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1. Onze cliënten en 
wat zij nodig hebben



Wie zijn onze cliënten

Jeugdigen (0-23 jaar) en hun gezin met ernstige opgroei-

en opvoedproblematiek. Er is vaak sprake van:

• situaties waarin gezag, structuur en geborgenheid 

ontbreekt;

• fysiek, seksueel of verbaal geweld,

verwaarlozing of een problematische ontwikkeling.



Hoe sluiten we aan bij de behoefte van de client?

Onze werkmethode: Beschermen en versterken

We geloven dat ieder gezin de wens heeft om hun kind veilig en positief op te 
laten groeien en dat iedere jongere uiteindelijk positief wil bijdragen aan de 
maatschappij. Maar door omstandigheden lukt dit soms niet. 

Daarom is het belangrijk om, naast het wegnemen van de oorzaken van 
onveiligheid, hun eigen kracht te versterken en zo goed mogelijk samen te 
werken. Met vertrouwen, en met hen en de mensen die belangrijk voor hen 
zijn, zoals familie en vrienden.



Beschermen en versterken

Hoe we dit het liefst doen:
• Samen maken we heldere afspraken over hoe we samenwerken en we kunnen elkaar hier op 

aanspreken. Ook als wij zelf fouten maken.
• Goed samenwerken is belangrijker dan het altijd met elkaar eens zijn.
• We verzamelen zo veel mogelijk informatie over de zorgen en wat juist goed gaat en wegen 

deze zorgvuldig met het gezin of de jongere en onze collega’s.
• De ideeën van het gezin of de jongere zijn belangrijk voor het vinden van een goede 

oplossing. 
• Het gezin of de jongere bepaalt zo veel mogelijk zelf hoe ze hun doelen bereiken. Als dat niet 

lukt nemen wij de regie over, om deze zo veel mogelijk weer bij hen terug te leggen wanneer 
dat kan.

• We zijn duidelijk in wat we als bedreiging zien voor een kind of jongere en hoe we de 
veiligheid kunnen borgen. 

• We versterken het netwerk, zodat een gezin of jongere er niet alleen voor staat en we samen 
het vertrouwen hebben dat het goed gaat.

• We blijven naast het gezin of de jongere staan tot we samen een oplossing hebben gevonden 
die werkt.



2. Hoe werkt jeugdzorg
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Maatregelen

Ondertoezichtstelling (OTS) - De jeugd- en gezinsbeschermer houdt toezicht op 
het kind, begeleidt ouders en adviseert ze over de zorg en de opvoeding.

Voogdij - De kinderrechter draagt het gezag over aan een gecertificeerde 
instelling zoals De Jeugd- en Gezinsbeschermers.

Uithuisplaatsing - De kinderrechter kan besluiten een kind uit huis te plaatsen. 
Het kind gaat voor korte of langere tijd ergens anders wonen.

Jeugdreclassering - Begeleiding van jongeren die een delict hebben gepleegd. 
Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, 
het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen.



3. Onze organisatie



Onze missie

De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kwetsbare 
jeugdigen en het zodanig versterken van hun eigen kracht en die van hun 
gezinnen dat zij zich blijvend (verder) kunnen ontwikkelen tot gezonde en 
evenwichtige volwassenen die volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Wanneer worden wij ingezet?
Wij worden ingezet wanneer de rechter bepaalt dat onze betrokkenheid nodig is 
om de opvoedsituatie te verbeteren.



Onze jeugd- en gezinsbeschermers:

• beschikken over de expertise die voor complexe problematiek vereist is;
• weten dat ieder gezin anders is;
• zijn doortastend én bescheiden;
• maken verbinding met het gezin, om ze in hun kracht te zetten;
• zijn gericht op het voorkomen van maatregelen of ze zo kort mogelijk te laten 

duren;
• weten de weg in de juridische kaders en mogelijkheden;
• blijven zich ontwikkelen op de nieuwste methodieken en inzichten;
• werken nauw samen met lokale jeugdteams en andere hulpverleners.



De stem van de cliënt

• Cliëntenraad
• Online cliëntenpanel: online vragenlijsten over diverse onderwerpen
• Stem App: app waarmee de professional met ouders en jeugdigen de 

samenwerking kan bespreken en verbeteren
• Spiegelgesprekken



Expertisecentrum 

Binnen Partners voor Jeugd kan DJGB rekenen op het interne 
expertisecentrum voor inhoudelijke en juridische ondersteuning, opleidingen, 
aangepaste methoden, projecten en tools.

Het expertisecentrum:
• verbindt wetenschappelijke kennis met de praktijk en ervaring;
• vertaalt dit in concreet toepasbare kennis, methoden, tools en 

opleidingen;
• versterkt het vakmanschap van onze professionals en de kwaliteit van onze 

zorg.

Zicht op Resultaat
• Onderzoeksprogramma waarmee het expertisecentrum inzicht ontwikkelt 

in onze doelgroep en in de uitkomsten van onze dienstverlening. 
• Dankzij dit inzicht kunnen we onze dienstverlening beter laten aansluiten 

bij de behoeften van de cliënten en zo de kwaliteit van onze zorg verder 
ontwikkelen.



Hoe zijn we georganiseerd

• Door de overheid gecertificeerd voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering.

• 175 medewerkers dicht bij de lokale 
jeugdteams en de kinderen en gezinnen die 
onze begeleiding nodig hebben.

• Expertise op complexe problematiek

• Werken vanuit vestigingen in Haarlem, 
Bussum en Alkmaar en op locatie bij 
gemeenten en ketenpartners.

• Vertrouwd met de situatie in gemeenten en 
het lokale netwerk.

• Krachtenbundeling met de William Schrikker
Stichting en het expertisecentrum in 
Partners voor Jeugd.



Partners voor Jeugd: een krachtig samenwerkingsverband

• Partners voor Jeugd is een samenwerkingsorganisatie van instellingen voor 
jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in de vorm van 
gezinsvormen en opvoedkundige hulp.

• Focus om met het gezin en netwerk een duurzame en stabiele oplossing 
realiseert en het verschil maakt voor kinderen en jongeren.

• Lerende en innoverende organisatie die voor de meest complexe 
doelgroep kinderen, jongeren en gezinnen perspectief biedt op effectieve 
zorg en zo kort mogelijke maatregelen.

• Het partnerschap binnen Partners voor Jeugd brengt: 
✓ Financiële stabiliteit
✓ Efficiëntie dankzij samenwerking op het gebied van bedrijfs- en 

bestuursmatige ondersteuning
✓ Kennisdeling
✓ Innovatie
✓ Carrièreontwikkeling voor medewerkers



Wat kunt u doen?
• Wees alert op signalen

• Gebruik de meldcode ‘Huiselijk geweld 

en kindermishandeling’

• Meer informatie:

• ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 

• nji.nl/kindermishandeling

• dejeugdengezinsbeschermers.nl

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
https://www.nji.nl/kindermishandeling
https://dejeugdengezinsbeschermers.nl/


Vragen?




