
Een korte historie 
Het is nog niet zo lang geleden dat Bureau 
Jeugdzorg Drenthe in haar huidige vorm is 
opgericht. Natuurlijk waren er bestaande 
werkwijzen en ervaren professionele wer-
kers. Maar om alle kennis ook te benutten 
en om de organisatievorm en werkwijzen 
af te stemmen, dat is een proces dat ons tijd 
heeft gekost. Drie jaar heeft Bureau 
Jeugdzorg Drenthe de tijd gehad om zich, 
na iets wat toch min of meer een gooi in het 
diepe was, om te vormen tot een volwaardig 
professioneel draaiend bureau. Het heeft 
een behoorlijke flexibiliteit van de mede-
werkers gevraagd om van het hulpverlenen-
de werk dat in de Toegangen gevraagd werd, 
over te schakelen naar de meer verwijzende 
en toezichthoudende rol.  

Onze visie 
Toch zijn we er ook op organisatieniveau 
van doordrongen dat we weliswaar een 
‘tweedelijns’ instantie zijn, maar dat we 
geenszins in een ivoren toren terecht willen 
komen. Ons werk is mensenwerk; we willen 
aansluiten bij de cliënt en we willen dat wat 
wij weten graag delen met werkers in de eer-
ste lijn. We hebben geworsteld met de vraag 

hoe we dit alles zo goed mogelijk konden 
inpassen in ons dagelijks werk, rekening 
houdend met dat wat wetshalve allemaal 
gevraagd wordt van onze organisatie. 
De weg wordt steeds duidelijker. 

Het hart van het werk
Onze corebusiness is eenvoudigweg: mensen 
toeleiden naar (ofwel indiceren voor) de 
 juiste hulp. Dit willen we zo snel mogelijk 
doen maar vooral ook zo goed mogelijk. 
Onze tweede basistaak is het zorgen voor 
de waarborgen van veiligheid van kinderen. 

Vernieuwingen
De afgelopen jaren maakten we ons sterk 
om de kwaliteit op al deze gebieden een 
flinke ‘injectie’ te geven. Nieuwe methodie-
ken en werkwijzen zijn ontwikkeld, al onze 
medewerkers zijn of worden geschoold, 
we passen de organisatie op onderdelen aan. 
Kortom: veel bedrijvigheid en naar wij 
hopen op zeer korte termijn heel veel verbe-
tering van kwaliteit, juist op het gebied van 
het inschatten wat nodig is én wat echt 
helpt binnen gezinnen waar ernstige (vaak 
 meervoudige) opvoed- en opgroeiproblemen 
spelen. 

Bureau Jeugdzorg Drenthe 
concentreert haar krachten

Bureau Jeugdzorg Drenthe vertelt over 
interne verbeteringen en vernieuwing. 
Met extra veel goede beloftes voor 2009

Wij zijn beter geworden

Bureau Jeugdzorg Noord Midden Drenthe 
Klompmakerstraat 2a
9403 VL Assen 
T 0592 - 38 37 90

Bureau Jeugdzorg Zuid Oost Drenthe
Van Schaikweg 11 
7811 KH Emmen 
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Bureau Jeugdzorg Zuid West Drenthe
Crerarstraat 8 
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T 0528 - 23 10 66
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Hoofdredactie Cees Wierda, Bureau Jeugdzorg Drenthe, Assen 
Tekst en concept Titia Struiving, Groningen
Correcties Hetty Bertus, Bureau Jeugdzorg Drenthe , Assen
Ontwerp en fotografie Martine Hoving, Assen
Druk Doorn drukkerij, Groningen

Aan dit nummer werkten mee: 
Joke Wiggerink, Mieke Sipma, Jacobien Verbaan, Albert Scholte,
Roelof Martens, Angelique Melcherts en Trientje Sikkema

Met dank aan de gefotografeerden die ons  toestemming gaven 
voor het publiceren van hun foto’s in dit blad. 
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Je liefste glimlach kan verpest worden door een stukje spinazie tussen je 
tanden. Als openingsartikel bij wijze van uitzondering een redactioneel 
artikel over het imago van jeugdzorg en de noodzaak om ook de goede 
kanten van het werk te belichten. Freelance journaliste Titia Struiving 
vertelt over haar eigen ervaringen in Applaus voor jezelf 

Bemoeizorg is gewoner geworden en dat is een goede zaak. Adjunct-
directeur Joke Wiggerink schetst in een notendop de belangrijkste 
 vernieuwingen die binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe gaande zijn en 
ze blikt terug op in het verleden behaalde rendementen in 
Wij zijn beter geworden

Indiceren is een vak, het wordt tijd dat we het zo gaan bekijken. 
Mieke Sipma is als projectleidster verantwoordelijk voor de invoering 
van het nationale VIB- traject (Verbetering Indicatiestelling 
Bureau Jeugdzorg) in Drenthe. Zij vertelt vanuit haar ervaring als onder-
zoeker en praktijkmens. Hoe kun je goed indiceren? Kan het altijd snel? 
En hoe weet je eigenlijk wat de juiste hulp is…? Hierover en meer in 
Indiceren nieuwe stijl

Jacobien Verbaan werkt als casemanager in Hoogeveen. Deze vestiging 
krijgt de grootste veranderingen te verwerken nu er een organisatori-
sche wijziging wordt aangebracht: elke vestiging krijgt namelijk een 
apart aanmeldteam (in het kader van het VIB). Jacobien geeft haar 
mening over zegeningen en beperkingen hiervan in 
Regionale aanmeldteams in wording

ICT moet in de eerste plaats medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse 
werk. Dat is de visie van Albert Scholte, hoofd Kwaliteit, Informatiebeleid 
en Automatisering (KIA) bij Bureau Jeugdzorg Drenthe. Lees over de 
vooruitgang en spannende volgende stappen in 
De grootste slag gaan we nu maken

Geen methode is heilig, maar een mooie methode inspireert wél. Roelof 
Martens (voormalig gezinsvoogd en nu stafmedewerker) schetst de 
schoonheid van methodisch, open en creatief werken volgens de  nieuwe 
Deltamethodiek. Roelof aan het woord in Methode en inspiratie 

Mishandeling, chaos en schijnbaar onoplosbare problemen. Hoe het in 
het geval van het gezin De Feiter opgelost kan worden met hulp van de 
binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe steeds vaker toegepaste SoS methode 
(Signs of Safety). Een gedetailleerde praktijkschets en meer informatie 
over SoS in Als je blaft dan bijt je niet 

Sneller verwijzen naar intensievere hulp, meer kennis van psychiatrische 
stoornissen, een betere methode om een breder en meer op het delict 
gefocust diagnostisch beeld te krijgen. Allemaal manieren om jeugd-
reclassering nog meer te professionaliseren. Gedragswetenschapper 
Angelique Melcherts vertelt hoe er aan de weg getimmerd is, in een 
interview met een wat haar betreft wel érg zoetsappig einde, getiteld: 
Normen, wetenschap en de fantasie van de kok
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Voorwoord 
Als redactie dachten wij dat het nu wel eens 
tijd zou worden voor een overzichtsschets. 
Niet van het werk van ketenpartners, niet van 
onze medewerkers, maar van het eigenlijke 
werk van Bureau Jeugdzorg Drenthe zelf. 

De motivatie is eenvoudig: wij hebben onze 
identiteit zo goed als geheel gevonden, we 
werken ons profiel nader uit en we willen 
graag dat onze partners en vooral ook de 
professionals in de eerstelijns voorzieningen 
weten wat ze aan ons kunnen hebben. 
Nu, maar zeker nog meer in de zeer nabije 
toekomst.

We maken op meerdere gebieden een 
belangrijke vernieuwingsslag door. In deze 
Breedbeeld willen we graag uiteenzetten op 
welk vlakken we ‘aan onszelf werken’, mee 
in de vaart van de verzamelde Nederlandse 
Bureaus Jeugdzorg en toch ook onze eigen 
koers bepalend. De eerste voldragen vruchten 
van al deze inspanningen zullen naar 
verwachting in de loop van 2009 geplukt 
kunnen worden. 

Dus dit keer een Breedbeeld met flink wat 
werkinhoudelijke informatie. Natuurlijk zullen 
de persoonlijke opvattingen en gedachten ook 
dit keer niet ontbreken. We wensen iedereen 
veel leesplezier. 

Reacties zijn zoals altijd welkom op het 
redactieadres: struivingtm@home.nl
 
Joke Wiggerink  &  Cees Wierda
adjunct-directeur  directeur



Het is niet zo heel gebruikelijk dat een redacteur zelf een stuk schrijft in een zichzelf 

respecterend bedrijfsblad. Zelf deed ik het nog nooit, maar ik wil graag een uitzon-

dering maken in dit nummer, met toestemming van de hoofdredacteur. Ik denk dat 

dit artikel een goede introductie is voor wat in de rest van deze Breedbeeld nog gaat 

volgen. 

Drie jaar geleden kreeg ik van Cees Wierda de vraag om te helpen bij de opzet van 

een bedrijfsblad voor Bureau Jeugdzorg Drenthe. Dat leek me leuk. Ik kende de 

 organisatie al een beetje, vond het een enthousiaste club met edele doelstellingen 

en ik wilde graag meewerken. 
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Tiita Struiving

een beetje alsof je met je gulp wijd open staat te 
vertellen hoeveel belang je hecht aan een verzorgd 
uiterlijk. 

De belofte
De broodheer in kwestie (directeur Cees Wierda) 
ziet ook in dat het een boeiende vraag is. 'Ik besef 
dat dit nummer van Breedbeeld over professionali-
teit wat op gespannen voet staat met het algemene 
beeld dat van Bureau Jeugdzorg bestaat. Er zijn 
wachtlijsten, er wordt veel ontwikkeld, we kunnen 
niet alles wat we zouden willen op dit moment. Ik 
durf echter hierbij te beloven dat we voor de zomer 
van 2009 onze zaken geheel op orde hebben. Dat 
geen enkele klant langer dan vier weken hoeft te 
wachten om de juiste hulp toegewezen te krijgen.' 

Het bewijs?
Eerlijkheid is te prijzen, maar dan komt het er nu 
wel op aan. Hoe overtuigend is het bewijs voor 
deze optimistische stelling? Voor Breedbeeld ging 
ik op onderzoek uit. Ik was welkom aan de gespreks -
tafel van medewerkers die zich zonder uitzonde-
ring vol elan storten op de professionalisering van 
het werk op dat onderdeel waar ze verstand van 
hebben. Al sprekende en schrijvende bleken er 
enkele mooie contouren zichtbaar te worden.

Ik nodig iedereen van harte uit om een eigen 
 oordeel te vormen over de initiatieven en de koers 
die wordt uitgezet. Vanuit mijn vak probeer ik altijd 
de punten te vinden die de persoon tegenover mij 
echt diepgaand interesseren. Daar komen namelijk 
meestal de beste verhalen uit voort. En tot mijn 
verrassing merkte ik dat het thema professionalise-
ring heel erg leeft bij de mensen die ik gesproken 
heb. 

Hun verhalen worden hierna gepresenteerd. 
De verhalen hebben nu nog betrekking op de 
 toekomst en de vaste wil om in alle opzichten écht 
goed te worden. Als alle puzzelstukjes straks in 
elkaar vallen, dan zou dat daadwerkelijk een fikse 
sprong voorwaarts zijn. 

Aanbeveling
Hulpverleners hoor ik vaak zeggen dat je moet 
leren vertrouwen op de krachten in een systeem. 
Als je die krachten weet te mobiliseren dan komt 
het wel goed. Laten we hopen dat dat voor organi-
saties ook geldt. Een realistische en respectvolle 
beschrijving van de inspanningen en de wensen is 
daarbij de eerste stap. Dat ik help de goede dingen 
naar voren te halen, is volgens mij een rechtvaardige 
daad van selectieve eerlijkheid. 

Het ideaal
We dachten samen na over een bladformule. 'Het 
moet een blad worden waarin we laten zien wie 
we zijn, hoe we werken, dat we met open blik in 
het leven staan, het hart op de goede plek heb-
ben, ons werk serieus nemen et cetera.' Dat leek 
me goed, het is voor elke organisatie die goed in 
haar vel steekt een natuurlijke behoefte om 
goede dingen over jezelf naar buiten te brengen. 
Kort na de eerste gesprekken kwam toch twijfel 
opzetten.

De publieke opinie
De eerste vraag die bij me opkwam was: hoe ver-
houd je je als organisatie tot de publieke opinie? 
Kun je Bureau Jeugdzorg zijn en toch zeggen dat 
je het best wel goed doet, terwijl je landelijk wat 
imago betreft bij herhaling flink onder vuur ligt? 
Gaat dat wel werken? Hoe breng je die boodschap 
geloofwaardig? 

Het was mij al eens eerder opgevallen dat mede-
werkers bij Bureau Jeugdzorg soms echt last heb-
ben van het negatieve beeld dat in de media vaak 
geschetst wordt van hun werk. Het is niet leuk om 
op elk verjaarsfeestje te moeten verdedigen dat je 
echt goed werk doet. Ook is het niet bemoedigend 
om bij een opbouwend bedoelde brainstormsessie 

te zitten met collega’s uit het veld en als je je voor-
stelt te horen: ‘Bureau Jeugdzorg? Wat heb je dáár 
nou aan?’

De praktijk
Een belangrijke oorzaak voor het negatieve beeld 
van Bureaus Jeugdzorg in de pers is het feit dat de 
pers zo graag inzoomt op nieuws. Dat is de aard 
van het beestje. En een vermoord kind valt nu 
eenmaal eerder onder de rubriek nieuws dan het 
feit dat een vader geleerd heeft om tot tien te tel-
len. Van incident naar incident hobbelend creëert 
de pers een beeld waarin alles wat fout gaat bij 
‘jeugdzorg’ uitvergroot wordt. Wat goed gaat blijft 
dikwijls onbelicht. Dat is het goed recht van de 
pers, maar een bron van inspiratie voor de wer-
kers is het nu niet bepaald. 

Daarom hebben we er bij Breedbeeld aanvankelijk 
voor gekozen om maar eens te beginnen bij het 
geven van praktijkschetsen over het dagelijkse 
werk in het brede veld van jeugdzorg. Wat zijn de 
dilemma’s, wat gaat goed, wat kan beter. Wat is de 
inzet van de medewerkers en waar ligt hun passie. 

Mijn indruk
Ik lieg niet als ik zeg dat ik als bedrijfsjournalist 
herhaaldelijk onder de indruk was van wat geïn-

terviewden mij vertelden. De betrokkenheid en 
inzet van werkers, staf en directie is groot, hun 
voeten staan stevig op de grond, de financieel-
politiek-organisatorische wirwar om de hele 
jeugdzorg heen is bij tijd en wijle een gekkenhuis, 
ook al zijn er godzijdank in Drenthe wel verstandi-
ge mensen te vinden die aan de juiste touwtjes 
trekken. Dat is wat ik er van gezien heb.

De waarheid? 
Deze nieuwe Breedbeeld heeft een iets andere 
insteek dan de voorgaande. Voor het eerst is het 
hele nummer gewijd aan het functioneren van de 
eigen organisatie. Het thema is: de kwaliteit en 
professionaliteit van Bureau Jeugzorg Drenthe als 
organisatie. Een spannend moment. Een kritisch 
moment ook. 

Toen ik met het onderwerp aan de slag ging, 
kwam bij mij een nogal confronterende vraag op, 
die ik overigens als freelance medewerker niet zo 
snel openlijk aan mijn ‘broodheer’ durfde stellen. 
Namelijk de vraag: 'doet Bureau Jeugdzorg 
Drenthe wel genoeg goede dingen om zo trots 
een hele Breedbeeld aan zichzelf te wijden?' Want 
niets is zo dodelijk als jezelf profileren als gewel-
dig, terwijl de ontvanger van je boodschap stille-
tjes al overtuigd was dat je niks voorstelt. Dat is 

Korte historie
Bureau Jeugdzorg Drenthe is eigenlijk 
nog maar kort geleden ‘voor zichzelf’ 
begonnen. Lange tijd is het Drentse 
 streven erop gericht geweest om zo min 
mogelijk ‘lagen’ aan te brengen in het 
hele bouwwerk van de jeugdzorg, maar 
dat was met de komst van de Wet op de 
jeugdzorg niet langer houdbaar. Het indi-
catiestellend en toezichthoudend orgaan 
moest losgekoppeld worden van de zorg-
aanbiedende kant. 

Bureau Jeugdzorg is, tegen de landelijke 
achtergrond gezien, redelijk laat gestart. 
En daarbij was de tendens ietwat tegen-
draads. Vanuit nobele motieven, in die zin 
dat men heel graag aan het laagdrempeli-
ge karakter wilde vasthouden. ('Wij willen 
niet dat de klant hier tegen een muur van 
bureaucratie aan gaat lopen'). 

Intussen moest Bureau Jeugdzorg zichzelf 
in korte tijd omvormen van een hulpverle-
nende instantie tot een instantie die 
‘alleen maar’ verwijst naar hulp (wat 
 overigens een flink stuk vakmanschap 
vraagt). Bureau Jeugdzorg Drenthe heeft 
zich vanaf het begin van oprichting erg 
moeten inzetten om werkwijzen te 
stroomlijnen, de organisatie af te slanken, 
de administratieve organisatie te optima-
liseren, de veranderende wettelijke kaders 
bij te houden. 

Daarbij groeide de werkdruk. Er kwamen 
meer klanten, zwaardere problemen en 
ook bij de zorgaanbieder waren er wacht-
lijsten, wat de doorstroom bemoeilijkte 
en de druk bij Bureau Jeugdzorg ook weer 
verhoogde. Onduidelijkheid tussen de 
taakverdeling eerste lijn en Bureau 
Jeugdzorg zorgde soms voor misverstanden. 
'Is dit nu een klant voor jullie of voor ons?' 

In dit landschap gaan tussen nu en de 
zomer van 2009 definitief de vlaggen 
geplaatst worden die duidelijkheid gaan 
brengen, die zeggen: dit doen wij, dat 
doen wij niet, dit is onze corebusiness, dat 
is het niet. In deze Breedbeeld worden de 
contouren geschetst van een organisatie 
die zich professionaliseert naar landelijke 
maatstaven en die zich daarbij inzet om 
dit te doen op de best mogelijke manier, 
professioneel en betrokken.  

BureauJeugdzorgDrenthe 5

Applaus  voor jezelf? 
Titia Struiving, tekstschrijver/ adviseur
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Wij  z i jn  beter  geworden 

Een lijst van lijsten
Om de weg van hulpvraag naar indicatiebesluit met goed gevolg af te leg-
gen werkt Bureau Jeugdzorg Drenthe met diverse instrumenten. De meeste 
daarvan zijn gevalideerd (alleen de LIRIK en de GCT zijn nog experimenteel). 
Met het werken volgens deze lijsten wordt voldaan aan de landelijke crite-
ria. Voor mensen die wel eens een afkorting hoorden langskomen en zich 
afvragen wat die betekende, hierbij een korte toelichting.

Lijsten die samen met ouders ingevuld worden: 

CBCL
De Child Behavior Checklist (CBCL) wordt gebruikt om probleemgedrag bij kinde-

ren te scoren. Op die manier is het mogelijk om veranderingen in dat gedrag voor 

en na een interventie te scoren. 

NOSI
De Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) wordt gebruikt, zoals het woord aan-

geeft, om te meten hoeveel stress de ouders ervaren. Dit kan voor en na een hulp-

traject ingezet worden.

Lijsten die door BJZ-medewerkers zelf gebruikt worden:

GCT
De Gestructureerde Checklist Toegang (GCT) is een lijst die landelijk nieuw ont-

wikkeld is, samen met het NJi, passend bij het landelijke Handboek 

Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg. De GCT is in feite een uitgebreide checklist 

die bij de eerste aanmelding gebruikt wordt. De lijst is bijzonder omdat er naar 

alle mogelijke facetten van de problematiek gekeken wordt (ouderfactoren, kind-

factoren en omgevingsfactoren.)

LIRIK 
Het Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling (LIRIK) wordt onderdeel 

van de GCT en wordt meteen bij de aanmelding al ingevuld als het van toepas-

sing is. Hierbij wordt zowel gevraagd naar een inschatting van het acute risico als 

om een inschatting van de risico’s op termijn. In de volksmond wordt de lijst nu 

de LIRIK genoemd. De lijst is ook speciaal in het kader van het nieuwe handboek 

ontwikkeld samen met het NJi.

STEP
De Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP) is speciaal ontwikkeld voor 

Bureaus Jeugdzorg om bij het algemene beeld dat ontstaan is ook het taxeren van 

de ernst van de factoren en bijpassend ook de zwaarte van de benodigde zorg te 

kunnen scoren. 

Joke Wiggerink, adjunct-directeur Bureau Jeugdzorg Drenthe

Breedbeeld treft Joke op haar kamer op 

de dag na de arbeid. Een rustige vrijdag. 

Tijdens het interview blijft de deur 

openstaan, want een van de medewer-

kers heeft te maken met een crisis-

situatie in een gezin. 'Ik wil even aan-

spreekbaar blijven' legt Joke uit. 

We praten over de ontwikkeling binnen 

Bureau Jeugdzorg voor zover het de 

indicatietaak betreft. 

Als je naar de medewerkers kijkt die bij BJZ werken, 
dan hebben die wel een hele ontwikkeling doorgemaakt 
hè? 

'Dat is waar. Medewerkers die hier aanvankelijk 
kwamen werken, zijn begonnen vanuit de missie 
ik wil mensen helpen'. En die medewerkers heb-
ben een hele omslag meegemaakt van jeugdzorg 
waarbij je als medewerker daadwerkelijk hulpver-
lening mocht en kon bieden naar een positie 
waarin je niets meer of minder doet dan zorgen 
dat de juiste hulp wordt ingeschakeld.'

Is dat niet een verschraling?

'Voor sommige mensen voelde dat zo, er zijn ook 
enkele mensen vertrokken om die reden. Ik denk 
dat het werk zoals het er nu uitziet heel zinnig is 

en ook heel erg mooi om te doen. Je moet alleen 
een andere blik op de zaak hebben. Goed kijken 
wat nodig is, is heel belangrijk. Er zijn ook 
genoeg mensen die juist dát aspect van het vak 
heel leuk vinden.'

Moet je om goed te indiceren ervaring hebben als hulp-
verlener?

'Landelijk wordt als eis gesteld dat je minimaal 
vijf jaar ervaring hebt binnen de hulpverlening. 
Dat lijkt me ook wel reëel. En als je minder erva-
ring hebt, moet je met iemand samenwerken die 
meer ervaring heeft, daar moeten wij als organi-
satie voor zorgen.'

Het is de bedoeling dat alle casemanagers getraind 
gaan worden in de nieuwe methodiek van indicatiestel-
len? Is daar behoefte aan?

'Ja, ik weet dat medewerkers graag zo precies 
mogelijke handvatten willen hebben om te weten 
wat er van ze verwacht wordt, hoe ze het indice-
ren moeten doen, hoeveel tijd ze voor welk type 
traject kunnen nemen.' 

Wat zijn volgens jou de sterke punten van de nieuwe 
methode?

'Ik denk dat er gewerkt wordt met gevalideerde 
instrumenten. Wij werkten al met de CBCL (Child 
Behavior Checklist), maar een instrument als de 
Quick STEP - een vragenlijst om de ernst van een 
situatie te scoren, vind ik waardevol. In de jeugd-
zorg heb je vaak te maken met situaties waarbij 
je zelf een emotionele beleving hebt, dat kan niet 

anders. Als je problematiek inschat, moet je dat 
met meerderen doen. En daarbij is een doordachte 
checklist een goed hulpmiddel. Verder is een heel 
sterk punt van de nieuwe training dat er meer 
gehamerd wordt op het veel vaker checken op sig-
nalen van kindermishandeling. Dat is echt nieuw. 
Vaak is de neiging om bij een intake wel te letten 
op signalen van kindermishandeling, maar dat de 
aandacht later in het traject van hulp verslapt. 
Dat moet dus niet.' 
 
Als jij de laatste tijd overziet, vind je dan dat de zaak er 
beter op is geworden? 

'Ja. Ik denk dat we goed op weg zijn en het vooral 
goed is dat we nu meer bemoeizorg bieden. Als er 
bijvoorbeeld met het AMK gebeld wordt, en het 
AMK denkt dat de signalen duidelijk genoeg zijn, 
dan kan een medewerker van Bureau Jeugdzorg 
naar het gezin gaan om direct hulpmogelijkhe-
den aan te bieden. Dat is winst. We zijn hiermee 
sneller geworden.' 

En verder? 

'Waar ik persoonlijk trots op ben is dat we werken 
volgens de Signs of Safety methode. Dat betekent 
dat we in alle gevallen zoveel mogelijk samenwer-
ken met het gezin, ook in zware gevallen. Je kunt 
óver ouders beslissen, maar je kunt ook zoveel 
mogelijk mét ouders en kinderen beslissen. Een 
veelgehoorde klacht van kinderen en jongeren is 
nog steeds ‘ze hebben me nooit gevraagd wat ík 
nou wilde’. Dat is iets wat wij graag willen voor-
komen. Als het kan.' 

In januari 2006 werd Joke 
Wiggerink benoemd tot adjunct- 
directeur van Bureau Jeugdzorg 
Drenthe, naast Cees Wierda. Ze 
kent de hulpverlening van binnen-
uit en ze heeft zich vanaf de start 
beziggehouden met het in goede 
banen leiden van het primaire pro-
ces en ook met het bieden van 
steun aan de werkers die zich af 
en toe in behoorlijke wespennes-
ten begeven. 
Joke kreeg een specifieke opdracht 
mee bij aanvang van haar aanstel-
ling. En dat was: zorg voor een 
goede afstemming van de werkwij-

zen per regio. Of je als cliënt aan-
klopt in Emmen, Hoogeveen of 
Assen, het indicatietraject dat 
volgt zou in alle gevallen volgens 
dezelfde lijn moeten verlopen. En 
dan natuurlijk volgens de lijn die 
als beste getest is.

Halverwege 2007 werden ook lan-
delijk initiatieven ontplooid om 
methodisch eenduidige en kwalita-
tief hoogwaardige indicatietrajec-
ten te gaan hanteren binnen alle 
Bureaus Jeugdzorg. Daarop besloot 
Joke dat het wel zo verstandig zou 
zijn om flink te gaan meedenken 

in het landelijk traject en daarop 
mee te liften voorzover wenselijk. 

Inmiddels is het zover dat alle 
medewerkers in mei en juni 
getraind zijn in het werken met de 
beste analyse-instrumenten en op 
de meest systematische manier die 
denkbaar is. Voor sommige onder-
delen zal het om nieuwe dingen 
gaan, op sommige vlakken zal het 
een kwestie zijn van puntjes op de 
i zetten. Maar, zoals bekend, zijn 
het in dit vak vaak juist de puntjes 
op de i die het verschil maken.

Joke Wiggerink
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Antoinette de Jong van het aanmeld-
team van De Toegang doet de head-
set van de telefoon van haar hoofd. 
De computer staat al aan, nu de rest 
van de vragen van de GCT-checklist 
invullen. 

Zijn er vermoedens of aanwijzingen 
dat de jeugdige op dit moment 
fysiek niet veilig is?’
Antoinette denkt na. Nee, daarvoor 
zijn geen duidelijke aanwijzingen.
Volgende vraag. ‘Lijkt er sprake van 
handelen of niet handelen van de 
ouder(s) dat bedreigend is voor de 
jeugdige?’ Weet ik niet, ik heb ze 
niet samen meegemaakt, kan ik zo 
niet zeggen. Zijn er kindsignalen die 

wijzen op een verstoorde of bedreigde 
ontwikkeling? Dat moeten we nog 
uitzoeken, moeder had het erover 
dat het gezien de omstandigheden 
goed ging. Het lijkt me goed om na 
te vragen hoe school dat ziet.

‘Zijn er risicofactoren voor kinder-
mishandeling?’ Als je het op een rij 
zet: moeder is alleenstaand, is onder 
psychiatrische behandeling, moet 
medicatie voor stemmingsstoornis-
sen gebruiken, klaagt veel over bij-
werkingen. Kind vaak ziek, familie 
ver weg. Antwoord is: ja. 

Op dat ene jawoord opent zich op de 
computer een schermpje. De LIRIK. 

Licht Instrument Risicotaxatie 
Kindermishandeling. Een reeks sub-
vragen, bedoeld om het risico op 
kindermishandeling te taxeren. De 
computer vraagt naar zorgen, regels 
en grenzen, emotionele warmte, 
aanwijzingen voor geweld, verwaar-
lozing of misbruik, risicofactoren 
zoals ziekte of handicap bij kind, is 
de ouder zelf als kind mishandeld, 
leeft het gezin in sociaal isolement… 

Antoinette geeft op de LIRIK check-
list aan over welke punten ze zorgen 
heeft. Wat ze weet vult ze alvast in. 
Ziekte, isolement, moeders geschie-
denis. Dan is de collega casemana-
ger die straks de rest van de indica-

tie doet alvast geïnformeerd. Het is 
wel duidelijk dat wel wat extra tijd 
nodig is. Er moet in ieder geval een 
gesprek met school komen en gege-
vens bij de huisarts navragen. Als 
moeder hulp gaat vermijden is dat 
zorgwekkend. 

Dan even terug, zo, samenvatten, 
Wat denk ik dat er moet gebeuren. 
Hoeveel tijd kost dat denk ik nog 
voor mijn collega… Categorie drie is 
multiproblem. Dat is het niet. Het is 
wel meervoudige problematiek. 
Dus categorie twee. .. 
* deze casus is slechts een algemeen voor-
beeld van hoe het zou kunnen werken. 
De naam Antoinette de Jong is gefingeerd.
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Indiceren 
n i e u w e  s t i j l
Mieke Sipma, onderzoekster en stafmedewerkster 

De afgelopen tijd was erg druk voor Mieke. Ze is als projectleider verantwoordelijk voor het 

invoeren van een nieuwe manier van werken binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe waar het gaat om 

indicatiestelling oftewel: ouders, kinderen en jongeren goed en snel verwijzen naar de juiste hulp.

Casus * aanmelding nieuwe stijl met GCT en LIRIK

Goed en snel naar de juiste hulp. Het klinkt zo 
simpel, maar op elk van deze vlakken valt nog wel 
wat te leren, zo blijkt. Mieke: 'Indiceren is een van 
de meest belangrijke taken die op het bord van 
Bureau Jeugdzorg liggen. Om het goed en snel en 
precies op maat te doen moet je heel wat kunnen. 
Zowel inhoudelijk als organisatorisch.'

Goed
Wat is het verschil tussen goed indiceren en min-
der goed indiceren? 'Als mensen bij Bureau 
Jeugdzorg komen is daar al het een en ander aan 
voorafgegaan. En dan is het natuurlijk onze taak 
om in vrij korte tijd een zo volledig mogelijk over-
zicht te krijgen van de situatie. Vaak zijn mensen 
al verwezen met een bepaald idee, of hebben ze 
zelf een oplossingsrichting in gedachten. De 
kunst van het indiceren is dan om te checken en 
te waarborgen dat echt naar alle aspecten is geke-
ken. En dat de informatie die er al is inderdaad 
klopt en voldoet aan de normen die we daar als 
Bureaus Jeugdzorg gezamenlijk voor hebben 
opgesteld.'

Om het goede indiceren te vergemakkelijken is er 
een nieuwe checklist ontwikkeld. Deze heet de 
GCT (Gestructureerde Checklist Toegang). Mieke 
heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze 
lijst* (inclusief de LIRIK). Ze hoopt dat het werk dat 
ze eraan gehad heeft zal lonen en is vol goede 
hoop. 'Ik denk dat het in de eerste plaats goed is 
dát er een checklist is en dat deze lijst landelijk 
gebruikt gaat worden. Ik vind het natuurlijk ook 
heel erg goed dat de lijst zo breed van opzet is als 
hij nu is. Hij geeft aan dat je moet vragen naar 
kindfactoren, ouderfactoren, omgevingsfactoren. 
Daarmee waarborgen we dat de medewerkers die 
de aanmelding verzorgen alle gebieden langs 
gaan die van belang zouden kúnnen zijn. Dat is 
namelijk juist de kracht van Bureau Jeugdzorg, dat 
je breder kijkt naar problematiek. Misschien ziet 
een moeder alleen moeilijk gedrag bij haar kind, 
maar blijkt bij doorvragen dat er kwesties in het 

gezin spelen die minstens zoveel gewicht in de 
schaal leggen. Hoe vollediger je diagnostisch 
beeld des te beter.' 

De GCT heeft, zoals Mieke aangeeft, het karakter 
van een échte checklist. Het is geen standaardvra-
genlijst die je in principe door Jan en Alleman zou 
kunnen laten invullen. 'Medewerkers die een eer-
ste aanmeldgesprek voeren gaan meestal telefo-
nisch met de cliënt in gesprek. Het gesprek zelf 
blijft het centrale punt, de checklist is nooit meer 
dan een hulpmiddel. De medewerker kan even 
checken of er niets vergeten is, en het rapporte-
ren naderhand wordt gemakkelijker aan de hand 
van de checklist op de computer.' 

Wat echt bijzonder is volgens Mieke, is het feit dat 
er meteen bij het invullen van de lijst al gevraagd 
wordt aan de medewerker om het risico op kin-
dermishandeling in te schatten. Mieke vindt dat 
een grote kracht van de nieuwe werkwijze. 
'Inhoudelijk is dat dus niets nieuws, onze mede-
werkers letten altijd op veiligheid. Wat wel nieuw 
is, is het feit dat we nu echt helemaal vanaf de 
start zo expliciet vastleggen of we risico’s zien en 
zo ja, waar. Met name dat vastleggen is heel waar-
devol, want je kunt er later op teruggrijpen, ook in 
noodsituaties.' 

Snel 
Zoals uit de casus hiernaast blijkt, gaat de mede-
werker die de GCT en LIRIK invult de zaak overdra-
gen aan een collega met daarbij een tijdsindicatie. 
Dit is conform de nieuwe landelijke normen die in 
het splinternieuwe landelijke Handboek 
Indicatiestellen Bureaus Jeugdzorg beschreven 
worden. Mieke denkt dat de nieuwe werkwijze 
werkelijk tot snellere indicatietrajecten zal gaan 
leiden, maar dat kan pas op termijn. 
'We zijn pas net vandaag begonnen met de eerste 
pilot om te werken volgens de VIB-systematiek (= 
Verbetering Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg) 
en met de nieuwe checklists. Alle medewerkers 

zijn dit jaar geschoold, naast hun gewone toch al 
drukke werk. Dat was best pittig. Maar nu moet 
het nog in praktijk gebracht worden, en dat is 
natuurlijk wennen. Mijn mening is dat kwaliteit 
voor snelheid moet gaan. We streven naar goed 
én snel, maar als goed nog niet meteen snel kan, 
gaan we voor goed. Een verkeerd advies kan 
 vreselijke gevolgen hebben en op langere termijn 
is dat dus altijd sowieso inefficiënt. Ik verwacht 
wel dat we binnen een jaar steeds meer tempo 
kunnen gaan maken. Het streven is dat we voor 
heel Bureau Jeugdzorg op 1 april 2009 aan alle 
kwaliteitseisen en ook aan de gestelde tijdsnor-
men voldoen.'

De juiste hulp 
In het hele traject van indicatie wordt veel aan-
dacht besteed aan wat nu eigenlijk echt de 
wezenlijke vraag is. Maar aan de andere kant is er 
ook nog de kwestie: welke hulp kan dan op die 
vraag worden ingezet en vooral: welke hulp werkt 
echt? Als Mieke klaar is met het project verbete-
ring indicatiestelling bij Bureau Jeugdzorg 
Drenthe is ze nog lang niet uitgepuzzeld. Ze wil 
graag weer verder met het doen van onderzoek. 
'Wat momenteel in het hele veld van jeugdzorg 
nog ontbreekt is echt onderbouwde kennis van 
de effectiviteit van hulp. Eigenlijk weten we heel 
weinig van wat nou in welke situatie echt de best 
werkende en passende hulp is. Dat maakt het 
voor Bureau Jeugdzorg natuurlijk best lastig om 
goed te verwijzen. Vaak moeten medewerkers nu 
op intuïtie beslissen wat ze goed lijkt in deze of 
gene situatie. Het zou natuurlijk veel beter zijn als 
je echt weet welke hulp bij welk type problemen 
als beste uit de bus gekomen is. Daar valt nog 
heel veel nieuws te ontwikkelen! Ik wil me bij 
Yorneo en bij Bureau Jeugdzorg Drenthe gaan 
inzetten voor onderzoek juist naar dat stukje.' 

*Deze checklists zijn ontwikkeld door het NJi, samen met 

 vertegenwoordigers van Bureaus Jeugdzorg (MOgroep).  

www.verbeterenindicatiestelling.nl

Mieke Sipma

Mieke Sipma werkt momenteel als stafmedewerker bij 
Bureau Jeugdzorg Drenthe. Zij heeft een behoorlijke staat 
van dienst. Ze is orthopedagoge en promoveerde in 1996, 
ze werkte vaak gelijktijdig als gedragswetenschapper, 
trainster, supervisor en beleidsontwikkelaar, o.a. bij MEE 
Drenthe en sinds kort ook bij Yorneo. Ze houdt zich bezig 
met thema’s op het snijvlak van jeugdzorg en gehandicap-
tenzorg en is actief in diverse landelijke denktanks. Die 
veelzijdigheid is heel bewust gekozen. 'Ik doe altijd veel 
dingen naast elkaar en ik combineer graag theorie en 
praktijk. Je moet het werk blijven proeven.'



 
 Regionale 
aanmeldteams 
 in wording 

Jacobien Verbaan, casemanager
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Onderkennen van 
psychische problematiek
Alle medewerkers van Bureau Jeugdzorg 
Drenthe zijn onlangs ook geschoold in 
het herkennen van psychopathologie bij 
kinderen. Dat was een bijzondere 
 training van vijf dagen, geheel verzorgd 
door onze ketenpartners GGZ Drenthe 
en Accare, die afgesloten werd met een 
(door het RINO) landelijk opgestelde 
toets, waarvoor iedereen slaagde. 
Jacobien is zeer enthousiast. 'Ik was er 
blij mee. Want ook al hoeven wij natuur-
lijk niet alle ins en outs van behandelin-
gen te kennen, je moet toch weten op 
welke signalen je moet letten. Een 
depressie herkennen bij een kind van 
drie jaar bijvoorbeeld, dat is niet zo 
 makkelijk. Stil en teruggetrokken gedrag 
valt namelijk ten eerste al niet zo erg op. 
En dan moet je nog weten waar je op 
door moet vragen. Wij hoeven als mede-
werker van Bureau Jeugdzorg natuurlijk 
geen exacte diagnoses te stellen, maar we 
moeten wel goed weten wanneer het zin-
nig is om te verwijzen voor nader onder-
zoek. Op dat vlak hebben we echt veel 
nieuwe dingen bijgeleerd. Zeer zinvol.' 

Jacobien denkt dat er voor 
Hoogeveen nog het meeste gaat 
veranderen. 'Dat heeft ermee te 
maken dat wij ons indicatietraject nu 
op een bepaalde manier georgani-
seerd hebben die ons wel goed 
bevalt, maar die anders is dan wat 
nu door de werkgroep voorgesteld 
wordt. Het voorstel moet nog door 
de OR op dit moment, maar de 
gedachte is wel dat we in september 
met de nieuwe werkwijze starten.' 

Nieuwe wijze van indiceren
Kort samengevat gaat het om de 
volgende verandering: elke vesti-
ging krijgt een aanmeldteam. Dat 
aanmeldteam werkt met de nieuwe 
instrumenten (zoals in het vorige 
artikel besproken). De mensen in het 
aanmeldteam gaan zich specialise-
ren in het goed doorvragen, het snel 
in kaart brengen van problematiek, 
het (zonodig uitgebreid) taxeren van 
de veiligheidsrisico’s en het com-
pleet maken van het dossier. Degene 
die de aanmelding doet, sluit af met 
een hypothese. 'Dat wil zeggen dat 
je aangeeft wat je denkt welk indica-
tietraject moet volgen.' 

Volgens Jacobien brengt het instel-
len van een aanmeldteam een 

 verbetering in werkwijze en klant-
vriendelijkheid. 'Je geeft de klant 
veel sneller duidelijkheid over wat er 
gaat gebeuren. In het huidige 
systeem gebeurt het nog wel eens 
dat een klant telefonisch eerst te 
horen krijgt dat we ermee aan de 
slag gaan en dan blijkt na analyse 
door een andere persoon pas dat ze 
toch niet bij ons moeten zijn. In het 
nieuwe systeem weten ze dat heel 
snel, want in principe heeft de aan-
melder de zaak wel binnen een dag-
deel rond.' 

Een ander voordeel is, dat de werk-
last hopelijk beter over de casema-
nagers verdeeld zal kunnen worden. 
'Hoe beter je de intake doet, des te 
beter weet je wat voor soort traject 
ingezet gaat worden. Of dat licht of 
zwaar gaat worden. Er zijn drie cate-
gorieën om het gewicht van een 
zaak aan te geven. Normal, medium 
of large zeg maar.' 

Na de aanmelding en weging komt 
de casemanager in beeld die de rest 
van het traject verzorgt. Die weet 
dan ook hoeveel tijd hij of zij onge-
veer kan besteden aan die zaak, dat 
verschilt per categorie. 'Het is 
natuurlijk wel goed om meteen na 

intake al meer idee te hebben over 
de workload per casemanager. Met 
een multiproblemgezin heb je nou 
eenmaal meer te stellen dan met 
een enkelvoudig probleem.' 

Jacobien staat wel achter de nieuwe 
manier van werken. Niet alleen 
omdat de methode haar goed en 
snel lijkt, het is ook wel een goede 
zaak dat in alle vestigingen van 
Bureau Jeugdzorg straks exact op 
dezelfde wijze gewerkt wordt. En 
volgens de landelijke richtlijn. 'Wel 
zo duidelijk en eerlijk.'

Nieuwe kansen
Een zeer belangrijk thema voor 
Bureau Jeugdzorg Drenthe is natuur-
lijk ook het tijdig herkennen van kin-
dermishandeling. Jacobien ziet op 
dit vlak mogelijkheden voor grote 
vooruitgang waarin ook het aan-
meldteam een belangrijke rol gaat 
krijgen. 'In de nieuwe werkwijze zal 
het aanmeldteam alvast standaard 
vragen naar het risico op kindermis-
handeling. Daarbij is het de bedoe-
ling dat medewerkers van het AMK 
hier op locatie in Hoogeveen gaan 
werken, ook met het aanmeldteam 
samen.'

De ‘kruisbestuiving’ tussen de afde-
ling AMK en de afdeling vrijwillige 
hulp binnen Bureau Jeugdzorg is al 
verbeterd. En dat is een goede zaak. 
'Het is namelijk niet zo dat kinder-
mishandeling altijd betekent dat het 
AMK erin moet springen. Als mensen 
zelf aangeven dat ze open staan 
voor hulp, dan hebben ze er meer 
aan dat er iemand van de vrijwillige 
hulpverlening bij ze op bezoek 
komt. Die kan dan meteen hulp 
regelen. Het AMK moet zich beper-
ken tot onderzoek. Soms is dat 
nodig, soms niet. Die afstemming 
kan denk ik optimaal worden nu de 
lijnen steeds duidelijker zijn.' 

De keuze
Hoewel ze het nut van de nieuwe 
werkwijze inziet, staat Jacobien zelf 
in dubio of zij nou zelf in het aan-
meldteam zou willen werken. 'Het is 
leuk en interessant werk, waar je 
heel wat voor in huis moet heb-
ben… maar het is wel vooral puzzel-
werk, telefoneren, doorvragen, ana-
lyseren. Ik ben zelf toch wel erg 
gehecht aan het werken in de gezin-
nen. Als casemanager kan ik denk ik 
beter mijn ei kwijt.' 

Indiceren voor de juiste hulp. Het is naast het bieden van veiligheid de corebusiness geworden van Bureau Jeugdzorg 

Drenthe. Jacobien Verbaan is casemanager bij Bureau Jeugdzorg Hoogeveen. Zij heeft meegewerkt in de 

voorbereidingsgroep Verbetering Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg. Breedbeeld vroeg haar wat er gaat veranderen. 
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'Jacobien werkt nu bijna vier 
jaar bij Bureau Jeugdzorg 
Drenthe in Hoogeveen. Ze 
werkte hiervoor dertien jaar in 
de volwassenenpsychiatrie. Ze 
wilde niet langer in een instel-
ling werken en besloot verder 
te gaan kijken om nieuwe 
wegen te verkennen. Na een 
verkorte opleiding maatschap-
pelijk werk kwam ze via een 
stage bij de toenmalige 
Toegang terecht. Dat bleek een 
goede keuze. 'Het werken met 
gezinnen heeft wel mijn hart 
gewonnen.'

Jacobien Verbaan
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Wat heb jij zoal gedaan sinds 2000?

'Sinds 2000 heb ik mezelf met diverse zaken 
beziggehouden. Het begon met de invoering van 
PPS, het nieuwe landelijke registratiesysteem van 
de Bureaus Jeugdzorg. Dat was op zich een hele 
klus. In 2002 zijn we overgegaan naar IJ, een 
moderne opvolger van PPS. 

Was dat niet even slikken, net klaar en dan alles over de 
kop?

'Nou ik kan er wel tegen. Het gebeurt heel vaak in 
deze sector dat je aan ontwikkelingen bezig bent 
en dat je ingehaald wordt door ontwikkelingen 
om je heen. Zo heb ik met medewerkers een 
handboek voor de toenmalige Toegangen 
gemaakt. Toen het af was, gingen de Toegangen 
dicht. Ik heb heel veel werk gedaan voor het 
Voordeurprogramma. Dat liep niet echt goed en 
het is gestopt.'

Ik kan me voorstellen dat het leuk is als er nu iets wel 
lukt.

'Ja natuurlijk. En dat is ook zo. We maken nu wat 
betreft ICT grote stappen voorwaarts. We hebben 
onze hardware en het netwerk al meerdere jaren 
keurig voor elkaar, medewerkers kunnen ook van-

uit huis werken en dossiers inzien, wat ik voor 
onze sector wel heel handig vind. En wat ik als 
een heel groot winstpunt zie, is de landelijke ont-
wikkeling van gestandaardiseerde werkmetho-
den. Die geven hopelijk net de stabiliteit die je 
ook als ICT nodig hebt om werkprocessen te kun-
nen automatiseren.'

Dat ondersteunen van werkprocessen is geloof ik de 
 eerste prioriteit? 

'Ja dat klopt. ICT is in de eerste plaats bedoeld om 
de primaire werkprocessen van werkers zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Dat hebben wij boven-
aan het lijstje staan als afdeling KIA. We hebben 
inmiddels alle werkprocessen die zich binnen 
Bureau Jeugdzorg Drenthe afspelen in kaart. De 
handboeken en checklists zijn nu compleet en 
zullen ook niet direct meer veranderen. Nu heb-
ben we de tijd om echt alles in het systeem te zet-
ten en werkbaar te maken voor de medewerkers.'

Als ik het goed begrijp heeft Bureau Jeugdzorg een 
geheel eigen IJ-proceseditor ontwikkeld? 

'Dat klopt. We gebruiken natuurlijk wel gewoon 
het landelijke basissysteem. Maar we waren niet 
tevreden over de gebruikersvriendelijkheid van de 

proceseditor die erbij hoorde. Je krijgt in de bij IJ 
geleverde editor bijvoorbeeld lijsten die je altijd 
helemaal door moet scrollen om ze in te vullen. 
Terwijl het veel handiger is als je alleen de vragen 
gepresenteerd krijgt die je echt moet invullen. 
Jeroen van Iddekinge heeft zelf een systeem ont-
wikkeld waarin onder andere een veel betere pro-
ceseditor zit. Hiermee heeft hij samen met 
Maurice Ziengs en met hulp van een extern 
bureau, de werkprocessen ingebouwd. Het is een 
beetje eigenwijs van ons en ook wel wat kwets-
baar qua onderhoud. Maar wel mooi.'

Dat IJ-gesteund werken, wat houdt dat in? 

'IJ- gesteund werken wil zeggen dat het computer-
systeem de medewerkers ondersteunt in het 
nemen van de juiste stappen. Bijvoorbeeld: als je 
casemanager bent, is het regel dat je een indica-
tiebesluit laat bekijken door een medewerker van 
het Indicatieorgaan. IJ geeft dan het berichtje: 
stuur dit aan collega die en die. Ook termijnen 
houdt het systeem scherp in de gaten. Een taak 
die haast heeft wordt oranje, ben je te laat, dan 
wordt hij rood.'

Albert Scholte

Bureau Jeugdzorg is een mensgerichte organisatie, maar ook een administratieve organisatie. Aangezien administreren 

voor weinig werkers een hobby is (wie hierin anders is mag zich melden bij de redactie) is het heel belangrijk dat de 

zaak goed gestroomlijnd wordt. Daaraan is de afgelopen jaren hard gewerkt. Breedbeeld vroeg Albert Scholte wat er 

aan nieuws is op ICT-gebied. Over kwaliteit hebben we het wel eens een andere keer. 

Albert Scholte, hoofd Kwaliteit, Informatiebeleid en Automatisering (KIA)

'Ja. En dat is de dochter uit het tweede huwelijk. 
De vader is ook meneer Van Tuyl of niet?  Van wie 
dan? Hoe schrijf ik dat? Met sch? En dan een t. En 
voorletters? Weet u zijn geboortedatum. Nee, geeft 
niet hoor, ik wacht wel even. En uw dochter woont 
bij u? Sinds haar vierde niet meer? En wat is haar 
adres. Dat weet u niet. Weet u wel welke plaats? 
Okee, dan zet ik hier een vraagteken achter. En uw 
zoontje?..'  

In dit verslag van een telefoongesprek wordt dui-
delijk waarom het wenselijk is om basisgegevens 
in één keer goed te registreren in de database. 
Dat is alvast één van de punten die nu goed in 
orde zijn door het gebruik van IJ-gesteund wer-
ken. Alle bijkomende informatie wordt ook op 
één plek in het systeem bewaard in het digitaal 
dossier, dat overal oproepbaar is via een veilige 
verbinding. Het IJ-gesteund werken gaat straks 
echter nog veel verder, zoals te lezen valt in het 
interview met Albert. 

Casus: een gesprek met een nieuwe klant Albert werkt inmiddels alweer dertien jaar in de 
sector jeugdzorg. Al toen hij studeerde wilde hij 
eigenlijk twee dingen. Werken met jeugd maar ook: 
organiseren. Hij voltooide zijn HBO jeugdwelzijns-
werk en deed daarna de kopstudie HBO manage-
ment voor non-profitorganisaties. Wat hem betreft 
een gelukkige keuze; de studie bleek heel praktijk-
gericht. Albert kon na zijn afstuderen aan de slag 
als pleegzorgwerker in Drenthe. In 2000 werd hij 
een pure beleidsmedewerker en vanaf dat moment 
heeft hij zich met een geduldige vorm van overgave 
op belangrijke verbeterprojecten gestort, veel op 
het gebied van ICT en ook op het gebied van 
samenwerking en kwaliteitszorg.

De grootste slag gaan we  nu maken 

Werkt iedereen hier al mee?

'We hadden het allang ingevoerd willen hebben, 
maar de werkwijze in de Toegangen veranderde 
tussentijds weer. Bij de afdeling jeugdbescher-
ming werkt iedereen er al mee sinds februari dit 
jaar. In juni beginnen we met een pilot voor de 
Toegang in de regio Noord Midden. De gedachte is 
dat het dan snel kan gaan. Medewerkers werken 
er wel graag mee. Ook al heb ik wel gehoord dat 
mensen soms zenuwachtig worden van die kleur-
tjes in hun scherm, vooral als er veel oranje of 
rood is. Maar ja.'

Er is dus nogal wat gebeurd. Heb je zelf de afgelopen 
jaren ook veel bijgeleerd?

'Ik heb veel geleerd van het niet slagen van het 
Voordeurprogramma. Het was zo’n mooi samen-
werkingsidee. We wilden als Bureau Jeugdzorg 
eigenlijk zorgen dat mensen niet naar ons kan-
toor hoefden te komen als ze door een van de 
samenwerkingspartners al geholpen konden wor-
den. De intentie was dat de partners dan een 
klein stukje van ons werk zouden overnemen. De 
goede wil was er wel, maar het verwaterde toch. 
Daar heb ik van geleerd dat je wel moet samen-

werken, maar echt vanuit onderscheiden verant-
woordelijkheden. Geen anderen op je stoel laten 
zitten, dat werkt niet.'

Hoe professioneel vind jij Bureau Jeugdzorg als organi-
satie?

'Dat is een goede vraag. Ik denk dat we de grootste 
slag nu gaan maken. Het Handboek indicatiestel-
ling gaat ons daarbij helpen. Wel moeten we als 
Bureau Jeugdzorg nog veel meer productgericht 
worden. Een voorbeeld van een product is een 
aanmelding. Zo zal je een hulpverlener niet snel 
horen praten, maar we worden er straks wel op 
afgerekend. Voor een aanmeldgesprek en verslag 
staat ongeveer één uur, voor de tijd die zit tussen 
een aanmelding en een indicatie mag maximaal 
twee tot vier weken zitten. Dat zijn harde eisen 
die we gewoon moeten zien te halen. Een goede 
ICT-ondersteuning kan hierbij heel goed helpen.'

Heb je wensen voor de toekomst? 

'Heel veel. Om er twee uit te lichten. We willen 
ons nu vooral ook gaan richten op het optimalise-
ren van de gegevensuitwisseling met andere 
instanties. Dus de voorliggende en naastliggende 

voorzieningen en de zorgaanbieders. De landelijke 
infrastructuur wordt nu goed opgezet, dus we 
kunnen het in principe binnen een jaar al wel 
deels realiseren. Dat is ook ons streven. En wat 
wel echt een droom van mij is dat we naar de 
 cliënt toe veel meer mogelijk maken. Dat mensen 
zelf hun dossier kunnen inzien op de computer, 
maar ook dat ze zelf gegevens kunnen aanvullen. 
In principe zouden mensen ook zelf een lijst als 
de CBCL* online moeten kunnen invullen, om het 
gedrag van hun kind te kunnen beoordelen. Dan 
kunnen we ook nog zorgen dat mensen na het 
invullen daarvan een grafiekje gepresenteerd 
 krijgen waarvan ze precies kunnen aflezen in 
hoeverre het gedrag van hún kind 'afwijkt van het 
gedrag van het gemiddelde kind.’ Met een goede 
uitleg erbij geef je mensen dan echt informatie 
waar ze iets aan hebben.' 

Zie voor afkortingen pagina 7
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Methode en inspiratie 
Roelof Martens, projectleider methodiekontwikkeling

 Albert

'Als ik even mag aanhaken bij de vorige Breed-
beeld. Daarin waren portretten van gezinsvoog-
den geschilderd. En daarin zag je heel goed de 
historische lijn van ontwikkelingen die zich bin-
nen de jeugdbescherming hebben voltrokken. 
Voor mij zeer herkenbaar. Je kon er heel goed in 
terugzien hoe eigenlijk steeds meer het contact 
tussen gezinsvoogd en klant verloren is gegaan. 
En daar heb je een belangrijk punt te pakken. 
De nieuwe methodieken die we nu invoeren, zijn 
sterk gericht op juist het herstel van dit contact. 
Dat geldt zowel voor de Deltamethodiek als voor 
de methode Signs of Safety.'

Voor Roelof ligt een goed contact met de klant 
aan de basis van goede hulpverlening. En dat 
goede contact is in werkelijkheid niet zo gemak-
kelijk te realiseren. Met oppervlakkige beleefd-
heid of een leuke MacDonaldssmile -hoewel soms 
best bruikbaar- kom je er niet. 'Bij jeugdbescher-
ming hebben we vaak te maken met gezinnen 
met meerdere problemen. Lang niet iedereen is 
gemotiveerd voor hulpverlening. Ze gaan niet uit 
zichzelf naar de GGZ of zoiets. Als je je dan 
indenkt in de positie van onze werkers. Die zijn 
dan toch HBO-opgeleid, meer middle-class. Als 
die hulpverleners hun normen en waarden zou-
den gaan opleggen aan de klant, dan gaan die 
natuurlijk afhaken. Weg contact, weg hulpverle-
ning.' 

Wat Roelof betreft moet voor gezinsvoogdij het 
goed-genoeg-principe gelden. 'Ik zeg altijd, over-
vraag de klant niet, probeer geen ideale situatie te 
bereiken, maar zorg dat je met het gezin tot een 
acceptabele situatie komt. Drie keer in de week 
patat eten is beter dan geen eten. Als wij dingen 
van onze klanten vragen die voor hen niet haal-
baar zijn, dan doen we ze echt onrecht aan. Het 
lijkt soms wel of dat de maatschappelijke eis is, 
dat wij modelgezinnen maken. Nou, dat kunnen 
we niet. We kunnen mensen helpen de situatie 
acceptabel of beter te maken. Met als bodemeis 
natuurlijk dat we de veiligheid van het kind 
 waarborgen.'

Over Delta
De Deltamethodiek is een relatief nieuwe en 
systematische werkmethode voor gezinsvoogden. 
De methode is landelijk ontwikkeld en bedoeld 
om ingevoerd te worden, terwijl tegelijkertijd de  

caseload van de gezinsvoogden verlaagd gaat 
wordt (van 22 gezinnen, naar 15 gezinnen). 
De methodiek is niet geheel nieuw, maar er zijn 
wel twee belangrijke nieuwe elementen die veel 
impact gaan krijgen. Roelof: ' Ten eerste ligt de 
nadruk op planmatig werken volgens het vier-
stappenmodel zoals dat in de Deltamethodiek 
beschreven staat. Dat model is goed ontvangen, 
het is ondersteunend en past goed bij wat we 
altijd al deden. 

Daarnaast gaan we werken met ‘het plan op tafel’. 
Dat blijkt wel echt wat meer te veranderen in het 
dagelijkse werk van de gezinsvoogd. Roelof: 
'In Hoogeveen zijn alle gezinsvoogden inmiddels 
in deze methodiek getraind.' Het grootste verschil 
met vroeger is direct fysiek zichtbaar in het wer-
ken. Waar je als gezinsvoogd voorheen aan de 
salontafel kon zitten luisteren en aanhoren, moet 
je nu de mensen veel meer activeren. Dit kan door 
bij de mensen thuis of op kantoor voor een flap-
over te gaan staan met een viltstift in de hand, 
open vragen stellen en samenvatten. 'De gezins-
voogd wordt veel meer een gespreksleider. Eentje 
die zelf regels inbrengt, maar ook en vooral pro-
beert uit te vinden met het gezin waar zij zelf 
oplossingen zien voor hun problemen', aldus 
Roelof.

Rapportage
Van alle informatie die men met en voor het hele 
huisgezin (of breder: de familie/het netwerk) heeft 
verzameld, maakt de gezinsvoogd een uitwerking. 
En die rapportage gaat naar de ouders en tevens 
naar de rechtbank. Het was nog even de vraag of 
dat zou werken. Is voor de rechter in zo’n plan van 
aanpak de ernst van de situatie wel voldoende 
duidelijk beschreven? 
 
'In onze vroegere rapportages stond veel meer 
voorgeschiedenis. Ik denk driekwart voorgeschie-
denis en dan de rest. Het plan van aanpak kreeg 
dan een kwart ruimte. Dat is nu eerder andersom. 
En in het plan van aanpak staan, naast de 
bodemeisen zoals ‘kind van vijf uit de box’ of ‘kind 
van zes zindelijk krijgen’ ook andere doelen, zoals 
die gewenst worden door het gezin zelf. Op een 
manier waar de mensen zichzelf ook in kunnen 
herkennen. En dat is belangrijk, want als het niet 
over hun hoofd heen gaat, maar samen met hen, 
dan zullen ze eerder bereid zijn zich wel echt in te 

zetten. Dat is de winst van de nieuwe methode.' 
Roelof geeft aan dat je wel moet oppassen dat je 
niet van het ene uiterste naar het ander uiterste 
moet schieten qua rapporteren. Er zullen immers 
altijd dingen zijn die de ouders misschien liever 
niet benoemen en het blijft natuurlijk zaak om 
ook de juridische kant goed af te dichten. 

Roelof weet dat de rechtbank in Groningen en 
Utrecht de rapporten die opgesteld worden van-
uit de Deltamethodiek van te weinig juridisch 
gehalte vindt. 'Maar dat speelt hier in Drenthe 
niet. Het technische verhaal doe je overigens 
sowieso nog in een apart verzoekschrift aan de 
rechtbank. Daar besteed je meer aandacht aan de 
juridische kant. En natuurlijk legt de rechter de 
twee verslagen bij elkaar. Als er een ernstige situa-
tie is, als het plan van aanpak nauwelijks doelen 
van het gezin zelf bevat en het gezin herkent zich 
niet in de doelen van de gezinsvoogd, dan weet 
de rechter ook wel hoe laat het is.'

Hoe ver staat het nu eigenlijk met 
de invoering van het Deltaplan 
binnen BJZ Drenthe? 
'Nou, we zitten wat mij betreft nu op een zes, 
we zijn nog bezig met de scholing. Verder is de 
verlaging van de caseload van heel groot belang.
Daarmee krijgen de medewerkers de rust om op 
de nieuwe manier te gaan werken. De nieuwe 
methodiek vraagt namelijk boven alles dat je de 
controle durft los te laten, dat je gaat kijken wat 
uit het gezin zelf komt... . Als je teveel werk op je 
bordje hebt, dan werkt dat niet goed. Bij het heel 
erg druk hebben hoort namelijk dat je je teveel 
vastbijt, dat je bezig bent met dingen onder con-
trole houden. Dat werkt uiteindelijk averechts.' 

En gaat het goedkomen? 
Ik denk dat we eind 2009 helemaal conform de 
nieuwe methode werken. Ik verwacht daar veel 
goeds van. Niet dat methodiek alleen zaligma-
kend is, maar ik heb wel hoge verwachtingen van 
hulpverlening die eenduidig is en die écht aan-
sluit bij de klant. Die de hulpbronnen en inspiratie 
van mensen zelf helpt aanboren. Dat moet de 
insteek zijn. Je zult zien dat ingrijpen dan minder 
nodig wordt. Zodat je veel meer bezig bent met 
zorgen dat mensen weer aanhaken, de draad van 
hun leven zelf weer oppakken. Dat is natuurlijk 
veel mooier.'

Roelof kent de praktijk van de gezinsvoogdij van haver tot 
gort. Hij heeft het werk zelf dertien jaar gedaan en er 
altijd erg veel van gehouden. 'Tja, het is nu eenmaal van 
dat soort werk... als je het eenmaal doet wil je nooit wat 
anders meer. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is 
met als je jarenlang gewerkt hebt op de eerste hulpafdeling 
van een ziekenhuis. Als je daar mee ophoudt, dan vind je 
denk ik veel andere dingen eerst erg saai. Ik heb zelf best 
lang moeten wennen toen ik ermee gestopt ben.'

Roelof Martens werkte zelf dertien jaar lang als gezinsvoogd. Nu is hij als staffunctionaris verbonden aan Bureau Jeugdzorg 

Drenthe, standplaats: Assen. Hij zorgt er als projectleider voor dat alle gezinsvoogden getraind worden in de methodiek van 

het Deltaplan en tevens in de methodiek van Signs of Safety en hij begeleidt de invoering van beide methodes. Breedbeeld 

vroeg hem wat hij er van denkt. En hoe het gaat.
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Als  je blaf t 
dan bi jt 
je  niet

Het gezin De Feiter
In het gezin De Feiter is iets niet 
echt pluis. De woningbouwvereni-
ging heeft al herhaaldelijk klachten 
gekregen van de buren ter linker en 
ter rechterzijde over het geschreeuw, 
slaande deuren. Vooral de tuindeur 
maakt nogal herrie bij het dicht-
slaan. School merkt dat dochter 
Priscilla (15) zich niet kan concentre-
ren en steeds slechtere cijfers haalt. 

Priscilla (15) loopt weg van huis en 
meldt zich bij de balie van Bureau 
Jeugdzorg. 'Het gaat thuis niet goed, 
ik wil niet meer terug. Mijn vader 
slaat mij.' Op de computer van 
Bureau Jeugdzorg is te zien dat er 
meerdere problemen spelen, het 
gezin is bekend. Priscilla logeert 
momenteel bij een vriendin. 

Het lijkt een geschikte casus voor de 
Signs of Safety methode. Er wordt 
eerst een bijeenkomst belegd met 
Priscilla, haar vader, haar moeder, 
haar oma en de op dat moment 
betrokken hulpverleners. Het doel: 
een veiligheidsplan maken om in 
kaart te brengen hoe Priscilla veilig 
thuis zou kunnen blijven. Bureau 
Jeugdzorg Drenthe organiseert de 

bijeenkomst en levert een Signs of 
Safety medewerker die als gespreks-
leider optreedt.

Op de eerste bijeenkomst komt 
vader helaas niet opdagen. Met de 
rest van de aanwezigen brengt de 
gespreksleider in kaart wat de zor-
gen, bedreigingen en krachten in 
het gezin zijn. Het feit dat vader er 
niet bij is, is geen goed teken. De vei-
ligheid van Priscilla kan niet wor-
den gewaarborgd. Daarom wordt 
voor Priscilla eerst crisisopvang gere-
geld. Een tweede gespreksuitnodi-
ging gaat uit naar vader. 

Een maand later is het tweede SoS-
gesprek. Dezelfde personen zijn aan-
wezig en dit keer gelukkig ook vader 
De Feiter. De gespreksleider legt 
vader en plein publique punt voor 
punt de zorgen en bedreigingen 
voor die vorige keer benoemd zijn. 

Bij de vraag of hij zijn dochter slaat, 
wordt hij rood in het gezicht en zegt 
‘Ja, maar zij haalt mij ook het bloed 
onder de nágels vandaan. Zo nega-
tief als zij is. Alles wat ik zeg of doe. 
Het is altijd, nee imbeciel, idioot en 
weet ik wat niet al. Ze heeft een bek 

als een scheermes. Zo gemeen als zij 
uit de hoek kan komen. Ik weet niet 
van wie ze dat heeft. Niet van onze 
kant van de familie, da’s een ding 
dat zeker is.' 

De gesprekleider geeft aan dat hij 
het gehoord heeft en vervolgt met 
het benoemen van de krachten die 
vorige keer gedefinieerd zijn. 'Ik heb 
gezien dat jullie als ouders zelf ook 
graag iets willen veranderen aan de 
situatie, dat je hulp gezocht hebt.' 
Dat klopt. Er is ook een algemeen 
hulpverleningsplan voor het gezin 
gemaakt door de al betrokken hulp-
verleners.

Dan wordt het onderwerp ‘escalatie 
van problemen’ onder de loep geno-
men. De gespreksleider staat voor de 
flap-over en vraagt of er ook situa-
ties zijn waarin er wel irritaties zijn, 
maar dat het toch niet echt uit de 
hand loopt. Die situaties zijn er. 
Vader geeft aan dat hij zich beter in 
de hand heeft als er anderen bij zijn. 
'Als ik dan kwaad op haar wordt dan 
zeg ik gewoon, ga naar je kamer. En 
als er anderen bijzijn doet ze dat 
ook wel. Dan zakt mijn kwaadheid 
af.' Priscilla geeft aan dat ze het ook 

prettiger vindt als er andere mensen 
bij zijn. 'Dan zit hij niet de hele tijd 
zo op mij te vitten'. 

Zo verzamelt de gesprekleider meer 
gegevens over situaties waarin het 
wél goed gaat. Er wordt niet inge-
gaan op de vraag waarover nu pre-
cies gevochten wordt of van welke 
kant van de familie welke vermeen-
de karakterfouten komen. Ieders 
mening wordt gehoord, oordelen 
worden niet geveld.

Een van de uitkomsten is dat vader 
en Priscilla er achter komen dat ze 
elkaar als de spanning oploopt beter 
even met rust kunnen laten. En niet, 
zoals ze meestal doen, elkaar achter-
na lopen als een van beiden zich wil 
terugtrekken. Moeder wil zich wel 
opstellen als scheidrechter in deze 
situaties, maar ze wil dan wel graag 
weten hoe ze dat het beste kan doen. 
Oma geeft aan dat Priscilla uit 
school ook wel bij haar langs mag 
komen om even bij te komen en 
stoom af te blazen als ze ergens mee 
zit. Op deze wijze groeit er een plan 
waarbij als stap één, escalatie van 
spanning naar geweld, voorkomen 
zou kunnen worden.
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Veel belangstelling voor de 
methodiek van Signs of 
Safety (SoS)

Bureau Jeugdzorg Drenthe heeft een exclu-
sief contract gesloten met Andrew Turnell, 
die samen met Steve Edwards grondlegger is 
geweest van de methodiek Signs of Safety. 

Turnell komt nog steeds regelmatig naar 
Drenthe om mensen die bij Bureau 
Jeugdzorg werken te trainen in het echt in 
gesprek komen met ouders en het gezins- of 
bredere systeem er omheen. Het gaat dan 
om situaties waarin sprake is van (soms 
extreem) gewelddadige of verwaarlozende 
situaties, of situaties waar seksueel misbruik 
een rol speelt. Kortom in situaties waarin de 
dialoog vaak verstoord of verstomd is en de 
veiligheid van kinderen in het geding is 
De SoS-methode is erop gericht om veilig-
heid te creëren in het gezin met behulp van 
de inbreng van betrokkenen uit de omge-
ving van het kind zelf. Een belangrijk hulp-
middel hierbij is ‘de conferentie’. Deze wordt 
geleid door een hulpverlener die in staat is 
om, stevig in de schoenen staand en toch 
onpartijdig en open-minded, met alle 
betrokkenen een veiligheidsplan te maken 
voor het kind (of de kinderen) waar het op 
dat moment over gaat. 
Op basis van dit plan en het proces van het 
maken van het plan kan beoordeeld worden 
wat mogelijk is en of ingrijpen nodig is. Door 
het thema veiligheid expliciet met alle 
betrokkenen aan de orde te stellen, wordt 
het beeld hoe dan ook duidelijker. Vaak wor-
den er manieren gevonden om de veiligheid 
voor de kinderen binnen het systeem te ver-
beteren. 

Bureau Jeugdzorg Drenthe verzorgt voor-
lichting over de SoS-methodiek aan de direc-
te samenwerkingpartners zodat zij weten 
wat de werkwijze inhoudt en in welke geval-
len een SoS-conferentie een aangewezen 
middel kan zijn. Daarnaast is vanuit het land 
veel belangstelling voor deze methodiek. 

Projectleider Roelof Martens geeft aan dat 
hij niet zonder meer op alle verzoeken om 
voorlichting in kan gaan. 'We moeten enigs-
zins selectief omgaan met vragen uit het 
land. Maar natuurlijk is het erg leuk als men-
sen interesse tonen voor de methode. Het 
werkt gewoon goed en kennis is er om 
gedeeld te worden.'

Vragen zijn dus altijd welkom via 
roelof.martens@bjzdrenthe.nl.' 

Op zoek naar uitzonderingen met 

signs of safety
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De afdeling jeugdreclassering heeft wel aardig aan de weg getimmerd het afgelopen jaar, zo vernam Breedbeeld. Er zou 

inhoudelijk het een en ander vernieuwd zijn. Klopt dat? We vroegen het aan Anqelique Melcherts, zittend aan haar werktafel 

in Assen. Als toehoorder schuift ook stagiaire Trientje Sikkema aan, die bezig is met onderzoek naar effectieve interventies 

voor jeugdige delinquenten.

Normen,  wetenschap en de fantas ie  van de kok
Angelique Melcherts, gedragswetenschapper jeugdreclassering

Anqelique vertelt dat alle jeugdreclasseerders 
geschoold zijn in het hanteren van de nieuwe 
methodiek, zoals beschreven in het Handboek 
Jeugdreclassering. Dat dat Handboek er is, is wel 
een stap vooruit, ook al moet je je niet voorstellen 
dat je in het grote boek de gouden tip voor alles 
vind. 'Dat kan ook niet. We weten om eerlijk te zijn 
eigenlijk nog vrij weinig over wat werkt in de 
jeugdreclassering. Wat nou exact de factoren zijn 
die zorgen dat een jongere juist wel of juist niet 
meer voor de tweede keer de fout ingaat, dat zou 
heel nuttige kennis zijn. Maar er zijn wel factoren 
(criminogene factoren), waarvan we weten dat ze 
van invloed zijn op delictgedrag. Wat we ook 
weten, is dat jeugdreclassering het beste werkt als 
je je plannen zorgvuldig structureert en faseert. 
En daarbij moet je zorgen dat je multimodaal 
werkt. Dat wil zeggen dat je echt standaard alle 
facetten die een rol spelen in je plannen betrekt.'
 
Normen 
Structureren en faseren klinken eenvoudig orde-
lijk, maar in de weerbarstige praktijk gaat dat niet 
vanzelf. De structuur van de hulpverlening bij 
jeugdreclassering wordt bepaald door het wette-
lijke (normatieve) kader. 'In de werkwijze volgens 
het Handboek is het verplicht om bij het allereer-
ste gesprek heel duidelijk man en paard te noe-

men. Kortom: je somt alle feiten nog eens op. Dit 
is jouw delict, je krijgt twee jaar jeugdreclassering 
en 200 uur taakstraf. Ik ben jouw jeugdreclasseer-
der en je komt niet van me af. Soms maken we 
hier nog de flauwe woordspeling bij ‘wij zijn tot 
elkaar veroordeeld’. Ik geloof dat wij die grap leu-
ker vinden dan de jongeren. Maar goed, het stre-
ven is dat je meteen de rollen duidelijk neerzet. 
De meerwaarde van zo’n confronterend beginge-
sprek (want dat is het), is dat de jongere een dui-
delijk beeld krijgt van de situatie en dat hij of zij 
begrijpt dat het geen grapje is. Overigens lukt het 
niet altijd om de bedoelde boodschap in gesprek 
één al over te brengen. Je hebt ook jongeren die 
er gewoon niet aan willen.' 

Wetenschap  
Multimodaal werken is de andere grote nieuwe 
verworvenheid. 'In het Handboek worden in totaal 
twaalf factoren beschreven die van invloed kun-
nen zijn op het ontstaan van crimineel gedrag.' 
Angelique toont een papier met cirkels, waarin 
de afzonderlijke factoren staan genoemd rond 
een vierkantje waarin het woord delict staat. 

Het ziet er simpel uit. Het bijzondere is het feit dat 
aan de factoren gewerkt wordt omdát ze recht-
streeks verband houden met het delict. De relatie 

wordt steeds in het oog gehouden. Dat geeft het 
geheel een logica die vroeger vaak impliciet wél, 
maar expliciet niet aanwezig was. 'Het grote voor-
deel van deze werkmethode is dat we allemaal 
langs dezelfde lijnen werken. Je werk wordt 
inzichtelijker voor anderen. Het wordt ook veel 
beter mogelijk om effectiviteitsonderzoek te 
doen, wat we zo graag willen,' aldus Angelique.

Pragmatiek
Alle voordelen van zorgvuldige wetenschappelij-
ke aanpak ten spijt is het in de hectiek van alledag 
niet altijd mogelijk om netjes ‘de koninklijke weg’ 
te bewandelen. 

'Ik ben heel blij dat in het Handboek ook gewoon 
rekening gehouden wordt met de dagelijkse reali-
teit. In ons werk heb je zo vaak te maken met 
onverwachte dingen waarbij je gewoon dat moet 
doen wat kán. Omdat wat het beste zou zijn niet 
mogelijk is. Of nu nog niet mogelijk is. Dus dat je 
een meisje soms naar de crisisopvang in Vries 
stuurt, terwijl ze eigenlijk psychiatrisch onder-
zocht moet worden. Of dat je in een gezin eerst 
schuldhulpverlening inzet, terwijl er misschien 
veel meer speelt, maar je weet dat ouders hele-
maal opgeslokt zijn door geldzorgen.' 

Wat Angelique betreft zit een groot deel van de 
professionaliteit van het werk óók juist in dit prag-
matisme. 'Streven naar structuur en onderbou-
wing is belangrijk. Dat doen we waar het kan. 
Maar toch moet ik ook zeggen: je hebt in dit werk 
geen vast recept. Je zult altijd creatief moeten blij-
ven, je moet inspelen op allerlei situaties en 
milieus. Dat maakt het ook boeiend.'

Dingen die hetzelfde mogen 
 blijven 
Naast alle vernieuwing zijn er ook dingen die wat 
Angelique betreft onveranderd mogen blijven. 'De 
maatschappij roept tegenwoordig om hardere 
straffen voor jongeren, maar dat is voor mij onzin. 
Je moet inhoud bieden. Je moet zorgen dat je de 
medewerking van de jongere verwerft, liefst mét 
de ouders en het bredere netwerk om de jongere 
heen. En dat doe je niet met straf alleen, dat doe je 
met beroepstactiek. Hulp waar dat nodig is, straf 
waar dat helpt. Een voorwaardelijke straf is vaak 
ook de stok achter de deur om tot passende hulp 
te komen.' 

Een ander maatschappelijke tendens is ook dat 
ouders meer ter verantwoording geroepen wor-
den als het gaat om het bedwingen van criminali-
teit. Soms op erg harde wijze. Angelique ziet de rol 
van ouders ook als heel belangrijk, maar wil graag 
nuanceren. 'Het is zo makkelijk praten vanaf de zij-

lijn. Als ik even kijk naar onze doelgroep. Naar 
schatting de helft van onze jongeren heeft een 
psychiatrische stoornis. Om als ouder zo’n kind te 
begeleiden heb je een vorm van overtreffend 
ouderschap nodig. Soms is het een kwestie van: 
hoeveel ouderlijke liefde je er ook instopt, het zal 
niet genoeg zijn. Dat is heel zwaar. Als jij een 
alleenstaande moeder bent met een puber van 
zestien die nog steeds de dagstructuur nodig 
heeft van een kind van vier en je moet ook nog 
een boterham verdienen. Dan lijkt respect en hulp 
me meer gepast dan kritiek en een opgeheven 
vingertje.'

Empathie mag ook blijven. Mits goed toegepast. 
Angelique is groot voorstander van het goed 
gebruik van inlevingsvermogen. Ook orthopeda-
gogiekstagiaires mogen van Angelique eerst 
(onder begeleiding) zelf aan de slag met gezinnen, 
op huisbezoek. 'Het is goed dat je weet hoe schrij-
nend een situatie soms kan zijn' vat Angelique 
samen. En zoiets moet je ruiken en voelen.' 

Stagiaire Trientje vond het geweldig interessant. 
En eervol. Ze is vol lof over haar begeleidster en 
verwoordt dat: 'Angelique zegt altijd dat een jon-
gere ook warmte en respect moet voelen om tot 
optimale ontwikkeling te komen. Dat straalt ze 
helemaal uit. En dat werkt door op het hele team, 
vind ik.'

Meer goed nieuws over 
 jeugdreclassering

■ Jeugdreclassering kan voortaan 
rechtstreeks verwijzen naar het 
programma Doen Wat Werkt. Als 
een jongere zich niet aan de 
afspraken bl i jkt te kunnen houden, 
kan de jeugdreclasseerder (mits de 
ouders toestemmen) een gesloten 
plaatsing regelen. Na kortdurende 
opsluit ing volgt MST of FFT. Dit 
maakt het ( lang gewenste) l ik op 
stuk handelen mogeli jk. 

■ Jeugdreclasseerders worden 
evenals andere medewerkers van 
Bureau Jeugdzorg Drenthe bi jge-
schoold in het omgaan met psycho-
pathologie bi j  jongeren. Geen over-
bodige luxe aangezien meer dan 
50% van hun cl iënten een psychia-
tr ische stoornis heeft zoals ADHD, 
PDD NOS, ODD of Asperger. Het 
omgaan met deze jongeren vraagt 
extra kennis van de betreffende 
problematiek.

De checklist criminogene 
factoren
Met wat fantasie kun je het zo 
invullen… Stel je een jongere voor 
die behept is met (1) een negatief 
zelfbeeld (2) de neiging alle schuld 
buiten zichzelf te plaatsen (3) een 
serie enge vriendjes (4) stemmings-
wisselingen (5) weinig leervermo-
gen (6) schulden bij al zijn vrien-
den (7) een afwezige vader heeft en 
ruzie met moeder (8) een drugs-
probleem (9) een drankprobleem 
(10) dakloosheid (11) verbroken 
relatie. En dan heeft de jongere 
(12) ook nog een passie voor 
gewelddaddige films. Als het plaat-
je er zo uit ziet, dan kan de jeugd-
reclasseerder de handen wel flink 
uit de mouwen steken. (Red.)

Angelique Melcherts werkt sinds twee jaar 
bij de Jeugdreclassering. Zij vormt met Mea 
Buurmeijer de dagelijkse leiding van de 
afdeling jeugdreclassering. Samen loodsten 
zij het team door een drukke periode met 
veel werken en veel leren. Met succes. 
Angelique is gedragswetenschapper. 
Voordat ze in dat vak stapte, werkte ze als 
IC-verpleegkundige en op een ambulance. 
Pas later deed ze haar studie ontwikke-
lingspsychologie, vanuit persoonlijke inte-
resse voor kinder- en jeugdpsychiatrie. En 
nu is ze steun en toeverlaat voor werkers 
die inhoudelijk advies wensen. Haar visie 
op het vak? 'In dit vakgebied moet je tac-
tisch kunnen werken. Die tactiek zit bij 
ons in het team. De een kan omgaan met 
meisjes met borderlinestoornissen, de 
ander met de jongens van Harde Kern. We 
vertrouwen op elkaars vakmanschap.'
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