
 

VERVE: het cliëntproces centraal 
 
 
In VERVE ligt de regie voor de oplossing van opvoedings- en veiligheidsvraagstukken in beginsel bij 
de cliënt, het gezin en het netwerk. 
De professional heeft de opdracht om het kind te beschermen waar dat nodig is en tegelijkertijd 
ouders en kind te ondersteunen en te activeren waar dat mogelijk is. Alle inzet van de professional is 
erop gericht dat de cliënt en zijn netwerk zo snel mogelijk zonder professionele ondersteuning verder 
kunnen. In die zin zijn professionals passanten in het leven van de cliënt. Daar waar levenslange en 
levensbrede ondersteuning geboden is (in het geval van een beperking), is hier expliciet aandacht 
voor, zowel in het professionele als in het sociale netwerk. 
In VERVE willen we dan ook het proces van de cliënt centraal stellen. De professional levert een 
bijdrage aan dit proces. 
De professionele wereld bestaat uit een aaneenschakeling van los van elkaar staande primaire 
processen van organisaties, afdelingen en professionals. VERVE is erop gericht dat deze processen 
zich richten naar het proces van de cliënt, in plaats van dat we verwachten dat de cliënt zich voegt 
naar de primaire processen van de professionele wereld. 
Deze stelling heeft grote consequenties voor de inrichting van de organisaties, de manier waarop de 
organisaties met elkaar samenwerken. In dit opzicht is VERVE ook een avontuur. Aan de hand van 
concrete praktijkvoorbeelden willen we stapsgewijs bekijken hoe de organisaties aan de cliënt kunnen 
worden aangepast, zodat de dienstverlening zich volledig voegt naar het uitgangspunt van VERVE dat 
de regie zoveel als mogelijk bij het netwerk ligt. En dit alles natuurlijk om de veiligheidssituatie van 
kinderen zoveel mogelijk te waarborgen en te verbeteren. 
 
De ontwikkeling van VERVE is gestart in 2011. Stapsgewijs wordt VERVE verder ontwikkeld en in de 
praktijk ingevoerd. 
 
Lees meer over VERVE: 

 Wat is VERVE? 

 VERVE: ontwikkeling in de praktijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


