
Partners in verbetering

Op weg naar waardegedreven 
veiligheid voor kinderen



In zijn brief aan de Tweede Kamer3 onderkent 

minister De Jonge de problematiek, beschrijft hij 

uitgangspunten voor de toekomst van de sector 

en spreekt hij van organisatorische consequenties 

voor de Raad voor de Kinderbescherming, de 

Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis. Voor 

het eind van het jaar 2020 moet er een scenario 

liggen, waarin hij samen met alle betrokkenen en 

op basis van beschreven taken en bevoegdheden 

tot een nieuwe inrichting van het veiligheids

domein voor jeugdigen wil komen. Wordt dit een 

nieuwe verdeling van taken en bevoegdheden en 

helpt dit de sector verder? Of is er iets anders 

nodig? Moeten we niet juist in gezamenlijkheid 

toewerken naar een gemeenschappelijke visie 

voor het werken aan veiligheid voor jeugdigen en 

hun gezinnen? En zou deze visie niet in hoge 

mate stelsel onafhankelijk en een bijbehorende 

aanpak adaptief moeten zijn, om zich te kunnen 

aanpassen:

•  aan wat van waarde is voor jeugdigen en hun 

ouders en 

•  aan de expertises en organisaties met wie 

samengewerkt moet worden om de vaak  

complexe situatie van jeugdigen en hun  

ouders op te lossen?

De afgelopen tijd was er veel discussie over de rollen en werkwijze van 
organisaties die de veiligheid van kinderen moeten garanderen. Naast bijvoorbeeld 
de impact van de ‘Verbeterde meldcode’, het vernieuwde handelingsprotocol van 
Veilig Thuis, de aanpak ‘Veiligheid voorop’, het programma ‘Geweld hoort nergens 
thuis’ heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in samenwerking met de 
Inspectie Justitie en Veiligheid een kritisch rapport1 gepubliceerd over de 
tekortschietende uitvoering van ondersteuning, hulpverlening en zorg binnen het 
veiligheidsdomein, dat van oudsher als een soort keten met op elkaar volgende 
ketenonderdelen is georganiseerd. Ook het onderzoeksrapport over de 
Rotterdamse aanpak huiselijk geweld2 laat zien welke systemische, financiële en 
praktische aspecten de samenwerking van het sociaal domein en het 
veiligheidsdomein belemmeren.

1 Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd (2019): Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid, Utrecht
2 Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen; Rotterdamse Aanpak Huiselijk Geweld (2020): VerweyJonker Instituut, Utrecht.
3 Kamerbrief over perspectief voor de jeugd (20.03.2020): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag.

Figuur 1: Proces veiligheid voor kinderen op hoofdlijnen (huidige situatie)
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4 Waardegedreven jeugdhulp (2018): BMC, Amersfoort 

Doel van dit artikel

Naast de preventieve, generalistische en 

specialistische ondersteuning, hulp en zorg 

bestaat er in Nederland een aantal organisaties 

met bijzondere expertise en rollen in het kader 

van het veilig opgroeien van kinderen. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan Veilig Thuis, de Raad voor 

de Kinderbescherming, de kinderrechter en de 

Gecertificeerde Instellingen. Met dit rijtje is er 

absoluut geen compleet overzicht gegeven van 

deze bijzondere organisaties, maar het volstaat 

voor de twee doelen van dit artikel:

•  verduidelijken hoe waardegericht werken voor 

kinderen in onveiligheid eruit ziet en

•  op basis hiervan een vertaalslag maken naar 

de positionering, inrichting en werkwijze van 

Veilig Thuis, de Raad voor de 

Kinderbescherming, de kinderrechter en de 

Gecertificeerde Instellingen.

We borduren voort op het artikel Waardegedreven 

jeugdhulp4, waarin de uitgangspunten van het 

waardegedreven werken (in combinatie met de 

Hydradriehoek voor integrale samenwerking) zijn 

toegelicht. In dit artikel passen we deze 

uitgangspunten toe op de specifieke situatie van 

het veiligheidsdomein. Daarbij gaan we uit van 

een ideale situatie, die vooral aansluit bij wat een 

jeugdige en/of zijn gezin nodig heeft, wetende dat 

er in de huidige praktijk nog een en ander 

aangepast moet worden voordat de professionals 

op deze manier zouden kunnen werken. Hoe deze 

uitgangspunten en uiteindelijke werkwijze er in de 

praktijk uitzien, laten wij aan de hand van het 

verhaal van Manou zien.

Het verhaal van Manou

Manou (11 jaar) is op een vrijdagmiddag niet meer 

van school thuisgekomen, vanwege slechte 

resultaten op school. Na een zoekactie door de 

politie werd hij in de loop van het weekend 

ongedeerd teruggevonden in een boomhut van 

bekenden. Zijn moeder heeft, naast Manou, drie 

jongere zonen van een andere vader. Over de 

biologische vader van Manou is niets bekend.  

De moeder heeft een verleden van drugs/

alcoholgebruik en prostitutie. Het uitgavenpatroon 

van het gezin is te hoog, waardoor er sprake is van 

substantiële schuldenproblematiek. Hoewel het 

tijdens het desbetreffende weekend erop leek dat 

de moeder niet goed aanspreekbaar was, zegt zij 

geen verslavende middelen meer te gebruiken. In 

de hectiek van het moment is niet onderzocht of 

er alleen sprake was van een shock of dat zij ook 

onder invloed was. Veilig Thuis, het lokale team 

van de gemeente, de Raad voor de 

Kinderbescherming, de kinderrechter en de 

Gecertificeerde Instelling raakten tijdens en na dit 

weekend achter elkaar bij dit gezin betrokken. De 

hulpverlening kwam echter niet vlot op gang, 

omdat Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instelling 

wachtlijsten hadden en de Raad voor de 

Kinderbescherming niet uitging van de reeds 

bekende feiten, maar opnieuw eigen onderzoek 

wilde uitvoeren. Uiteindelijk was er ook nog sprake 

van behoorlijke discussies tussen de Raad voor de 

Kinderbescherming en de Gecertificeerde 

Instelling, omdat men het inhoudelijk hartelijk 

oneens was over een passende aanpak. De situatie 

thuis verergerde toen de stiefvader van Manou 

besloot het gezin te verlaten. Een week later 

kwam Manou weer niet van school thuis. Sindsdien 

is hij spoorloos.

http://www.bmc.nl/actueel/whitepaper-waardegedreven-jeugdhulp


Veiligheid voor jeugdigen –  
wie is waarvoor verantwoordelijk?

De genoemde partijen hebben op hoofdlijnen 

de volgende taken en verantwoordelijkheden:

•  Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor 

vermoedens van onveiligheid, specifiek voor 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij 

een vermoeden van kindermishandeling geeft 

Veilig Thuis advies of neemt een melding aan. 

Afhankelijk van de melding kan daarbij 

onderzoek door Veilig Thuis nodig zijn.

•  In veel gevallen wordt na een melding bij  

(en eventueel onderzoek door) Veilig Thuis 

generalistische hulp door een lokaal  

team ingezet.

•  Bij ernstige signalen van onveiligheid doet 

de Raad voor de Kinderbescherming 

uitgebreider onderzoek en adviseert de 

kinderrechter.

•  De kinderrechter neemt vervolgens 

besluiten over eventuele 

kinderbeschermingsmaatregelen,  

zoals ondertoezichtstellingen en 

uithuisplaatsingen.

•  De Gecertificeerde Instellingen (GI’en) 

voeren de door de kinderrechter 

uitgesproken maatregelen uit.



5  Redefining Health Care, Creating ValueBased Competition on Results (2006): Porter, M., Olmsted Teisberg, E., Harvard Business 
School Press. Boston, Massachusetts.

Waardegedreven werken –  
de uitgangspunten

Waardegedreven werken in het veiligheidsnetwerk 

voor kinderen begint bij de noden, behoeften en 

individuele levenssituaties van jeugdigen en hun 

gezinnen. Soms uiten zij deze behoefte zelf, maar 

vaak – zeker in onveilige situaties – is het aan de 

hulpverlener om de jeugdige en het gezin te 

helpen met de vraag naar de feitelijke behoefte. 

Dat kan een hele zoektocht zijn, die om veel 

‘Fingerspitzengefühl’ van de jeugdbeschermer of 

hulpverlener vraagt. Dit geldt in het bijzonder als 

de jeugdige of het gezin niet openstaat voor 

ondersteuning, hulp of zorg. De waarde van het 

resultaat van dit werk is afhankelijk van wat de 

jeugdige en zijn of haar netwerk zelf het meest 

belangrijk vinden, wat nodig is voor een gezonde 

ontwikkeling van de desbetreffende jeugdige en 

wat op langere termijn ook houdbaar is voor het 

netwerk waarin de jeugdige opgroeit. Hierbij staat 

niet behandeling X of Y, maar de bredere kwaliteit 

van leven centraal. Een kwaliteit die daarom ook 

gericht moet zijn op het behalen van duurzame 

resultaten, aansluitend bij de leefwereld van 

degene om wie het gaat. Hierbij kunnen 

uiteenlopende factoren, zoals persoonlijke 

problematiek van de ouders, financiën, 

huisvesting enzovoorts een rol spelen. Duurzaam 

waardevol werken aan de veiligheid van kinderen 

kan dan ook alleen als er integraal aan de 

genoemde factoren wordt gewerkt.  

Onder andere in de ziekenhuiszorg, die vanouds 

verhoudingsgewijs zeer verkokerd was 

georganiseerd, is in de afgelopen jaren veel 

ervaring opgebouwd rondom integrale 

werkprocessen door de brede implementatie van 

de Value Based Healthcare5 benadering. Deze 

ervaringen hebben we in onze waardegedreven 

aanpak vertaald en samengebracht met de 

specifieke situatie en praktijk van organisaties in 

het sociaal domein.

Waardegedreven werken vraagt om een kanteling 

van aanbodgericht werken naar een 

gepersonaliseerd hulpverleningsproces rondom 

de jeugdige en het gezin, oftewel één 

familiegroepsplan, waarin de verschillende 

hulpverleningsprocessen integraal beschreven 

staan en door het gezin en betrokken 

professionals zijn opgesteld. De uitvoering van de 

benodigde inspanningen vinden dan ook 

samenhangend plaats. Professionals kunnen 

hierin het verschil maken op basis van ervaring, 

bewuste differentiatie (onderbouwd maatwerk), 

kortcyclische resultaatmetingen en mogelijke 

bijsturingen. Passende randvoorwaarden (ICT, 

financiën, werkomgeving et cetera) ondersteunen 

de professionals hierin.



Kinderrechten

In veiligheid opgroeien is van essentieel belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. In het 

Kinderrechtenverdrag (IVRK)6 staan meerdere rechten beschreven die hiermee samenhangen.  

Zo moeten kinderen beschermd worden tegen mishandeling, exploitatie en misbruik. Zij hebben 

recht op opgroeien bij of in contact met beide ouders, tenzij iets wat in hun belang is zich 

daartegen verzet. Bij een uithuisplaatsing hebben zij recht op periodieke evaluatie hiervan. Verder 

hebben zij er recht op dat hun ouders zo nodig worden geholpen bij de opvoeding. Als kinderen 

schade oplopen, moeten zij zelf hulp ontvangen voor herstel. Het belang van kinderen moet 

centraal gesteld worden en zij hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen direct 

raken. Deze optelling is zomaar een greep uit de kinderrechten waaraan we ons gecommitteerd 

hebben met de ondertekening van het IVRK. Het recht op bescherming tegen inmenging in het 

privéleven van kinderen vraagt om extra zorgvuldigheid bij het vervullen van deze 

verantwoordelijkheid. Kinderen die niet in veiligheid opgroeien kunnen behalve met zichtbaar 

lichamelijk letsel te maken krijgen met diverse andere problemen, zoals geremd worden in hun 

ontwikkeling, psychische problemen, toxische stress et cetera.

M. de Kruijf concludeert in haar proefschrift7 dat de kinderrechter in meer dan de helft van de 

zaken twijfelt of gesloten jeugdhulp passend is, maar er uiteindelijk wel voor kiest, omdat goede 

alternatieven helaas ontbreken. De vraag is hoe we deze problemen van een statische keten van 

achtereenvolgende rollen en werkzaamheden enerzijds en onvoldoende aansluitende jeugdhulp 

anderzijds kunnen verbeteren. De oplossing ligt onder andere in een meer waardegedreven manier 

te werken.

6 Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. https://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/20021118 
7  Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: de externe rechtspositie van kinderen in gesloten 

jeugdhulp bezien vanuit kinder en mensenrechten (2019): De Kruijf, Universiteit Leiden, Leiden

Waardegedreven werken vraagt om 
samenwerking als netwerk

Om waardegedreven te kunnen werken is de 

overstap van een keten naar een netwerk

samenwerking nodig, waarin de professionals niet 

achter elkaar aan, maar – afhankelijk van de 

situatie – op elkaar afgestemd en vaak ook 

gelijktijdig aan het werk zijn. De vraag is: hoe 

organiseer je dit in de praktijk? En hoe doe je dit 

op een duurzame manier in één of meerdere 

domeinen waardoor de afhankelijkheid van de 

ouderproblematiek, die bij deze doelgroep vaak 

aanwezig en groot is) veel en ook wisselende 

expertise en organisaties betrokken kunnen zijn? 

Een statische inrichting zal – hoe dan ook – 

tekortschieten. Het gaat dus nadrukkelijk niet om 

het eenmalig verdelen van verantwoordelijkheden 

en het inrichten van een nieuwe structuur. Op het 

moment dat deze structuur is geïmplementeerd 

wijzen critici direct op tekortkomingen in de 

structuur en is de vraag naar een herinrichting van 

de herinrichting geboren. Het risico bestaat dat 

betrokkenen al snel gaan afbakenen, terwijl het om 

gezamenlijke verantwoordelijkheid moet gaan.  

De strategie om tot een duurzame netwerksamen

werking te komen moet dus verder gaan, namelijk 

over de werkwijze in de praktijk en het vermogen 

om in de toekomst zelfstandig op veranderingen te 

reageren en zich aan te passen. De volgende vier 

uitgangspunten bieden een essentiële basis voor 

de benodigde netwerkvorming:



1.  Bepaal het samenwerkingsdoel en 
leg het vast

Om al dan niet tijdelijk onderdeel van het netwerk 

te zijn is het nodig om een gemeenschappelijk 

samenwerkingsdoel te hebben. Samenwerking 

vraagt om aanpassingen en vaak om concessies en 

dat doe je niet zomaar. Het is van belang om aan 

bepaalde voorwaarden te voldoen om de veiligheid 

te kunnen waarborgen. Een samenwerkingsdoel 

kan van algemene aard zijn, zoals: faciliteren van 

acute en uiteindelijk duurzame veiligheid. Het kan 

echter ook heel specifiek zijn, zoals: verslaving

problematiek van ouders hanteerbaar maken.

Structurele samenwerkingsdoelen vragen in het 

algemeen om instemming van de directie of het 

bestuur. Samen schouders onder een doel zetten 

vraagt om gemeenschappelijke inzet van mensen 

en middelen. Hiertoe moet formele bereidheid 

zijn. Anders komen professionals in de praktijk 

niet verder dan de obligatorische ronde tafels of 

afstemmingsoverleggen.

2.  Bepaal de samenwerkingsvorm en 
formaliseer deze

Professionals hebben – zeker als het gaat om het 

realiseren van een gemeenschappelijk doel – een 

goede organisatorische basis nodig waarbinnen 

zij hun werk mogen uitvoeren. Een duidelijke 

samenwerkingsvorm helpt hen hierbij. De vorm is 

afhankelijk van de doelen en kan variëren van een 

gemeenschappelijk ‘plein’ waar de 

werkzaamheden in elkaars nabijheid plaatsvinden 

maar financieel en organisatorisch van elkaar 

gescheiden zijn tot – in het meest extreme geval – 

een fusie. We kennen daarvan in de praktijk 

verschillende voorbeelden en het gaat er niet om 

of het ene model beter is dan het andere, maar 

dat:

•  er een duidelijke, bewuste keuze is gemaakt 

voor een samenwerkingsvorm en

•  deze vorm goed past bij de beoogde doelen en 

werkwijzen.

Sinds 2015 is de inrichting van de jeugdhulp 

lokaal divers vormgegeven. Het is dan ook vooral 

belangrijk dat de vorm aansluit bij het 

samenwerkingsdoel en de lokale situatie. Een ‘one 

size fits all’benadering is dan ook in de context 

van het huidige sociaal en veiligheidsdomein niet 

passend en onvoldoende flexibel. Het gaat erom 

een samenwerkingsvorm te vinden die juridisch

financieel enerzijds en organisatorisch anderzijds 

het beste bij de lokale of regionale situatie past.



8  Definitie presentiebenadering: ‘De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en 
cliënt als basis voor hulp ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij 
nodig heeft Hierdoor kan de zorggever beter begrijpen wat voor de ander op het spel staat, welke hulp passend is en waarde toevoegt..’

9  JIM staat voor ‘jouw ingebrachte mentor’. Het doel van deze aanpak is om meer gebruik te maken van het informele netwerk van het kind.

3.  Bepaal de (samenwerkings)
werkwijze en leer – samen

Vakmanschap

Voor de dagelijkse samenwerking met de jeugdige 

en/of zijn gezin is het niet alleen belangrijk om 

goed aan te sluiten bij hun leefwereld, maar ook 

om hun waarden (binnen de kaders van de 

professionele standaarden) leidend te laten zijn. 

Professionals leveren maatwerk door bijvoorbeeld 

vanuit de presentiebenadering8 te werken. In 

plaats van hun kennis met de spreekwoordelijke 

‘kruiwagen’ het gezin in te schuiven, houdt de 

hulpverlener zijn instrumentarium in de rugtas en 

sluit hij aan bij wat het gezin nodig heeft.  

Op basis hiervan biedt hij de passende kennis en 

competenties vanuit zijn rugtas aan. Door deze 

relationele benadering proberen professionals zo 

goed mogelijk aan te sluiten bij en af te stemmen 

met het desbetreffende gezin over wat er bereikt 

moet en kan worden. Hiervoor werken de 

professionals samen in een integrale praktijkunit, 

waarin de betrokkenen hun werkwijze met elkaar 

hebben uitgewerkt. Daarnaast kunnen zij binnen 

deze unit hun professionele kennis delen, verder 

ontwikkelen en samen leren.

Hulpverleningsprocessen

Wat voegt waarde toe voor de jeugdige en het 

gezin? Dat is de leidende vraag, die de 

professionals samen met het gezin vertalen naar 

een samenhangend hulpverleningsplan. 

Afhankelijk van deze vraag kan de hulp informeel 

(bijvoorbeeld door de JIMaanpak9) of juist 

professioneel van aard zijn. Daarnaast zijn er ook 

verschillende vormen van cliëntparticipatie 

mogelijk. Uiteindelijk gaat het om het toevoegen 

van waarde voor de jeugdige en het gezin 

enerzijds en het organiseren van de 

ondersteuning, hulp of zorg in een effectief – en 

waar mogelijk uiteraard ook efficiënt – 

hulpverleningsproces anderzijds.



Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen vanuit het veiligheidsdomein 

en vanuit mogelijke ondersteuning of hulp

verlening zijn verschillend. Probeer hiervoor dus 

een gemeenschappelijke oplossing met de 

desbetreffende partners te vinden. Ook al spreek 

je wellicht niet dezelfde taal, toch is het belangrijk 

om minimaal elkaars taal te begrijpen. Hierbij kan 

het helpen om de werkprocessen van de 

verschillende partners kortcyclisch (agile) te 

maken. De betrokkenen stellen doelen, beginnen 

met passende hulpverlening, staan stil bij de 

eerste resultaten, stellen vast of de aanpak 

succesvol was en/of om aanpassing vraagt of dat 

de doelen wellicht om een aanpassing vragen. 

Leidend hierbij is het perspectief van de jeugdige 

en het gezin. Op het moment dat werkprocessen 

bedacht of aangepast moeten worden, begint het 

(her)ontwerpen ervan dus altijd bij de leefwereld 

van de jeugdige en het gezin. 

Regiehouderschap

Het regiehouderschap krijgt concreet vorm in 

trajectbegeleiding. Idealiter is de 

trajectbegeleider iemand die vanaf het begin 

aanwezig is, zelf ondersteunt of hulp verleent en 

voor samenhang tussen de verschillende vormen 

van ondersteuning of hulp zorgt (wanneer vindt er 

bijvoorbeeld onderzoek plaats en welke vormen 

van ondersteuning en hulp zijn er ondertussen al 

nodig?). Het is dus geen extra functie, maar een 

rol, die bij een van de betrokken professionals is 

belegd. Dit kan tot de verantwoordelijkheden van 

de lokale teams, specialistische hulpverleners of 

jeugdbeschermers behoren of op een andere 

manier zijn ingericht. Als het maar duidelijk en 

passend gefinancierd is. Trajectbegeleiding is 

voor professionals veel werk, maar het is  

cruciaal om integraal maatwerk te leveren.  

Voor de jeugdige en het gezin is het belangrijk dat 

de trajectbegeleider hen begrijpt en verder helpt. 

Ook is het voor hen van belang om te weten wie 

de primaire aanspreekpersoon is en dat deze hen 

meeneemt in de samenhang tussen de 

verschillende interventies die wellicht nodig zijn, 

om uiteindelijk zo veilig en zelfstandig mogelijk 

verder te kunnen.



4.  De trajectbegeleider als 
netwerkprofessional

Trajectbegeleiding is een rol die de meest 

betrokken hulpverlener in het gezin op zich 

neemt. De trajectbegeleider is een echte 

netwerkprofessional, die namens de specialis

tische hulpverlening verantwoordelijk is voor  

de totstandkoming en uitvoering van het  

hulpverleningsplan. Om een functioneel en 

tegelijkertijd flexibel netwerk te organiseren  

moet hij10 :

•  in staat zijn om binnen het desbetreffende 

gezinssysteem present te handelen en over 

het juiste vakmanschap beschikken;

•  de lenigheid hebben om met verschillende 

expertises (die nodig kunnen zijn) om te gaan en

• goed kunnen plannen.

Bij veiligheidsvraagstukken wordt in de praktijk 

regelmatig de kritiek geuit dat het lastig is om 

present aan te sluiten bij de actuele leefwereld 

van de jeugdige en/of zijn gezin. Uiteraard kunnen 

er op het eerste moment belemmeringen spelen 

en moet eerst de minimale acute veiligheid 

geborgd zijn. Maar ook tijdens dit proces is het 

belangrijk om enerzijds het bredere perspectief 

van de leefwereld en anderzijds de hierbij 

aansluitende hulpverlening mee te nemen.

Omdat er vaak kortcyclisch en parallel aan elkaar 

wordt gewerkt, moet de trajectbegeleider in staat 

zijn om ook nietlineaire werkprocessen te 

overzien. Vanuit de netwerkgedachte is het altijd 

belangrijk om verder te kijken dan de 

voorliggende hulpvraag en ook te focussen op 

support, wonen, werk en school, inkomen en 

schulden. Kortom, er moet aan de belangrijke 

randvoorwaarden voor duurzame veiligheid zijn 

voldaan.

De trajectbegeleider heeft een dubbele rol. Hij 

ondersteunt het gezin/verleent hulp, maar is ook 

verantwoordelijk voor de coördinatie van 

mogelijke andere hulpprocessen. Hiervoor heeft 

hij de juiste training en gebruiksvriendelijke ICT

ondersteuning nodig. 

Vooral als de afstemming niet eenvoudig verloopt, 

kan de coördinatie van hulptrajecten tijd kosten. 

Dit moet verdisconteerd zijn in de caseload en 

uiteindelijk in de berekening van het tarief. De 

trajectbegeleider zet niet alleen mensen in die 

nodig zijn om hulp van betekenis te realiseren, 

maar heeft ook het overzicht over de mogelijke 

kosten die daarbij ontstaan. De organisatie, 

waartoe de hulpverlener behoort, ondersteunt dit 

proces. De hulpverlening moet inhoudelijk 

doelmatig en uiteindelijk ook op termijn 

betaalbaar zijn.

Voor de trajectbegeleider is het belangrijk om 

perspectiefwisselingen toe te passen (perspectief 

kind, perspectief ouders en perspectieven 

professionals). De uitvoering van het 

hulpverleningsplan sluit zo goed mogelijk aan bij 

de waarde voor het gezin, wat gepaard gaat met 

een goede inschatting van de mogelijkheden, het 

vermogen en de wil van de jeugdige en/of het 

gezin. Als het gaat om gezinnen waar inzicht en 

reflectie bij de ouders zeer beperkt is of waar 

hardnekkig en ernstig huiselijk geweld speelt, kan 

het voor de trajectbegeleider heel intensief zijn 

om goed aan te sluiten. Dan is er maatwerk nodig 

en zal passende hulpverlening gedurende het 

contact stapsgewijs tot stand komen.

10  Voor ‘hij’ kan ook ‘zij’ worden gelezen.

Afhankelijk van de inrichting van het lokale 

domein van de desbetreffende gemeente 

kan het een overweging zijn om de regierol 

bij de een van de partners uit het 

veiligheidsnetwerk (zoals de GI) of de 

hulpverleners van de ouders te beleggen, 

met als doel zo goed mogelijk aan te sluiten 

op de lokale setting. Bijvoorbeeld bij 

complexe veiligheidsvraagstukken als 

ondertoezichtstellingen (OTS).





Welke aspecten zouden er in het verhaal 
van Manou anders uitzien in een 
waardegedreven veiligheidsnetwerk?

Aan het einde van het verhaal was Manou 

uiteindelijk spoorloos. Zonder volledig te willen 

zijn noemen we onderstaand een aantal punten 

om te illustreren waaraan je moet denken bij een 

een meer waardegedreven aanpak voor Manou:

•  Bepaal samenwerkingsdoel en -vorm en 

formaliseer deze

De genoemde partners en idealiter ook het 

bredere netwerk eromheen hebben structurele 

afspraken gemaakt over het samenwerkingsdoel/

de samenwerkingsvorm en deze ook 

geformaliseerd. Zoals beschreven zijn 

verschillende organisatievormen denkbaar.  

De vorm moet echter voldoende ruimte bieden, 

zodat de betrokken professionals vanuit het 

cliëntperspectief hun werkzaamheden goed op 

elkaar kunnen afstemmen en overlap voorkomen.

•  Vakmanschap

Het is logisch dat professionals met verschillende 

achtergronden uiteenlopende expertise 

meebrengen. Het kan echter niet zo zijn dat 

gezinnen en professionals het gevoel hebben dat 

er om hen heen verschillende talen gesproken 

worden. Een gezamenlijk vakmanschap van 

hulpverleners is dan ook nodig. Uiteraard kunnen 

er verschillen zitten tussen organisaties, maar het 

begint bij het op een soortgelijke manier aansluiten 

bij de waarde van Manou en zijn gezin. Hoe komt 

de professional binnen en zorg je ervoor dat de 

ondersteuning, hulp of zorg samenhangend is? Het 

gezin bestaat in het begin van het verhaal uit zes 

personen. Er spelen verschillende problemen bij de 

ouders en hun leefwereld. Maatwerk met een breed 

perspectief voor de ondersteuning, hulp of zorg die 

de ouders en/of de kinderen verder helpen is dan 

ook nodig. Hierbij is het de uitdaging om goed te 

luisteren en zich te verplaatsen in wat voor Manou 

en zijn gezin echt belangrijk is en welke 

interventies ook met het oog op de langere  

termijn waarde toevoegen.

•  Op elkaar afgestemde, functionerende 

werkprocessen

De werkprocessen van de betrokken professionals 

moeten ze goed mogelijk (binnen en buiten de 

organisaties) op elkaar aangesloten zijn. Op het 

moment dat Manou van school wegloopt en 

onvindbaar is, betrekken de professionals die een 

rol moeten gaan spelen elkaar erbij op zeer korte 

termijn. Parallel aan het onderzoek van Veilig 

Thuis begint een trajectbegeleider met zijn 

werkzaamheden, om in ieder geval alvast de 

preventieve jeugdbescherming (begeleiding door 

jeugdbeschermer, zonder ondertoezichtstelling) 

te borgen. In principe mogen er voor het werken 

aan veiligheid geen wachtlijsten zijn. In veel 

regio’s zijn die er momenteel echter wel. 

Afhankelijk van de caseload en/of werkwijze van 

de lokale teams zou dit kunnen betekenen dat het 

lokale team eerder start dan Veilig Thuis. Hoe dan 

ook, de werkprocessen moeten binnen enkele 

dagen starten. 

Misschien is het in het begin niet eenvoudig om 

voor het gezin herkenbare doelen – met het oog 

op het opheffen van de acute onveiligheid – op te 

stellen. Als de situatie hierdoor verergert, kan het 

zijn dat er steeds meer inzet van preventieve 

jeugdbescherming nodig is. Wellicht zijn er ook 

specialistische jeugdhulp en/of andere vormen 

van hulp nodig. De trajectbegeleider organiseert 

de benodigde hulp en stemt de processen en 

mogelijke uitkomsten goed op elkaar af.  

Op deze manier creëert hij een doorlopende,  

op elkaar afgestemde lijn van ondersteuning,  

hulp en/of zorg.



•  Kwaliteitsaspecten

Voor alle betrokken hulpverleners 

(jeugdbeschermers, sociale teams, medici, 

jeugdhulpverleners et cetera), en inmiddels ook 

steeds meer voor informeel betrokken 

hulpverleners, gelden kwaliteitskaders. Hierdoor 

proberen we met elkaar de minimale 

kwaliteitseisen te borgen. In de samenwerking 

moeten we van elkaar weten wie wat niet kan of 

mag doen. Tegelijkertijd moeten we flexibel 

genoeg zijn om beargumenteerd af te wijken van 

kwaliteitskaders wanneer de situatie van de 

jeugdige en/of zijn gezin daarom vraagt. In het 

voorbeeld van Manou hadden de betrokken 

hulpverleners/organisaties dit al eerder en 

structureel met elkaar moeten afstemmen. 

Belangrijk is hierbij ook het onderwerp 

besluitvorming. In de praktijk is het nog vaak zo 

dat betrokken hulpverleners niet altijd zelf 

besluiten mogen nemen en eerst af moeten 

stemmen met hun team of teamleider. Dit werkt 

heel belemmerend. Het is dan ook nodig om in de 

onderlinge werkafspraken ook duidelijk te zijn 

over mandatering, zodat hulpverleners ook echt 

afspraken mogen maken.

•  De trajectbegeleider als regiehouder

Centraal staat wat het gezin op de korte en 

langere termijn helpt. Wat voegt de meeste 

waarde toe? Hiertegenover staat uiteraard wat 

deze waardetoevoeging kost. Hierbij is het 

belangrijk om te beseffen dat goedkoop duurkoop 

kan zijn en dat oplossingen die misschien op het 

eerste gezicht niet voordelig lijken te zijn voor dit 

gezin juist beter kunnen uitpakken. De 

trajectbegeleider moet in het besluit over de 

financiën niet alleen staan. Daarom is het nodig 

om daarover binnen het hulpverlenersnetwerk 

duidelijke afspraken te maken. Natuurlijk gaat 

men hiermee doelmatig om en zal de 

trajectbegeleider altijd binnen de gestelde 

financiële kaders handelen. Tegelijkertijd moet er 

altijd ruimte voor maatwerk blijven. Een 

verhoudingsgewijs duur traject voor Manou 

voorkomt wellicht op termijn dat ook zijn 

broertjes uit huis geplaatst moeten worden. Een 

multidisciplinaire handelingsgerichte diagnostiek 

en kortcyclisch ingerichte hulp zijn in deze fase 

noodzakelijk.



•  Het netwerk bij elkaar

De trajectbegeleider uit het lokale team begint 

present in Manous gezin te werken. Dit doet hij 

door met een open blik aan te sluiten bij wat er in 

het gezin speelt. Hierbij is een open houding 

belangrijk. De inhoudelijke expertise volgt op het 

moment dat de verbinding met het gezin is 

gelegd. Op basis hiervan bepalen idealiter de 

trajectbegeleider en Manou en/of zijn gezin wat 

het beste aansluit bij zijn en hun behoefte. Niet 

altijd is de situatie echter dusdanig dat deze 

manier van werken mogelijk is. Dan probeert de 

trajectbegeleider zo veel mogelijk toe te werken 

naar een presente manier van werken. De 

trajectbegeleider is dan ook in staat om bewust 

te differentiëren en levert op die manier 

maatwerk voor Manous gezin. Hij betrekt hierbij 

zo veel mogelijk de hulp die Manou en zijn gezin 

nodig hebben. Het kan zijn dat de trajectbege

leider of een van zijn directe collega’s deze hulp 

kan bieden; vaak is het echter zo dat de hulpvraag 

om expertises vraagt die niet allemaal door 

dezelfde organisatie kunnen worden geboden. Het 

is dan ook belangrijk dat de trajectbegeleider (al 

dan niet met ondersteuning vanuit zijn eigen 

organisatie) een goed overzicht heeft over de 

sociale kaart die voor dit gezin relevant kan zijn 

en ook goed schakelt met collega’s van andere 

organisaties die wellicht een rol moeten spelen in 

het hulptraject voor Manou en zijn gezin.

Jozef & gezinPolitieVeiligheidsnetwerk

Jozef loopt weg

Aanwijzen 
trajectbegeleider

Politie zoekt

Melding politie

DO ACT

PLAN

Check met 
IPK gezin 

& Jozef

Afspraak gezin + netwerk 
+ VT + GI + lokale team 
+ (jeugdvolwassenhulp 
en trajectbegeleider)

Uitvraag wat speelt
capaciteiten gezin/netwerk 

wat moet wat kan 

Figuur 2: Proces veiligheid voor kinderen op hoofdlijnen (waardegedreven aanpak)



Dan had de trajectbegeleider (bijvoorbeeld de 

betrokken collega van de GI) een leidende rol 

gehad in de samenwerking met Veilig Thuis, het 

lokale team en mogelijke andere specialistische 

hulpverleners. De inrichting van de hulpverlening 

is een keuze van het desbetreffende netwerk. 

Voor de uitvoering is het belangrijkste dat het 

samenspel tussen de verschillende betrokkenen 

goed is en dat de samenwerking gebaseerd is op 

goede onderlinge relaties.

Een waardegedreven veiligheidsnetwerk 
voor de gezonde ontwikkeling van 
kinderen!

In de meer waardegedreven uitwerking hebben de 

lokale partijen duidelijke samenwerkingsafspraken 

gemaakt ten aanzien van het doel, de 

samenwerkingsvorm en de samenwerkingswijze. 

De trajectbegeleiders – afhankelijk van de mate 

van onveiligheid – zijn als de netwerkprofessionals 

uitgegaan van de behoeften van Manou en zijn 

gezin en hebben het proces georganiseerd om in 

Manous gezin aan duurzame veiligheid te werken. 

Anders dan eerder werken zij dus niet lineair na 

elkaar, maar werken zij als netwerk, met altijd een 

verantwoordelijke trajectbegeleider die de 

verschillende vragen en mogelijke opgaven die er 

liggen verbindt. Verder vertrekken de 

jeugdbeschermers en hulpverleners vanuit de 

vraag wat waarde toevoegt voor Manou en zijn 

gezin – vanuit het kind en/of gezinsperspectief. 

Zij kijken op basis hiervan hoe duurzame 

veiligheid zo goed en snel mogelijk kan ontstaan.

In de uitvoering van maatschappelijke taken 

neemt het belang van waardegedreven werken – 

waarbij de behoefte van het kind of het gezin 

centraal staat – meer en meer toe. Complexe 

organisaties, zoals ziekenhuizen, werken 

inmiddels in toenemende mate waardegedreven. 

Dat betekent dat zij integraal met hun partners 

samenwerken om te realiseren wat voor de 

patiënt de meeste betekenis heeft. Ook in het 

veiligheidsdomein voor kinderen wordt de 

behoefte aan een structurele en consequent 

geïmplementeerde manier van werken steeds 

duidelijker. Om het bij het voorbeeld van dit 

artikel te houden: wellicht heeft Manous moeder 

bijvoorbeeld volwassenenGGZ, schuldhulp

verlening en een eigen netwerk nodig. Hiervoor 

zou er een vaste partner in het lokale netwerk 

moeten zijn. Een al te strikte scheiding tussen 

lokale teams voor volwassenen en kinderen zien 

wij om die reden als onwenselijk.

Het bijzondere van een waardegedreven aanpak is 

niet alleen dat de werkelijke behoefte van het 

kind en/of zijn of haar ouders centraal staat, maar 

ook dat de ondersteuning die nodig is om in deze 

behoefte te voorzien in al zijn facetten structureel 

afgeleid wordt van de behoeften van de jeugdige 

en het gezin. Dat er, behalve naar de korte 

termijn, vooral naar de (middel)lange termijn 

wordt gekeken. Daarnaast hebben de betrokken 

professionals vaardigheden ontwikkeld om als 

onderdeel van het netwerk present, kortcyclisch 

lerend en op elkaar afgestemd te handelen. Zij 

hebben van hun organisaties ruimte gekregen 

doordat de juiste gesprekken worden gevoerd en 

er samenwerkingsafspraken worden gemaakt.

In de afgelopen jaren hebben alle betrokkenen er 

hard aan gewerkt om de veiligheid van kinderen 

te verbeteren. Ondanks alle aanpassingen heeft 

de werkwijze rondom de veiligheid van kinderen 

een wat statisch karakter en herkennen jeugdigen 

en/of hun gezinnen zich vaak niet in de 

aangeboden ondersteuning, hulp of zorg. Het is 

dan ook hoog tijd voor de volgende stap – werken 

in een waardegedreven veiligheidsnetwerk!

Stel dat 
zoals in de casus beschreven – de hulp voor 

Manou niet goed op gang was gekomen en 

dat er pas nadat hij voor de tweede keer 

wegliep tot echte actie was overgegaan.
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