeurt als 
de actie is afgerond of na een nog te 
bepalen termijn.

Wapen tegen fragmentatie
De VIR is een wapen van het minis-
terie van Jeugd & Gezin in de strijd 
tegen de fragmentatie in de Jeugd-
zorg. Om jongeren goed te kunnen 
helpen, is een soepele samenwerking 
tussen alle partijen in de Jeugdketen 
noodzakelijk. De Jeugdketen bestaat 
uit een groot aantal instanties en 
professionals, die nog te vaak langs 
elkaar heen werken. Er vindt regel-
matig onvoldoende afstemming 
plaats, waardoor de jeugdhulpverle-
ning tekort schiet. Soms komt dat, 
omdat organisaties uit verschillende 
disciplines komen, soms omdat 
jongeren naar een andere gemeente 
verhuizen.

Wie doen mee?
Bureau Jeugdzorg Gelderland en de 
Verwijsindex zijn georganiseerd in 
dezelfde zeven regio’s in Gelderland. 
Het streven is dat per regio zo veel 
mogelijk instanties uit verschillende 
werkgebieden (de zorg, het onder-
wijs, politie) gebruikmaken van de 
VIR.

Meer informatie
Bureau Jeugdzorg Gelderland, Joke van der 

Schaaf, tel. (026) 362 91 11

e-mail: j.van.der.schaaf@bjzgelderland.nl

www.verwijsindex.nl
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Kort
Gelderse aanval op de uitval 2010

Net als in de voorgaande jaren ondersteunt de provincie Gelder-

land ook dit jaar samen met Spectrum de aanpak van Voortijdig 

Schoolverlaten in Gelderland. Er wordt vooral ingezet op kennis-

uitwisseling en het bijeenbrengen van netwerken. Een belang-

rijke focus is hierbij de positie van kwetsbare risicoleerlingen in 

het onderwijs. Het projectteam gaat hierover graag met u in 

gesprek. Voor 2010 staan er tevens een aantal kennisateliers op 

het programma, waarvan we u uiteraard op de hoogte houden 

via de agenda. 

Meer informatie: www.gelderseaanvalopdeuitval.nl

ZAT-monitor 2009

De ontwikkeling van zorgstructuren in en om het onderwijs 

heeft in Gelderland al jaren de aandacht van alle partners. In 

2007 heeft Spectrum in opdracht van de provincie een Gelderse 

visie op de onderwijs-zorgstructuren geformuleerd, waarin de 

minimale kwaliteitseisen voor ZorgAdviesTeams zijn benoemd 

op basis van landelijke kwaliteitseisen. Spectrum monitort de 

ontwikkeling van ZAT’s in Gelderland door periodiek een vragen-

lijst uit te zetten bij de ZAT-coördinatoren. In 2007 is met name 

de dekkingsgraad en de samenstelling van de ZAT-teams in beeld 

gebracht. In 2009 zijn de ZAT’s langs de meetlat uit het Gelders 

Kader onderwijs-zorgstructuren gelegd.

Meer informatie: De resultaten van de monitor 2009 kunt u downloaden 

via www.spectrum-gelderland.nl 

Swengel hengelt naar actuele thema’s

Kindermishandeling is een thema dat momenteel veel poli-

tieke aandacht krijgt. Professionals en vrijwilligers werken met 

protocollen die de veiligheid van onze kinderen moeten waar-

borgen. Echter, uitgangspunt hierbij is dat niet alleen de daders, 

maar álle ouders schuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. Dit 

veroorzaakt dat je als ouder direct van je kind gescheiden wordt 

in het ziekenhuis, wanneer je denkt dat het, na een val van een 

schommel, wellicht iets mankeert. Ook professionals klagen 

over het ‘moeten laten varen van de menselijke maat’ in het 

contact met ouders, stelt Justine Pardoen (Ouders Online). Maar 

wat vinden wij? Schieten we door? Op de site van Ouders Online 

het verhaal van Hans en Marijke. Volgens hun dossier vormen 

ze een ‘risicogezin’. Ze weten niet waarom en klopten aan bij 

Ouders Online. Het verhaal vormt één van de blogbijdragen op 

www.swengel.nl, de nieuws- en opiniesite voor de Gelderse 

professional in het sociale domein. U wordt van harte uitge-

nodigd om ook te reageren op de blogs of zelf een bijdrage te 

leveren. Verder vind u op de site vacatures en evenementen in 

Gelderland. 

Meer informatie: www.swengel.nl

Aanleveren kan via redactie@swengel.nl

Kennisatelier Mentoring en Coaching helpt! 
ROC Aventus, Laan van Mensenrechten 500, Apeldoorn 
25 maart 2010, 13.00 – 16.30 uur

In dit kennisatelier komen projecten aan bod over hoe mentoring 

jongeren kan helpen om met plezier naar school te gaan of een 

stage tot een succes te maken. Er wordt ingegaan op het belang 

van kwaliteitsontwikkeling. Tevens is er gelegenheid om met 

deskundigen van gedachten te wisselen over verschillende vormen 

van mentoring en coaching. 

Organisatie: Spectrum Gelderland, Provincie Gelderland

Jaap Terpstra, tel. (026) 384 63 11

www.gelderseaanvalopdeuitval.nl 

Masterclass Speelruimte
Spectrum, Velp 
15 april 2010, 08.30 – 16.30 uur

De Gelderse Sport Federatie (GSF) en Spectrum organiseren een 

Masterclass voor wethouders en ambtenaren met Speelruimte in 

hun portefeuille. Er wordt uitgebreid ingegaan op integrale samen-

werking en externe financiering van speelruimte in uw gemeente. 

Ambtenaren en bestuurders met Sport en/ of Spelen in hun porte-

feuille krijgen een uitnodiging toegestuurd. 

Organisatie: Gelderse Sport Federatie, Spectrum Gelderland

Petra Schipper (GFS), tel. (026) 35 40 378

Jorike Smeitink (Spectrum), tel. (026) 384 63 24

Agenda

In het volgende nummer...

• Nazorg na jeugddetentie
• Passend onderwijs en integraal 
 indiceren
• Consequenties evaluatie Wet op de 

Jeugdzorg

Kijk voor meer bijeenkomsten op: www.spectrum-gelderland.nl/kalender
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Mentoring helpt ze vooruit

Tekst: Jorike Smeitink

Voor veel jongeren is de overgang van basisschool naar voortgezet 
onderwijs of van voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding een 
belangrijke stap in hun leven. Ze betreden een wereld die er anders uitziet 
en proberen een goede balans te vinden tussen school en vrije tijd. 
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Spectrum CMO Gelderland
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tel. (026) 384 62 00

jeugdingelderland@spectrum-gelderland.nl

www.spectrum-gelderland.nl
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Sommige jongeren hebben tijdens 
hun schoolperiode een steuntje in 
de rug nodig, bijvoorbeeld van een 
mentor. In de publicatie ‘Mentoring 
helpt ze vooruit’ worden de mogelijk-
heden van mentoringprojecten in het 
onderwijs beschreven. 

Voorbeeldprojecten
Mentoring wordt hoofdzakelijk 
ingezet om aan drie soorten doelen 
te werken, namelijk het stimuleren 
van sociaal-emotionele ontwik-
keling, het bevorderen van studie-
succes en het bieden van inzicht in 
de mogelijkheden voor vervolgstudie 

en arbeid. Het doel van een mentor-
project en de doelgroep waarop 
men zich richt, bepalen de ‘soort’ 
mentor die de school het beste kan 
inzetten. Dat kan een medeleerling 
zijn, een student of een volwassene 
uit een specifieke beroepspraktijk. 
Welke mentor een school ook kiest, 
hij of zij moet altijd een grote mate 
van zelfstandigheid hebben en op 
een verantwoordelijke manier met 
de leerling kunnen omgaan. Ter 
illustratie zijn er ook verschillende 
voorbeeldprojecten van Mentoring in 
de brochure opgenomen. 

Meer informatie
Spectrum organiseert op 25 maart 2010 een 

Kennisatelier over Mentoring (zie ook: Agenda) 

www.gelderseaanvalopdeuitval.nl 


