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Jeugdbescherming Overijssel is een professionele organisatie op het gebied van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering. Wij dragen bij aan een veilige leefomgeving waarin kinderen de kans krijgen zichzelf te 

ontplooien. Dat doen wij in situaties waarbij sprake is van dwang, zoals bij kinderbeschermingsmaatregelen 

en jeugdreclassering conform de Jeugdwet en de Wet Kinderbeschermingsmaatregelen, en in situaties waarbij 

sprake is van drang. Als de ontwikkeling van kinderen (0 – 18 jaar) ernstig gevaar loopt vanwege problemen bij 

het opgroeien en opvoeden, dan ondersteunt Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) de kinderen en hun ouders/

opvoeders. Gezinnen komen niet ‘zomaar’ in aanraking met de jeugdbescherming. De problematiek in gezinnen 

kan ingewikkeld zijn en is vaak divers: psychische problemen bij ouders of kind, verslaving, criminaliteit, 

echtscheiding, schulden of werkloosheid. Het is vaak een stapeling van factoren die leidt tot een onveilige 

opvoedingssituatie of die een gezonde ontwikkeling van het kind bedreigt.
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Op welke manier begeleidt JbOV gezinnen?
De meeste ouders willen het beste voor hun kinderen. 

Jeugd bescherming Overijssel wil zoveel als mogelijk samen 

met een gezin de opgroeisituatie verbeteren. Wij hechten veel 

 waarde aan het vergroten van de eigen kracht van mensen, 

zodat zij grip krijgen en houden op hun situatie. Jeugd

bescherming Overijssel helpt bij het zoeken naar en werken 

aan de juiste oplossing voor problemen, om voldoende  gezag, 

 structuur en/of geborgenheid te brengen in het leven van 

 kinderen. Hiervoor werken we samen met opvoeders en 

 zorgaanbieders.  Wij  werken volgens de  methode VERVE: 

 Veiligheid En Regie Voor Elk. De veiligheid van een kind staat 

bij ons altijd voorop. Een gezin kan samen met  familie,  vrienden, 

 kennissen en  professionals uit de eigen  omgeving een Plan 

van aanpak maken. De  afspraken in het plan dienen wel aan 

de  gestelde veiligheid en  ontwikkelvoorwaarden te voldoen. 

Samenwerking met andere betrokken organisaties
Jeugdbescherming Overijssel werkt samen met verschillende 

 organisaties, zoals:

•  de sociale wijkteams in gemeenten of de 

 Centra voor Jeugd en Gezin (CJG);

• het algemeen maatschappelijk werk;

• de geestelijke gezondheidszorg (GGZ); 

• organisaties voor Licht Verstandelijk Gehandicapten; 

• het welzijnswerk;

• de jeugdgezondheidszorg (JGZ);

• zorgaanbieders;

• politie;

• Raad voor de Kinderscherming.

Niet vrijwillige hulp
Soms lukt het een gezin niet om op vrijwillige basis de 

situatie te verbeteren. Jeugdbescherming Overijssel benut 

dan de wettelijke mogelijkheden om te realiseren dat een 

kind veilig is, ook als ouders niet meewerken. De veiligheid 

van kinderen en jongeren dient altijd gewaarborgd te zijn 

en verval of terugval van jongeren in criminaliteit willen 

we voorkomen. 

Een kinderrechter kan maatregelen opleggen als vrijwillige 

 hulpverlening ontoereikend is. Gedwongen maatregelen zijn:

•  een ondertoezichtstelling (OTS, beperking van

 het gezag van de ouders);

• voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS);

• een uithuisplaatsing (UHP);

• een gezagsbeëindigende maatregel (voogdijmaatregel);

•  een jeugdreclasseringmaatregel (na het plegen van

 een strafbaar feit door de jongere).

DE VEILIGHEID VAN EEN KIND STAAT BIJ 
JEUGDBESCHERMING OVERIJSSEL ALTIJD VOOROP.”

“
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Hoe komen kinderen bij Jeugdbescherming 
Overijssel terecht?
Kinderen en hun ouders/opvoeders komen op verschillende 

manieren bij Jeugdbescherming Overijssel terecht:

•  Vaak worden zij doorverwezen door een sociaal wijkteam 

  of CJG. Samen met de contactpersoon van het  sociaal 

wijkteam of CJG begeleidt de jeugdbeschermer van 

 Jeugd bescherming Overijssel het gezin.

•  Als de kinderrechter besloten heeft dat er een 

 kinder beschermingsmaatregel nodig is voor zorg en 

 opvoeding van een kind, dan zorgen wij voor uitvoering 

 van voogdij of gezinsvoogdij.

•  De Raad voor de Kinderbescherming, de Officier van 

 Justitie of de kinderrechter kan ons opdracht geven 

 jeugdreclassering uit te voeren, als een jongere met 

 politie of justitie in  aanraking is gekomen. 

Het verschil tussen drang en dwang
Op papier is het onderscheid van begeleiding op vrijwillige 

basis en nietvrijwillige begeleiding misschien gemakkelijk te 

maken; maar in de praktijk is dat anders. Voordat een gezin 

een kinderbeschermingsmaatregel wordt opgelegd, is er vaak al 

een traject van begeleiding of hulpverlening aan voorafgegaan. 

Jeugdbescherming Overijssel wil de oplegging van kinder

beschermingsmaatregelen proberen te voorkomen door middel 

van drang. Drang is: ongevraagde bemoeienis met een gezin nog 

voor er sprake is van een maatregel van kinder bescherming of 

een maatregel van jeugdreclassering. 

Dwang is: een van de maatregelen van kinderbescherming en 

jeugd reclassering die door de kinderrechter wordt  opgelegd. 

Jeugdbescherming Overijssel is deskundig en  gecertificeerd om 

doelgericht en effectief op te kunnen treden. Waar ouders hun 

kinderen onvoldoende kunnen beschermen en/of  kinderen zich 

onvoldoende kunnen  ontwikkelen binnen een gezin, is het de 

plicht van de overheid om in te grijpen. 



DRANG IS ONGEVRAAGDE BEMOEIENIS MET 
EEN GEZIN NOG VOOR ER SPRAKE IS VAN EEN 
KINDERBESCHERMINGSMAATREGEL.”

“
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Hoe is de financiering van jeugdzorg georganiseerd?
Voor de financiering van jeugdzorg zijn gemeenten 

verantwoordelijk. De gemeenten werken hiervoor samen in 

regionale verbanden. In Overijssel zijn twee gemeentelijke 

regio’s, te weten: 14 gemeenten in Twente (Samen 14) en 

11 gemeenten in IJsselland. Deze gemeentelijke regio’s 

financieren de uitvoering van jeugdbeschermingstaken en 

jeugdreclassering. Alleen gecertificeerde instellingen mogen 

jeugdbeschermingstaken uitvoeren. Jeugdbescherming 

Overijssel is een gecertificeerde instelling. 

Jeugdbescherming Overijssel is een stichting met een Raad van 

Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van een  directeur, 

tevens bestuurder. In totaal werken bij Jeugd bescherming 

Overijssel ongeveer 400 medewerkers. Jeugdbescherming 

Overijssel werkt vanuit twee regio’s: de regio Twente en de regio 

IJsselland. Beide regio’s  hebben een regiomanager die sturing 

geeft aan de uit voerende  taken. In de regio Twente zijn kantoren 

gevestigd in Almelo, Enschede en Hengelo. In de regio IJsselland 

zijn kantoren gevestigd in Zwolle en Deventer. 

Jeugdbescherming is veelzijdig 
Deze brochure laat de veelzijdigheid van het werk van 

de jeugdbescherming zien. Veelzijdig als het gaat om de 

verschillende kinderen, jongeren en ouders/verzorgers en 

de aard van hun problematiek. Veelzijdig ook als het gaat 

om de mogelijkheden van begeleiding, zoals vastgelegd in 

wet en regelgeving. Veelzijdig ook door de kleur die eraan 

gegeven wordt door onze, veelal door sociale motieven 

gedreven, bevlogen medewerkers.

Zelf om hulp vragen is vaak niet makkelijk; begeleiding op 

basis van drang kan als onwenselijk worden ervaren. Toch is 

deze begeleiding soms noodzakelijk. Onze mede werkers zijn 

professionals die kunnen omgaan met emoties en  gevoelens 

van onmacht, boosheid of gelatenheid van kinderen en hun 

ouders/verzorgers. Gelukkig zijn gezinnen ook blij met de 

 begeleiding en ondersteuning die via Jeugdbescherming 

Overijssel gerealiseerd wordt. Samen met hen en met 

partners in de keten werken wij aan passende begeleiding 

en ondersteuning. 

ZELF OM HULP 
VRAGEN IS MOEILIJK.”

“
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“Ik ga er altijd vanuit dat mensen niet expres iets verkeerd 

doen. Zo van, ‘laten we een kind eens even verwaarlozen’. Nee, 

vaak is er sprake van machteloosheid. Het is goed om dan iets 

positiefs te kunnen betekenen in het leven van een kind.” 

Nicole is jeugdbeschermer: ze biedt hulp, steun en toezicht. 

“Mijn eerste huisbezoek bij een cliënt vergeet ik nooit meer. 

Ik zat daar op de bank en het gezin negeerde mij volledig. De 

ouders zaten met hun rug naar mij toe televisie te kijken. Even 

wist ik niet wat ik moest doen. Inmiddels werk ik al weer 15 jaar 

bij de jeugdbescherming en heb ik heel veel geleerd. Ik denk 

soms nog wel eens ‘erger dan in deze situatie kan een kind niet 

belanden’, maar dan gebeurt er altijd wel weer iets waardoor 

ik me verwonder en me weer laat raken. Omdat ik bij de levens 

van de kinderen betrokken ben. Zo begeleid ik één cliënt al tien 

jaar. Dit meisje woont in een pleeggezin, omdat haar ouders niet 

goed voor haar kunnen zorgen. Haar verslaafde vader zwerft en 

haar moeder is ongeneeslijk ziek. Ik zie haar gemiddeld eenmaal 

in de vier weken en dan praten we bij. Over hoe het met haar 

gaat; bij haar pleegouders en op school.

Het is fijn om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van zo’n 

meisje. Door de jaren heen heb ik haar steeds beter leren 

kennen, en ben ik erg gesteld geraakt op haar en de mensen 

om haar heen. Haar welzijn gaat me aan het hart. Het geeft 

me een goed gevoel om tijdens mijn werk echt van waarde te 

kunnen zijn en verschil te kunnen maken voor een kind. In dit 

geval help ik haar vooral met haar toekomst. Maar soms ben ik 

al blij wanneer een kind van zijn ouders een boterham mee naar 

school krijgt voor in de pauze. Heel praktisch. En bovenal ben ik 

blij als ik het vertrouwen van een beschadigd kind krijg. 

Uiteindelijk streef ik bij iedere cliënt naar rechtvaardigheid. 

Dat klinkt misschien idealistisch, maar dat is de manier waarop 

ik werk en waardoor ik het volhoud op de momenten, waarop 

ik denk: ‘dit is echt te erg voor woorden’. Ik was begin twintig 

toen ik mijn eerste huisbezoek deed en ik heb daarna nog vaak 

meegemaakt dat een ouder of kind helemaal niet op mijn hulp 

zat te wachten. Maar soms, als ze ouder zijn en ik afscheid 

neem, dan vertellen ze hoe ze mijn hulp hebben ervaren. Ik 

heb zelfs wel eens een brief gehad waarin ik bedankt werd.“

EEN PERSOONLIJK VERHAAL VAN EEN JEUGDBESCHERMER



Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Overijssel vindt u op www.jbov.nl.

Hier vindt u alle adres en telefoongegevens van Jeugdbescherming Overijssel.

Jeugdbescherming Overijssel

Hoofdkantoor

Burg. Drijbersingel 39

Zwolle

 T 088 856 78 00 

 E info@jbov.nl

W www.jbov.nl


