
 

 

 

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) 

Een project om de jeugdbescherming in Gelderland te verbeteren 

2020 - 2021 

 

Jeugd beter beschermen 

In het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie 

Gezondheidszorg en jeugd (november 2019) komen veel problemen in de organisatie en 

uitvoering van de jeugdbescherming naar voren. Die worden ook in Gelderland herkend. De 

organisaties die met veiligheid en bescherming te maken hebben en de jeugdhulpregio’s in 

Gelderland hebben met elkaar een agenda opgesteld met concrete actiepunten, om de 

bescherming van jeugdigen te verbeteren: de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokken regio’s 

De zeven Gelderse 
Jeugdhulpregio’s 
 
Achterhoek 
Centraal Gelderland 
FoodValley 
Midden-IJssel / Oost-Veluwe 
Noord Veluwe 
Rijk van Nijmegen 
Rivierenland 

Betrokken organisaties  

Vier Gecertificeerde Instellingen (GI’s) 
Jeugdbescherming Gelderland 
William Schrikker Stichting 
Leger des Heils 
Jeugd Veilig Verder 
 
Drie Veilig Thuis organisaties 
Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland 
Veilig Thuis Gelderland Midden 
Veilig Thuis Gelderland Zuid 
 
En 
De Raad voor de Kinderbescherming 

 



 

 

Zakelijke afspraken en samenwerkingsafspraken 

 

De Verbeteragenda is opgesteld langs twee lijnen: 

 

1) Contracteren en basisafspraken 

 

De “zakelijke” afspraken die nodig zijn om de jeugdbescherming te 

verbeteren. Op dit moment koopt iedere jeugdhulpregio zelf 

jeugdbescherming in bij de GI’s. Er worden verschillende tarieven en 

verschillende afspraken gehanteerd per GI en per regio. De ambitie 

is om uniforme contracten op te stellen en eenduidige afspraken te 

maken over administreren en monitoren.  

Zodat er minder tijd gaat naar de “zakelijke” kant van het verhaal - 

en meer tijd naar het begeleiden van jeugdigen en gezinnen.  

 

 

2) Samenwerken en kennisdelen 

De samenwerkingsafspraken die nodig zijn om de 

jeugdbescherming te verbeteren. De betrokken organisaties 

werken nog niet vanuit dezelfde visie. Ook worden vaak per 

organisatie en per regio verschillende werkwijzen en 

formuleren gebruikt. Hierdoor sluit de hulp voor jeugdigen en 

gezinnen niet goed aan. En zijn jeugdigen die structureel in een 

onveilige situatie zitten niet snel genoeg in beeld. De ambitie is 

om beter met elkaar te gaan samenwerken, vanuit één visie en 

met dezelfde werkwijze en formulieren.  

Zodat een gezin kan rekenen op een vast team van contactpersonen, professionals die van 

elkaar weten wat ze doen in het gezin en elkaar daarin aanvullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Project 

Om de Verbeteragenda uit te werken en te komen tot de beoogde resultaten, is een project 

ingericht. Er zijn in totaal 4 werkgroepen, met daarin een vertegenwoordiging van de 

jeugdbeschermingsorganisaties en de regio’s. Het zijn inhoudelijke experts en professionals 

op het specifieke terrein van de werkgroep. Dus contractmanagers en inkoop als het gaat 

om contracten, data-analisten als het gaat om monitoring, enzovoorts. 

 

Er zijn twee werkgroepen binnen de lijn Contracteren en 

Basisafspraken, onder leiding van projectleider Erwin Piet: 

1) Werkgroep Contracten en normgering 

2) Werkgroep Dataverzameling en stuurinformatie 

 

 

 

Er zijn ook twee werkgroepen binnen de lijn Samenwerken en 

Kennisdelen, onder leiding van projectleider Miranda Hendriksen: 

1) Werkgroep Visie en nieuw perspectief 

2) Werkgroep Samenwerken in de praktijk 

 

 

 

 

 



 

 

• Er is een kleine Regiegroep, die zorg voor de ‘dagelijkse gang van zaken’.  

• Zij maakt onderdeel uit van een wat grotere Projectgroep, die de voortgang van het 

proces in de werkgroepen bewaakt en zorgt voor verbinding tussen de beide lijnen 

van de Verbeteragenda. De projectgroep komt tweewekelijks bij elkaar en zorgt 

ervoor dat de juiste voorstellen worden voorgelegd aan het Ambtelijk Overleg.  

• In het Ambtelijk Overleg zit een ambtelijke vertegenwoordiging van alle betrokken 

organisaties en regio’s. Zij haalt het draagvlak voor de voorstellen op binnen de 

achterban en scherpt waar nodig de voorstellen aan. Het Ambtelijk Overleg  komt in 

ieder geval ééns per kwartaal bijeen, voorbereidend op het Bestuurlijk Overleg.  

• In het Bestuurlijk Overleg zitten de directeur-bestuurders van de 

veiligheidsorganisaties en de regionaal verantwoordelijke wethouders jeugd. Het 

Bestuurlijk Overleg bespreekt de voorstellen, bepaalt het definitieve voorstel en 

zorgt ervoor dat hierover een besluit wordt genomen.  

Voor de regio’s geldt dat de voorstellen ter besluitvorming zullen worden voorgelegd aan 

de samenwerkende gemeenten per regio. 

 



 

 

 

Alle beoogde resultaten op een rij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracteren en basisafspraken 

 

Uniforme contractering op basis van 

huidige contractering (2021) 

Eenduidig contractmanagement 

Meerjarige financiering 

jeugdbescherming  

Nieuwe caseloadnormen en uniforme 

werkwijze GI’s 

Nieuwe contractering op basis van 

nieuwe caseloadnormen en uniforme 

werkwijze (2022) 

Eenduidige dataset beleidsinformatie 

Bovenregionale monitor beschikbaar 

hulpaanbod (vs. wachtlijsten) 

 

 

Samenwerken en kennisdelen 

 

Gezamenlijke visie jeugdbescherming 

Afspraken voor rol- en taakverdeling in de  

samenwerking voor de dagelijkse praktijk 

(uitgangspunt: vaste contactpersonen per 

gezin) 

Periodieke kennisdeling, consultatie en 

advies 

Plan voor scholing en kennisdeling 

jeugdbeschermingspartners 

Monitor en escalatieladder onveilige 

situaties 

Basiswerkwijze regionale 

Jeugdbeschermingstafels 

Basiswerkwijze regionale Expertteams 

Uniforme afspraken bijzondere kosten 

GI’s 

Uniforme werkwijze bepaling jeugdhulp 

(en formulierenstroom) 

Aanpak preventieve jeugdbescherming 

Gezamenlijk werven van personeel 

 

 



 

 

Meer informatie?  

 

Wil je meer weten over het project, de voortgang en de resultaten, dan kun je contact 

opnemen met:  

 

• de projectleider van de lijn Contracteren en basisafspraken, Erwin Piet, 

erwin.piet@dpapeoplegroup.nl 

 

• de projectleider van de lijn Samenwerken en kennisdelen, Miranda Hendriksen, 

miranda@hendriksenadvies.nl 

 

• de projectsecretaris, Judith Bos, judith@judithbos.nl 
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