Samenwerken
					 en kennis delen
November 2021

In veiligheid
opgroeien en leven
Ieder kind moet in veiligheid kunnen
opgroeien en elke volwassene moet in
veiligheid kunnen leven. Dat vinden de
mensen van de Gelderse Verbeteragenda
Jeugdbescherming.
Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ouders hebben een
hoofdrol voor kinderen en verdienen het
om maximaal ondersteund te worden in
deze belangrijke rol in het leven van hun
kind. Wij dagen ouders maximaal uit die
hoofdrol actief en zo goed mogelijk te
vervullen. Wanneer dit onvoldoende lukt,
beschermen we kinderen en hun gezinnen
tegen nog meer onveiligheid. Voor ons zijn
alle kinderen, ouders en opvoeders die bij
het gezin horen belangrijk. Alleen met dat
als uitgangspunt kunnen we de oorzaken
voor de onveiligheid zien en wegnemen.
De gezamenlijke Gelderse gemeenten
en veiligheidspartners willen nú de
ongebruikte ruimte gaan benutten
om met de Gelderse Verbeteragenda
Jeugdbescherming een flinke sprong
voorwaarts te maken. Dat doen we onder
meer aan de hand van de acht bouwstenen
die in deze uitgave worden toegelicht.
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Gelderse kinderen en gezinnen
goed beschermd
• Wij werken vanuit vertrouwen en
partnerschap;
• Wat wij doen met en voor een gezin is
duidelijk, navolgbaar en transparant;
• Wij zien in een gezin alle kinderen en
opvoeders met hun geschiedenis;
• Wij leren door samen te reflecteren.

Gezamenlijke inzet
Onze gezamenlijke inzet is erop gericht dat
ieder kind in veiligheid opgroeit en elke
volwassene in veiligheid kan leven. Ouders
en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Ouders hebben de hoofdrol voor
kinderen. Ouders verdienen het van daaruit
om maximaal ondersteund te worden in deze
belangrijke rol in het leven van hun kind.
Wij dagen ouders maximaal uit de hoofdrol
actief en zo goed mogelijk te vervullen.
Wanneer dit onvoldoende lukt, beschermen
we kinderen en hun gezinnen tegen nog meer
onveiligheid. Voor ons zijn alle kinderen,
ouders en opvoeder die bij het gezin horen
belangrijk. Alleen met dat als uitgangspunt
kunnen we de oorzaken voor de onveiligheid
zien en wegnemen.
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Goede samenwerking op lokaal
niveau, versterkt de samenwerking
op casusniveau
• Elkaar zien en spreken =
• elkaar beter kennen =
• elkaar sneller vinden =
• elkaar versterken…

Met drie stappen
Met drie stappen bouwen we een goede
samenwerking op lokaal niveau:
• S tap 1: Het inrichten van een steunstructuur
voor contactbeheer;
• S tap 2: Het organiseren van lokale
samenwerkingsbijeenkomsten;
• Stap 3: Het inrichten van lokale leergroepen.
We willen dat professionals van de
Jeugdbescherming (GI), Raad voor de
Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Lokaal
Team elkaar en elkaars werkwijze kennen.
We hebben het dan over de professionals
(uitvoerend medewerkers die vanuit de eigen
expertise en opdracht werken aan het herstellen
van veiligheid in gezinnen) die verbonden
zijn aan een gemeente. Die vaste groep
professionals moet elkaar makkelijk vinden en
goed kennen.
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In toekomsttuinen beproefd
We ontdekken hoe - door intensief
samenwerken en het vroegtijdig beschikbaar
hebben van gezamenlijke en gebundelde
expertise - escalatie en verdergaand ingrijpen
kunnen worden voorkomen.

Lokale aanpak voor veiligheid
We willen van een estafettemodel naar
teamsamenwerking. Er zijn nu te veel schakels
en de Jeugdbescherming (GI), Raad voor
de Kinderbescherming en het Lokale Team
nemen opeenvolgend allemaal stukjes van
het proces voor hun rekening. Er wordt te
veel overgedragen en dubbel gedaan. Om
dit te verbeteren worden toekomsttuinen
kind- en gezinsbescherming ingericht, zodat
in een eerder stadium sneller en intensiever
samenwerken in de praktijk ervaren kan
worden.
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Eén werkwijze beschreven
Professionals en gezinnen weten wat zij
mogen verwachten in de werkwijze van de
Jeugdbeschermingstafels in Gelderland,
ongeacht de woonplaats van het gezin.

Zelfde traject
We willen dat gezinnen en professionals,
ongeacht waar gezinnen wonen in Gelderland,
eenzelfde traject en werkproces kunnen
verwachten. Daarom is in samenwerking met de
zeven Jeugdbeschermingstafels in Gelderland
de werkwijze beschreven. Daarin is - naast
de werkwijze zelf - ook te lezen wat gezinnen
met hun professional aan een Gelderse
Jeugdbeschermingstafel kunnen verwachten.
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Niet meer complex
1. Per jeugdhulpregio nog maar één
aanmeldroute jeugdhulp;
2. Eén aanmeldformulier voor alle vormen van
jeugdhulp;
3. Eén Gelderse bepaling Jeugdhulp.

Verbinding versterkt
Het huidige aanmeldproces jeugdhulp is
complex en arbeidsintensief voor verwijzers
(jeugdbeschermers). Bovendien kan het
aanmeldproces bij elke gemeenten en
jeugdhulpaanbieder weer anders zijn. We willen
dat de administratieve last bij jeugdbeschermers
vermindert en dat de verbinding tussen de
Jeugdbescherming (GI) en het Lokaal Team
wordt versterkt.
Een vereenvoudigd, eenduidig aanmeldproces
jeugdhulp met goed afgestemde onderdelen
leidt tot een administratieve lastenverlichting
en tot een verstevigde verbinding tussen Lokaal
Team medewerker en de jeugdbeschermer.
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Bij stagnerende samenwerking

Professionals weten welke escalatiestappen
moeten worden gezet wanneer samenwerking
stagneert en er zorgen zijn over de veiligheid
van een kind of een ander gezinslid.

Geen overeenstemming
Bij (signalen van) huiselijk geweld of
kindermishandeling in een gezin of huishouden
zijn vrijwel altijd professionals van verschillende
organisaties betrokken. Het is professionals
toevertrouwd een oplossing te vinden
wanneer zij vanuit verschillende opdrachten en
betrokkenheid het niet meteen eens zijn over
de volgende stap die gezet moet worden.
Dat is daarmee ook het algemeen geldende
uitgangspunt; professionals treden met elkaar
in overleg wanneer samenwerking stagneert
of dreigt te stagneren. Het escalatiemodel
is bedoeld voor die situaties waarin het de
professionals niet lukt om overeenstemming te
vinden.
Wanneer wordt het escalatiemodel gebruikt?
1. Bij professionele dilemma’s; verschil van visie
op de ontwikkelingen in de casus;
2. Wanneer de samenwerking verloopt niet
volgens gemaakte samenwerkingsafspraken.;
3. Als het handelen van de uitvoerend
professional nalatend of zorgwekkend is.
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Regionaal Expert Team (RET)
• Er is een Regionaal Expertteam in alle zeven
jeugdhulpregio’s.
• Het gezamenlijke streven is om zoveel
mogelijk tot een eenduidige werkwijze te
komen.

In alle regio’s
In alle zeven jeugdhulpregio’s is een
Regionaal Expertteam (RET) gestart en
volop in ontwikkeling. We leveren input aan
die ontwikkeling en vragen aandacht voor
de verbinding met de bouwstenen van de
verbeteragenda en het Gelderse doorbraakplan,
waarin alle zeilen worden bijgezet om kinderen
tijdig en passende hulp te bieden.
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Werving en scholing
Er komt een gezamenlijk plan voor werving en
scholing van personeel.

Van elkaar leren
De Jeugdbescherming (GI), Raad voor de
Kinderbescherming en Veilig Thuis gaan gericht
onderzoeken wat zij van elkaar kunnen leren
als het gaat om het werven en behouden van
personeel. Ook gaan ze kijken of er op het
gebied van deskundigheidsbevordering en
opleidingsaanbod uitwisseling kan plaatsvinden.

Uitgave
Regiegroep Gelderse Verbeteragenda
Jeugdbescherming (GVJB)
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