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het in gang zetten van onderzoek. Maar ook bij de 

 nazorg: als bij een jongere een dwangmaatregel 

stopt en hij/zij  begeleiding nodig heeft om niet terug 

te vallen. 

Jeugdbescherming Overijssel biedt gedurende het hele 

 proces deskundige ondersteuning op maat. Continuïteit 

van zorg is een uitgangspunt van de transitie en wij 

 geloven ook stellig in de meerwaarde van de band die 

we met onze  cliënten opbouwen. Wisseling van hulp-

verlener betekent al gauw maanden vertraging op weg 

naar het gewenste resultaat.

Een ander uitgangspunt van de transitie is de eigen 

regie van de burger. Onze drangmethoden gaan daar 

expliciet vanuit. De  basisgedachte is een gemotiveerd 

gezin dat zélf een dwangmaatregel wil voorkomen. 

Onze deskundige mede werkers beschikken over een 

schat aan ervaring met niet-gemotiveerde gezinnen 

waar geen probleeminzicht is. Ons sterke punt is ons 

motiverende vermogen. Met drang dwang voorkómen – 

wij geloven erin.

Stelt u zich voor: een kind in een risicovolle situatie. 

 Vrijwillige ondersteuning vanuit het wijkteam werkt niet, 

 ondertoezichtstelling is een stap te ver. Precies dáár heeft 

een drangmodule van Jeugdbescherming Overijssel een 

 goede kans van slagen. Het gezin blijft zodoende uit de 

dwangmaatregel (bijv. een  ondertoezichtstelling) en het 

bespaart de gemeente hoge kosten. De gemeente schakelt 

op het juiste moment de juiste expertise in en voorkomt 

daarmee erger. Het mes snijdt aan twee kanten.

Terwijl het onderzoek vanuit de Raad voor de Kinder-

bescherming vaak al loopt, is onze medewerker bezig om 

het  betrokken gezin te motiveren en zich maximaal in te 

zetten om zo het probleem tijdig zelf op te lossen. Maar 

onder tussen blijft de dwangmaat regel mogelijk. En  precies 

dát houdt de nodige druk op de ketel. Het maakt dat het 

vrijwillige instrument van drang niet vrijblijvend is: de 

 mogelijkheden en gevolgen van dwang blijven in beeld 

maar zijn niet ons doel.

Wij kunnen met onze drangproducten een rol spelen in de 

 voorzorgfase: tijdens het signaleren van het probleem en 
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WIJ WERKEN MET VERVE… OMDAT HET WERKT!
Veiligheid En Regie Voor Elk, daarvoor staat VERVE, daarvoor 

staan wij. Jeugdbescherming Overijssel gaat uit van de eigen 

kracht van het gezin en het brede netwerk daaromheen. 

 Veilig heid en een gezonde ontwikkeling van het kind staan 

steeds voorop, maar VERVE geeft het gezin de leidende rol.

Gemeenten willen het beste voor hun inwoners. Maar de tijd 

ligt achter ons dat overheden voor burgers dachten of deden. 

Het komt aan op eigen regie, op mensen motiveren hun leven 

in eigen hand te nemen – of het nu gaat om werk of gezin. 

Zo bereik je een toekomstbestendig resultaat. Onze VERVE- 

aanpak sluit naadloos aan bij deze ontwikkelingen . Centraal 

staat het netwerkberaad waarin de directe omgeving van het 

 gezin – familie, vrienden, buren, collega’s – ongedwongen hun 

ondersteunende rol blijken op te pakken. De taken worden 

vervolgens planmatig uitgevoerd, en het gezin zelf blijft ‘eige-

naar’ van het plan. De regie ligt op de juiste plek, motivatie en 

resultaat volgen. Omdat het zo nu eenmaal werkt.

JEUGDBESCHERMING: MAATREGEL MOET NIET
TE LANG DUREN
Wij bieden een uitgebreid aanbod drangproducten, maar 

blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedwon-

gen jeugd beschermingsmaatregelen: ondertoezichtstelling 

en  uithuisplaatsing. Wij zetten sterk in op het beperken van 

de duur van deze  dwanginstrumenten. Daarom spelen wij zo 

flexibel mogelijk  in op tussentijdse veranderingen. Kunnen 

ouders zelf de opvoedings verantwoordelijkheid weer aan? Dan 

adviseren wij de Raad voor de Kinderbescherming de maatregel 

op te heffen. We willen het gezin weer de benodigde tools in 

handen geven om het zelf te doen. Onze rol is adviserend, meer 

coachend. We laten het gezin binnen het netwerk zelf onder-

vinden wat de geschikte weg terug is naar de eigen regie. Wij 

vragen de  ouders: ‘Wie wil er behalve uzelf dat het goed gaat 

met uw kind?’. Hadden we vroeger de neiging te ‘zorgen voor’, 

nu gaan we doelgericht via ‘zorgen met’ naar ‘zorgen dat’. 

Jeugd bescherming Overijssel doorloopt met het gezin en de 

andere personen die het gezin belangrijk vindt een stappenplan. 

Ons oplossingsgerichte maatwerk is gebaseerd op het uitgangs-

punt ‘één gezin – één plan’. Zodra blijkt dat  op- of afschaling 

van de afspraken effectief is, doen we dat.

Wij kunnen bovendien het vrijwillige voor- en natraject in de 

begeleiding  aanbieden, vaak door dezelfde jeugdbeschermer en in 

elk geval door hetzelfde team. Die mogelijkheid tot combinatie van 

drang en dwang is een belangrijke meerwaarde: er is continuïteit 

van zorg , sneller bereik van resultaat en beperking van de kosten.

FORZA: KRACHTVOLLE AANPAK SCHOOLUITVAL
Een succesvol voorbeeld van onze drangproducten is Forza – 

een kort en krachtig drie maanden durend begeleidingstraject 

voor zorgwekkende spijbelaars ouder dan 12 jaar. In de eerste helft 

van 2014 gingen 42 Forza-trajecten van start. De vraag stijgt door 

de goede ervaringen: in Enschede spijbelen 10 van de 16 voormalige 

Forza-deelnemers (veel) minder of helemaal niet meer!

Wij hebben veel ervaring met jongeren die linksom of rechtsom 

moeten worden gestimuleerd om met een startkwalificatie de 

arbeidsmarkt op te gaan. Zodoende zijn zij in staat hun toekomst 

zo goed mogelijk naar hun eigen hand te zetten. Zonder diploma 

dreigen immers scenario’s van verveling, verslaving, psychische 

problemen, criminaliteit, etc. Als gemeente en Jeugdbescherming

Overijssel elkaar weten te vinden in de fase voordat de leerplicht-

ambtenaar het proces-verbaal uitschrijft, voorkomen we door 

drang (dure!) dwang.

De kracht van Forza ligt in onze analytische benadering van 

het spijbelprobleem: breng het terug tot beïnvloedbare gedrags-

componenten en betrek iedereen die een rol kan spelen in de 

oplossing. Vast onderdeel is het zogeheten schoolberaad waarin 

alle betrokken partijen het probleem toelichten, doelen stellen 

en  afspraken maken. De leerling zelf legt uit waar nu werkelijk 

de oorzaak van zijn spijbel gedrag ligt en dat hij nog een kans 

wil. De school kan misschien een rol spelen door minder tussen-

uren en meer toezicht te bieden, ouders kunnen soms meer 

interesse tonen.

De medewerker van Jeugdbescherming Overijssel stelt zich op 

als tijdelijke, doelgerichte begeleider van een proces dat door de 
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eigen kracht van de leerling en zijn netwerk wordt gedragen. 

De begeleider denkt in oplossingen en gaat concreet in op 

 vragen als ‘Ja maar wat als hij op een dag toch geen zin heeft?’ 

Hij sluit naadloos aan op de belevingswereld van de jongere. 

Juist door die verbinding is de kans van slagen maximaal. Soms 

is het nodig iets langer door te gaan of iemand te verwijzen 

richting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Als het Forza- 

traject niet succesvol eindigt, dan kan dezelfde medewerker 

de begeleiding vervolgen in het dwangtraject. De praktijk is 

vaak weerbarstiger dan u zich kunt voorstellen. Maar juist die 

 weerbarstige praktijk – dáár ligt onze expertise!

JEUGDRECLASSERING: GEWAARDEERD WERK
Jeugdbescherming Overijssel is vaak niet welkom in een gezin.

Maar wanneer wij komen omdat er een strafbaar feit door 

een jongere is gepleegd, waardeert het gezin onze hulp juist. 

 Gezinnen geven onze begeleiding bij een jeugdreclassering-

maatregel steevast een hoge waardering: wij slepen hen door 

de  moeilijke periode heen en proberen met elkaar  recidive 

te voorkomen.

Begeleiding bij een jeugdreclasseringmaatregel is gericht op 

jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De rechter schakelt ons in, 

om de opgelegde aanwijzing of gedragsregels te handhaven. 

Maar ook om de bijbehorende begeleiding te bieden. Een 

voorbeeld: een jongere mag zijn preventieve hechtenis thuis 

door brengen, op voorwaarde dat hij zich aan strikte afspraken 

met zijn ouders houdt. Bij jeugdreclassering handhaven wij niet 

alleen die regels, maar adviseren wij ook. Vond het delict plaats 

bij de voetbalvereniging? We bekijken hoe het zo mis kon gaan 

en hoe dat straks kan worden voorkomen. Terwijl politie en 

justitie zich alleen op harde feiten baseren, richten wij ons ook 

op de omstandigheden. Samen met ouders en jongere vertalen 

we de aanwijzing van de rechter zo concreet mogelijk naar hùn 

 praktijk. Jongeren verleiden tot beter gedrag en voorkomen dat 

ze terugvallen; dat is ons werk! Dat werk beperkt zich niet tot 

toezicht en begeleiding. Jeugdbescherming Overijssel is regio-

naal zo goed thuis in de hele strafrechtketen dat we inmiddels 

een veel bredere rol hebben. Politie, Openbaar Ministerie, Raad 

voor de Kinderbescherming, rechtbank en advocatuur; alle 

 partijen betrekken onze deskundigheid bij hun werk. 

En juist in die tijdige inschakeling schuilt onze kracht.

COMPLEXE SCHEIDING: KIND VOOROP
Het aantal ondertoezichtstellingen wegens complexe 

scheiding is flink gestegen, de laatste jaren met maar liefst 

20%.  Kinderen lijden ernstig onder zo’n complexe scheiding. 

 Gevolgen als  bedplassen, vandalisme en op de langere termijn 

relatie problemen zijn bekend. Jeugdbescherming  Overijssel  

heeft veel ervaring met de begeleiding van gezinnen bij 

 complexe  scheidingen. We bemiddelen in de communicatie 

en adviseren de ouders over de omgang. We bereiken heel 

vaak dat de strijd tussen de ouders afneemt en dat er 

normale  afspraken over de kinderen worden gemaakt. Men 

neemt de ouderrol weer beter op zich, de belangen van de 

kinderen staan weer voorop. Deskundige bemiddeling tussen 

verharde, vaak verbitterde  mensen is een vak apart. Daarbij 

de focus op het kind houden  en het juridische kader niet uit 

het oog verliezen – dat is onze expertise. Gemeenten kunnen 

ons  inschakelen om het aantal ondertoezichtstellingen te 

 beperken of de duur ervan te  bekorten. Onze module voor 

 complexe scheidingen  omvat 10 à 15 contactmomenten 

 binnen circa zes  maanden.  Dezelfde medewerkers werken 

met hetzelfde gezin  gedurende het hele traject en gaan ook 

door na een  eventuele onder toezichtstelling.

OUDERS VAN TEGENDRAADSE JEUGD 
ADEQUAAT TOERUSTEN
Politie in de straat, steeds dezelfde groepen jongeren die 

 overlast geven, ouders die het ook niet meer weten. Wat 

doe je eraan? Hoe krijg je er als ouders meer grip op? 

Onze  gekwalificeerde medewerkers werken al jaren met de 

 beproefde methode ‘Ouders van tegendraadse jeugd’.   Doel-

groep zijn ouders van jongeren  tussen de 8 jaar en 16 jaar

met licht crimineel gedrag die wel eens (of bijna) in  aan-

 raking komen met de politie. Deze ouders ervaren  spanning  

bij het opvoeden en willen dat  veranderen. 

Lees verder op pagina 5
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Vervolg van pagina 4

Wij bieden de  benodigde ondersteuning, zodat de ouders zélf 

het gedrag van hun kinderen  weer in goede banen kunnen 

leiden. ‘Ouders van tegendraadse jeugd’ omvat een scala aan 

effectieve interventies die op maat kunnen worden ingezet. 

Het ene gezin heeft genoeg aan een folder of een eenmalig 

 adviesgesprek en een ander gezin heeft een groepscursus 

nodig. Jeugdbescherming Overijssel kan namens de verant-

woordelijke gemeente met de betrokken ouders de mogelijk-

heden van een dergelijke vorm van ondersteuning bespreken.

Voorbeelden van ‘hoe het niet moet’ zijn er legio; wij kennen 

ze goed vanuit onze jeugdreclasseringsrol. En iedereen is erbij 

gebaat de justitiële fase vóór te blijven. Juist Jeugdbescher-

ming Overijssel heeft die jarenlange ervaring met jongeren in 

huis die nodig is om hun ouders beter in staat te stellen hun 

opvoedings rol zo goed mogelijk waar te maken.

DIAGNOSTISCH ONDERZOEK OP MAAT
Soms wordt een kind ernstig bedreigd in zijn ontwikkeling. 

 Ouders, school, huisarts en hulpverleners tasten in het duister  over 

de werkelijke oorzaken. Een adequate benadering of oplossing 

wordt daardoor gehinderd. Ontsporing dreigt, met dwangmaat-

regelen als ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing als uiterste 

consequentie. Gemeenten willen dergelijke escalatie voorkomen.

Jeugdbescherming Overijssel heeft ruime ervaring met 

 diagnostiek bij kinderen en gezinnen. Wij werken met een  

handelingsgericht model dat kinderen, opvoeders en  bijvoor -

beeld leerkrachten of hulpverleners actief betrekt bij het 

 onderzoek. We gaan in gesprek om inzicht te krijgen in de 

ontwikkelingsgeschiedenis van een kind. Wij willen weten hoe 

de situatie was voordat er problemen waren. Waar is een gezin 

bij gebaat? Hoe kan een gezin weer op gang geholpen worden? 

Wij nemen alle aspecten mee: er wordt niet alleen gekeken naar 

het individuele kind, maar ook naar zijn leefomgeving. Welke 

factoren zouden het kind negatief kunnen beïnvloeden; speelt 

er bijvoorbeeld een complexe scheiding?

Binnen onze diagnostische methode vragen we ons eerst af 

wat we precies willen weten en zetten vervolgens de daarbij 

 passende onderzoeksmiddelen in. Dat kunnen gesprekken, 

 testen of  observaties zijn. Een onderzoek neemt tussen de 4 uur 

en 30 uur in  beslag. De onafhankelijke rol van onze ervaren 

gedrags onderzoekers is een pluspunt dat vaak stabiliserend 

werkt. Jeugd bescherming Overijssel biedt zelf immers geen 

directe behandeling.

Onze organisatie zet sterk in op motivatie. Vanuit onze ervaring 

met advisering in drangsituaties weten we hoe essentieel het 

is dat ouders en kind achter het onderzoek staan. Zij moeten 

straks  immers op eigen kracht verder. Juist daarom hebben 

wij ook  aandacht voor wat er wel goed gaat. Hoe kunnen die 

krachten versterkt worden? Belangrijk is dat mensen tijdens 

het onderzoek het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd is, 

dat zij  serieus  genomen worden. Op die manier is de kans het 

grootst dat men zelf daadwerkelijk verder kan en gaat met de 

 diagnostische  conclusie en het daaropvolgende advies.

CONSULTATIE; WIJ DELEN ONZE KENNIS GRAAG. 
VOORAL NU.
Kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen bieden; dat is een 

taak voor gemeenten. Gemeenten kunnen Jeugdbescherming 

Overijssel daarbij altijd om advies vragen. Wij hebben een 

schat aan kennis en ervaring die wijkteams van gemeenten 

kan helpen bij het kiezen van de juiste interventie op het 

juiste moment. Wij ontrafelen complexe situaties tot adviezen 

waarmee het gezin in de praktijk verder kan. Wij onderscheiden 

ons door onze blik naar buiten het gezin, door ons uitgebreide 

netwerk en onze verankering in de regio. Als de wijkteams het 

niet meer weten, kunnen we hen soms een oplossing aanreiken 

of in contact brengen met iemand die de ontbrekende expertise 

wél in huis heeft. Dat kan een organisatie op het gebied van 

verslavingszorg of schuldsanering zijn. 

Consultatie bieden we in multidisciplinair overleg (MDO), 

 face-to-face, telefonisch of per e-mail. Niet elke vraag is een 

 verzoek om advies. Daarom overleggen we van tevoren duidelijk 

of het om een consultatie gaat. Jeugdbescherming Overijssel 

wil voorkomen dat kennis verloren gaat en kinderen daarvan 

de dupe worden. Wij delen onze kennis graag.
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Contact
Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden die wij kennen om 
bij complexe gezinsproblematiek adequaat te handelen. U kunt daarvoor contact 
opnemen met uw regiomanager: 

Regio Twente
Kantoor Hengelo: 
Jan Rolleman
Tel. 088 856 78 00

Meer informatie is ook te vinden op onze website: www.jbov.nl. 
Hier vindt u al onze adres- en telefoongegevens.

Uitgave april 2015

Regio IJsselland 
Kantoor Zwolle: 
Willem van Beek
Tel. 088 856 78 00


