Ieder kind veilig! Blijvend veilig!
Daar zorgen we samen voor
Folder voor professionals uit de jeugdzorg

Ieder kind veilig!
Daarom Jeugdbescherming
Jeugdbescherming (Regio Amsterdam), voorheen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, wil
kinderen blijvend op de veiligheidsnorm krijgen. We doen dit op een kundige, krachtige en kwetsbare manier. Daar slagen wij in door Generiek Gezinsgericht Werken (GGW), in samenwerking met onze
partners én in samenwerking met de gezinnen. Jeugd beschermen doe je immers niet alleen. Succes
staat of valt bij effectieve interventies, samenwerking tussen alle betrokkenen én de wil om daadwerkelijk resultaat te boeken voor het kwetsbare kind in de knel.

Waar leidt het toe?
•

Veilige kinderen

•

Krachtige gezinnen

•

Veiligheid van kinderen altijd in beeld

•

Duurzaam resultaat

•

Grotere cliënttevredenheid

•

Tevredenheid bij de ketenpartners
Resultaat om trots op te zijn!

In deze folder leest u hoe wij werken en voor wie, hoe we dat doen en waarom. Door onze werkwijze
op papier te zetten willen wij onze partners informeren en motiveren om samen met ons de kwetsbare
kinderen van vandaag te leiden naar verantwoordelijke volwassenen in de toekomst.

Onze kinderen
De kinderen en gezinnen waarmee wij te maken hebben, kampen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en een onveilige leefsituatie. Wij werken met gezinnen die problemen hebben op het gebied
van werk, inkomen en schulden. Maar ook worden zij geconfronteerd met sociaalpsychologische vraagstukken, verslaving, (huiselijk) geweld en criminaliteit. Of er zijn problemen met huisvesting of onderwijs.
Ouders kunnen en/of willen daar niets aan doen. Vaak zijn ze in het verleden al meerdere keren in
begeleiding geweest, zonder succes. Dat is een heftig gegeven. Heldere verwachtingen en duidelijke
afspraken zijn een absolute voorwaarde voor succes, zowel voor ons, als voor de gezinnen en onze partners.

De methode: één gezin, één plan,
één gezinsmanager, één team
In 2011 is Bureau Jeugdzorg Amsterdam gestart met de ontwikkeling en invoering van een
gezinsgerichte methodiek en een gezinsgericht werkproces. Het uitgangspunt is niet langer alleen één
kind, maar het héle gezin. Hierbij praten we niet over, maar mét het hele gezin. Ook uitvoeringsoverleggen
vinden plaats met het gezin erbij. Met deze integrale aanpak zijn wij in staat te werken aan de structurele
veiligheid. In het Generiek Gezinsgericht Werken (GGW) combineert de gezinsmanager de kaders van
jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulpverlening volgens het principe één gezin, één plan,
één gezinsmanager. De gezinsmanager voert intensief casemanagement uit. GGW bevat de effectieve
elementen van onder andere Delta, Eigen Kracht Conferenties, aanpak multiprobleemgezinnen en de
effectieve, relationele gesprekstechnieken, waarmee Bureau Jeugdzorg al sinds 2006 experimenteerde. Alle gezinsmanagers werken volgens dezelfde principes waarin ‘waardewerk’ centraal staat. Dat
betekent dat wij alleen werk doen dat ten goede komt aan het kind en het gezin en dat we de organisatie
hebben ontdaan van onnodige bureaucratie of verspilling. Deskundigheid op de juiste tijd, op de juiste
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plaats, waarbij we altijd als één team samenwerken.
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Onze werkwijze toegelicht
In Generiek Gezinsgericht Werken staat het gehele gezinssysteem centraal. Door de eigen kracht van een
gezin en haar sociale netwerk te benutten, zorgen we er uiteindelijk voor dat gezinnen zelf verder kunnen.

Burger

SAMENLEVING

Professional
Wijkteams / Jeugdteams

Ja
Nee
Kinderen
onveilig?
Gezin(systeem)
blijvend veilig?

Ja

Basisteam
Multidisciplinair:
gezinsmanagers, supervisor,
gedragswetenschapper,
teammanager.
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Gezinsmanager heeft
intensief contact met gezin.
VERBINDEN & MOTIVEREN
Gezinsplan
fase I - 1-6 weken
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Nee

Gezinsmanager zorgt voor juiste,
bewezen effectieve interventies.
ONDERSTEUNEN & VOLGEN
Gezinsplan
fase II - 6-9 maanden

Gezinsmanager heeft
intensief contact met gezin.
GENERALISEREN & BORGEN
Gezins(borgings)plan
fase III - 1-6 weken

Jeugd- en Opvoedhulp, Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbank, School,
CJG/OKC, Wijkteam, Schuldhulpverlening, Woningbouwvereniging...
In het uitvoerdersoverleg met gezin en alle betrokken netwerkpartners staat het gezinsplan centraal.

De gezinsmanagers nemen het intensieve casemanagement van de gezinnen op zich. Zij zijn de regisseurs
van de hulpverlening. Vaak hebben ze te maken met gezinnen die in eerste aanleg ongemotiveerd zijn en
niet meer het geloof hebben dat ze iets kunnen veranderen aan de moeilijke situatie waarin ze zijn beland.
Samen met de gezinnen maken we een plan, in een taal die begrijpelijk is voor de gezinnen. We betrekken het hele gezin erbij. Het gezin bepaalt waar het om gaat en samen stellen we doelen. Deze moeten
bijdragen aan ‘ieder kind veilig’. Alle kinderen in het gezin moeten blijvend op de veiligheidsnorm komen.

Blijvend op de veiligheidsnorm betekent:
1.

Leeftijdsadequate ontwikkeling

2.

Adequate verzorging

3.

Veilige fysieke omgeving

4.

Continuïteit en stabiliteit

5.

Respectvolle leefomgeving

6.

Geborgenheid

7.

Mensen in de omgeving van het kind die hem of haar ondersteunen en aanmoedigen

8.

Structuur

9.

Educatie

10. Psychische problematiek van opvoeders is niet overheersend

Deze pedagogische visie is gebaseerd op de internationale rechten van het kind en op wetenschappelijke
inzichten over opgroeien en opvoeden.

Waarom werkt het?
Deskundigheid haal je erbij wanneer dit nodig is, wanneer je als professional merkt dat je tegen de
grenzen van je kennis aanloopt. Dat kan een vertrouwensarts, gedragsdeskundige of iemand van de
schuldhulpverlening zijn. Die wordt dan uitgenodigd in het basisteam van de gezinsmanager of gaat mee
naar een huisbezoek.
Om de gezinnen zo snel mogelijk zo sterk mogelijk te maken, zetten we zoveel mogelijk het eigen netwerk
in en organiseren we bijvoorbeeld Eigen Kracht Conferenties (EKC’s) waarin samen met het netwerk van
het gezin de krachten van het netwerk worden gebundeld. In de tweede fase worden uitvoeringsoverleggen
(UVO’s) gehouden. Dit zijn overleggen met alle betrokken partijen én het gezin.

Als de oorzaak van de problemen met de mogelijkheden van het eigen netwerk niet kan worden weggenomen, zetten we professionele hulp in. Vaak gaat het om specifieke zorg, op het gebied van bijvoorbeeld
psychiatrie, verslaving of verstandelijke beperkingen. Dit soort problemen is moeilijk of niet oplosbaar, maar
er kan wel een manier worden gevonden om ermee om te gaan. Tijdens de hulpverlening of behandeling houdt
de gezinsmanager van Jeugdbescherming een vinger aan de pols en zorgt dat de gezinnen gemotiveerd
meedoen en sterker worden totdat hij of zij zeker weet dat de veiligheid van het kind is geborgd.
Ieder basisteam wordt gekoppeld aan een wijk, zodat netwerkpartners in de wijk bekend zijn en zo licht en
effectief mogelijke interventies worden ingezet.

Wat maakt dat het werkt?
1.

Snel bij het gezin thuis

2.

Eigen Kracht Conferentie (EKC) inzetten

3.

Supervisie op gedrag volgens bewezen gesprekstechnieken

4.

Gezinsplan is van het gezin en up-to-date

5.

Pedagogische visie in beeld

6.

Basisteam voor casuïstiek en supervisie

7.

Uitvoeringsoverleg met het gezin erbij

8.

Escaleren van kwesties naar een hoger niveau om besluitvorming te versnellen

9.

Borging: ieder kind veilig!
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10. Veiligheidsnorm vasthouden
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Samenhang
Het gezinsgerichte werken is hét middel om de ambitie, ieder kind veilig, te realiseren. Niet alleen is
het gezinsgerichte werken een sleutel voor resultaat, ook een andere manier van samenwerken tussen
jeugdzorginstanties draagt bij aan de resultaten. Zo participeren wij in het kader van de Amsterdamse visie
‘Om het kind’ in een aantal proeftuinen met Samen Doen-teams in huishoudens met een beperkte zelfredzaamheid. Door samenwerking tussen instanties wordt getracht een teveel aan bureaucratie te verminderen, de belangen van instituties te neutraliseren en sneller en effectiever door te pakken als dat voor de
veiligheid van kinderen nodig is.
De effecten van het gezinsgerichte werken zijn in een business case zichtbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat
de GGW-aanpak effectiever en efficiënter is dan onze traditionele aanpak. Gezinnen zullen niet of minder
vaak opnieuw instromen én de overhead is minder door het terugbrengen van overbodige bureaucratie.
De ondertoezichtstellingen (OTS) zijn fors gedaald, net als het aantal gedwongen uithuisplaatsingen (UTS).
Wij lopen bij beide voor op de landelijke trend. De grootste daling kent het aantal voorlopige ondertoezichtstellingen (VOTS).
De verwachting is dat de ingezette trend de komende jaren zal doorzetten. De nieuwe werkwijze is beter
voor kinderen en gezinnen en leidt tot een miljoenenbesparing. De verwachting is dat het aantal cliënten zal
afnemen als de effectiviteit groter wordt; de begeleidingsduur zal korter worden, de zwaarte van de zorg
zal gemiddeld afnemen en de cliënten zullen minder ‘terugkeren’ naar Jeugdbescherming. De benodigde
personeelscapaciteit zal om die reden kleiner worden.

Wat vinden uitvoerders en
de doelgroep?
Niet alleen voor de kinderen en gezinnen leidt het Generiek Gezinsgericht Werken tot betere resultaten, maar
ook voor de medewerkers van Jeugdbescherming. Het ziekteverzuim daalt. Gezinsmanagers ervaren dat
cliënten minder wantrouwig zijn en zich beter gehoord voelen. Communicatie is hierbij een belangrijk
onderdeel; gezinsmanagers praten nu mét gezinnen in plaats van óver gezinnen. Zij doen dit in de vertrouwde omgeving vanuit respect. Wij vragen actief aan onze cliënten hoe zij onze werkwijze en samenwerking
ervaren. Van de feedback leren wij en we kunnen ons ermee verbeteren.

Eén groot succes?!
Met het Generiek Gezinsgericht Werken is een proces in gang gezet waarbij, naast een verbetering van de
begeleiding van kwetsbare gezinnen, een verschuiving plaatsvindt van hulpverlening in een justitieel kader
(dwang) naar hulpverlening in een vrijwillig kader (drang) waarbij minder gedwongen uithuisplaatsingen
worden ingezet. Deze ontwikkeling wordt zowel om inhoudelijke redenen (een beter beklijvend resultaat)
als om financiële redenen (minder beroep op dure voorzieningen) toegejuicht.

Andere succesfactoren zijn:
•

Door aan te sluiten bij het gezin en haar krachten zijn de oplossingen naar verwachting
duurzamer.

•

Door het gezin in plaats van alleen het kind als uitgangspunt te nemen, worden de oorzaken
van alle problemen onderzocht en aangepakt. Vaak zijn de kindproblemen daar een
afgeleide van.

•

Door de interne ontschotting binnen Jeugdbescherming komt er maar één casemanager
en komen er minder hulpverleners in een gezin en kan een vertrouwensband opgebouwd
worden, wat een goede basis is voor samenwerking met het gezin.

•

Door gericht interventies in te zetten (maatwerk) die bij de krachten van het gezin passen,
blijft het gezin gemotiveerd tijdens de uitvoering ervan, is er een betere borging van de
veiligheid en is de kans op terugval en herhaald inzetten van dure zorg kleiner.

•

Door het uitvoeringsoverleg samen met het gezin en de partners te doen, kun je samen de
juiste interventie of behandeling inzetten.

•

Door met alle betrokkenen steeds te monitoren of je op koers ligt, kun je tijdig bijstellen.

Natuurlijk gaat niet altijd alles goed. Wij leren ook hier van feedback. Heeft u ervaringen die niet stroken met
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hetgeen hier is geschetst, laat het ons dan weten!
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De toekomst
GGW leidt tot kortere doorlooptijden van OTS en uithuisplaatsing en zorgt op termijn voor lagere kosten.
De eerste resultaten zijn erg bemoedigend. De komende jaren zal ook uitgebreid onderzoek worden gedaan
naar de effecten van GGW op de veiligheid van kinderen op de middellange en lange termijn. Ons doel is
om de kwetsbare kinderen van nu de verantwoordelijke ouders van de toekomst te laten worden.
We zijn er nog niet. Leren en ontwikkelen is een continu proces. Wij hebben een uitgebreid onderzoeksprogramma onder de titel Lerend Effectiviteitsonderzoek (LEF). Daarin werken we samen met het Athena
Instituut van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en FFT-LLC in Seattle. Het ontwikkelen en
in stand houden van een leeromgeving ‘leren met impact’ staat hierbij centraal.
Wij hebben een eigen transformatie doorgemaakt door het invoeren van GGW. ‘Ieder kind veilig’ en de
sterke regie om deze ambitie waar te maken, maakt dat de gezinsmanagers geen jeugdzorgers zijn, maar
jeugdbeschermers. De werkwijze is veranderd, waarbij naar de gezinnen toe wordt gegaan en bureauwerk
tot een minimum is beperkt. Om die reden hebben wij onze naam aangepast aan de inhoud van ons werk en
zijn wij verder gegaan onder de naam Jeugdbescherming.
Ieder kind veilig is niet alleen een opgave van ons als Jeugdbescherming, maar is een opgave van de
maatschappij. Daarom ontwikkelen wij een platform waar kennis en kunde bij elkaar komen én wordt
uitgedragen. Een platform van én voor ons allemaal ten behoeve van Ieder kind veilig!

Contact met Jeugdbescherming
(JBRA)
Wilt u meer informatie over ons, onze werkwijze, onze partners of wilt u contact met één van onze collega’s,
stuur dan een e-mail naar communicatie@jbra.nl.
Meer informatie staat op onze website: www.jeugdbescherming-regioamsterdam.nl of www.jbra.nl. Wilt u
contact met ons opnemen, dan kan dit via: info@jbra.nl of telefoonnummer 020 - 487 82 22.
Postadres JBRA

Bezoekadres JBRA

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Overschiestraat 57

Postbus 69168

1062 HN Amsterdam

1060 CG Amsterdam

Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
T 020 487 82 22
www.jbra.nl

