
 

Wat is VERVE? 
 
In Overijssel wordt gewerkt aan een nieuwe manier van werken in de jeugdzorg en jeugdbescherming. 
Deze manier van werken heeft de naam VERVE meegekregen, waarbij de letters van VERVE staan 
voor Veiligheid En Regie Voor Elk. 
Bij VERVE is het uitgangspunt dat burgers en hun eigen netwerk zelf de regie voeren over de 
oplossing van hun problemen. Professionals moeten burgers in staat stellen om zelf te beslissen hoe 
ze hun problemen willen oplossen. VERVE bouwt daarbij voort op het gedachtegoed dat de afgelopen 
jaren in de Overijsselse jeugdzorg in ontwikkeld, waarbij het werken met Eigen Kracht Conferenties 
één van de belangrijkste peilers is. In VERVE wordt dit gedachtegoed verbonden met een aantal 
benaderingen en methodieken die de professionals ter beschikking staan. Dit betreft met name Signs 
of Safety en de Deltamethode gezinsvoogdij. 
Bij VERVE staat de veiligheid van het kind voorop. Uitgangspunt is dat de veiligheid van het kind in 
beginsel het beste is gediend indien de regie voor de oplossing van opvoedingsproblemen en 
veiligheidsvraagstukken zoveel mogelijk bij de cliënt en zijn eigen netwerk ligt. Met VERVE wordt 
beoogd de acceptatie van vrijwillige hulp te vergroten en daarmee kinderbeschermingsmaatregelen 
zoveel mogelijk te voorkomen en te verkorten. 
Indien de veiligheid van kinderen niet voldoende is gewaarborgd binnen het plan van de cliënt en het 
netwerk, dan dient de professional in te grijpen. De verantwoordelijkheid van professionals op dit 
gebied verandert niet met VERVE. 
De woorden veiligheid en regie zijn dus van toepassing op zowel de cliënt en het netwerk als op de 
professional. De professional moet zich veilig voelen indien hij de regie bij het netwerk laat. Indien 
desondanks de veiligheid van het kind in het geding is, moet de professional de regie nemen. 
 
VERVE is een initiatief van Bureau Jeugdzorg Overijssel, de Raad voor de Kinderbescherming 
Overijssel, de William Schrikker Groep en de Eigen Kracht Centrale. Er wordt gebruik gemaakt van 
opgebouwde expertise rond Eigen Kracht Conferenties, de Deltamethode en Signs of Safety. 
De manier van werken wordt ontwikkeld, zoveel mogelijk op basis van ervaringen in de praktijk, in 
samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. 
De ontwikkeling van VERVE wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. 
 
De ontwikkeling van VERVE is gestart in 2011. Stapsgewijs wordt VERVE verder ontwikkeld en in de 
praktijk ingevoerd. 
 
Lees meer over VERVE: 

 VERVE: het cliëntproces centraal 

 VERVE: ontwikkeling in de praktijk 
 
 
 
 

 

 

 


