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Onze maatschappelijke opdracht
Wij komen op voor de belangen van jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen met 

opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen een 

kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Wij stellen altijd het belang van het kind voorop met respect voor ouders of opvoeders.

… op onze cliënt

Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. De verantwoor-

delijkheid hiervoor ligt bij de ouders of opvoeders van het kind. Wij komen in beeld wanneer de ontwik-

keling van een jeugdige gevaar loopt. In ons denken en doen staat de jeugdige centraal. Zijn belangen 

en veiligheid gaan boven alles. Dat komt ook tot uiting in onze werkwijze. Rond iedere cliënt vormen wij 

een team dat bestaat uit een hulpverlener, een teamleider en een gedragswetenschapper. Samen met 

het kind en zijn ouders of opvoeders onderzoeken wij hoe zij het heft weer in eigen hand kunnen nemen. 

Wij stimuleren en ondersteunen hen om actief te werken aan de oplossing van het probleem. Daar waar 

mogelijk met hulp van het sociale netwerk van het kind en het gezin. Ons uitgangspunt is dat ieder kind in 

een veilige omgeving kan opgroeien. Het liefst thuis. 

... op onze werkwijze

Bureau Jeugdzorg Limburg wil zichtbaar en herkenbaar zijn in de samenleving. Daarom werken we met lo-

kale teams. Elk team bestaat uit jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. De teams 

werken wijkgericht, waardoor er in de buurt vaste aanspreekpunten zijn. Door actief te zijn op plekken 

waar jeugdigen wonen, werken, naar school gaan en hun vrije tijd doorbrengen, vinden wij beter aan-

sluiting bij de leefwereld van jeugdigen. Door deze werkwijze zijn wij goed zichtbaar voor onze partners, 

zoals de huisarts, de scholen en de politie. Zij weten wie wij zijn en wij weten wie zij zijn. Wij bundelen 

onze krachten onder meer in Zorg- en Adviesteams op scholen, Veiligheidshuizen en de Centra voor Jeugd 

en Gezin. Door deze lokale aanpak zijn de lijnen in de jeugdzorg kort, waardoor we eerder de juiste hulp 

kunnen bieden. Alleen door intensieve samenwerking is het mogelijk om ieder kind geschikte hulp, zorg of 

bescherming te bieden. 

… op onze organisatie 

Bureau Jeugdzorg Limburg bekleedt een bijzondere positie binnen het Limburgse jeugdzorgstelsel. Door-

dat we de deskundigheid over verschillende vormen van jeugdzorg hebben gebundeld in wijkgerichte 

inter- en multidisciplinaire teams, kunnen we snel schakelen tussen vrijwillige en gedwongen jeugdzorg. 

Wij starten meestal vanuit de vraag van een jeugdige en/of van ouders of opvoeders. Daarna gaan we snel 

aan de slag met oplossingen. Waar nodig schakelen we gespecialiseerde hulp en zorg in. Wij hechten grote 

waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom opereren wij planmatig en transparant. Deze 

manier van werken maakt het mogelijk om onze methoden en resultaten telkens te verbeteren. Mede 

daardoor zijn wij een dynamische organisatie die kan inspringen op alle uitdagingen die het veranderende 

jeugdzorgstelsel ons biedt.

… op onze medewerkers

Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Ze zijn trots op hun werk. Hun kennis, houding en gedrag zijn 

bepalend voor het succes van Bureau Jeugdzorg Limburg. Ze werken intensief samen met cliënten en hun 

ouders of opvoeders. Ze behandelen hen met respect, tonen zich betrokken en zijn bereikbaar. Ze werken 

efficiënt en planmatig, helder en transparant. Ze komen hun afspraken na. Ze gaan flexibel om met hun 

arbeidstijd en werkruimte, Bureau Jeugdzorg Limburg ondersteunt hen daarbij. Onze medewerkers zijn 

professionals, die vanuit hun eigen expertise verantwoordelijkheid nemen voor hun zaken en verantwoor-

ding afleggen. Tegelijkertijd weten ze wanneer ze een beroep moeten doen op hun collega’s en/of keten-

partners. Onze medewerkers werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en beschikken 

over de meest actuele vakkennis. Hun deskundigheid delen ze met collega’s en ketenpartners, zodat onze 

cliënten zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij door ons handelen voor een kind het verschil kunnen maken.

Onze visie
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Met elkaar
Voor u ligt het jaarbericht 2011 van Bureau Jeugdzorg Limburg. Een jaar waarin fors bezuinigd werd op onze doeluitkering Jeugdhulpverlening en - landelijk en provinciaal – weer veel te doen was over noodzakelijk 

geachte veranderingen in de ‘zorg voor jeugd’. 

Deze zorg  wordt in de (nabije) toekomst  een gemeentelijke verantwoordelijkheid en kan dan volgens velen effectiever en goedkoper. De beoogde toekomstige zorg voor jeugd is namelijk vraaggericht,  wordt dichtbij 

en integraal aangeboden en gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en hun opvoedkundig milieu. Geloof in de versterking van de ‘civil society’ en positieve verwachtingen ten aanzien van het effect van preventie 

zijn in de oordeelsvorming dominant  aanwezig.  Wie het publieke en politieke debat over de ‘zorg voor jeugd’ volgt, zou zo maar het beeld kunnen krijgen dat op dit moment bij ons Bureau Jeugdzorg van de gewenste 

oriëntatie geen sprake is.  Zo’n beeld doet  volgens ons geen recht aan de huidige situatie in Limburg!

Bij Bureau Jeugdzorg Limburg staan namelijk lokaal, integraal en multidisciplinair handelen ook nu al centraal. Zo laten we door samenwerking in bijvoorbeeld zorg- en adviesteams op scholen, wijkteams, veiligheids-

huizen en centra voor jeugd en gezin zien dat voor een jeugdige uiteindelijk het verschil gemaakt wordt als we het ‘met elkaar’ doen.  Hier hoort tevens een actieve betrokkenheid van de jeugdige en zijn ouders/

opvoeders bij. Bij Bureau Jeugdzorg Limburg is dit element  bij alle werkvormen methodisch verankerd en organisatorisch geborgd. Zo werkt onze jeugdbescherming bijvoorbeeld met ‘het plan op tafel’ en is binnen de 

jeugdhulpverlening in 2011 het proces van indicatiestelling afgeschaft en vervangen door ‘vraagverheldering , activering en zorgmatching’. Het mobiliseren van de eigen kracht van de jeugdige, de ouders/opvoeders 

en hun omgeving hebben ook hierin een duidelijke plek. Binnen de jeugdhulpverlening heeft momenteel meer dan de helft van de cliënten na vraagverheldering en activering geen verwijzing naar de gespecialiseerde 

jeugd en opvoedhulp nodig. Blijkbaar boeken we ‘met elkaar’ mooie resultaten! 

We zijn van mening dat Bureau Jeugdzorg Limburg in 2011 in de lokale gemeenschap een te waarderen samenwerkingspartner was  als ook een te waarderen belangenbehartiger van (ernstig) in hun ontwikkeling 

bedreigde jeugdigen. Een aantal mensen van  buiten onze organisatie is gevraagd naar hun concrete ervaringen met Bureau Jeugdzorg Limburg. Hun verhalen vormen de basis van dit jaarbericht.  Hopelijk dragen deze 

verhalen bij aan een actueel en juist beeld van de pedagogische en maatschappelijke rol die Bureau Jeugdzorg  Limburg vervult. Want,  is een goed begrip van de huidige werkelijkheid niet een belangrijke voorwaarde 

voor de ontwikkeling van een duurzame ‘zorg voor jeugd’ in de (nabije) toekomst? 

Veel  leesplezier!

De Raad van Bestuur

drs. Nico Plitscher (voorzitter), dr. Joke van Harten (lid)

Voorwoord Raad van Bestuur
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“Meerwaarde voor CJG”
Wanneer je als ouder, verzorger, kind, professional of 

vrijwilliger vragen hebt over opgroeien en opvoeden 

kun je terecht bij  een Centrum voor Jeugd en Gezin. In 

een CJG werken allerlei instellingen op het gebied van 

jeugd met elkaar samen. Bureau Jeugdzorg is een van 

de kernpartners van het CJG Kerkrade, net als Meander 

Jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid-Limburg en algemeen 

maatschappelijk werk Impuls. Leo Raets is procescoördi-

nator en geeft voor en achter de schermen vorm aan de 

samvenwerking binnen het CJG Kerkrade.

“Een Centrum Jeugd en Gezin bestaat in feite uit twee 

elementen. Voor iedereen zichtbaar en toegankelijk is het 

inlooppunt waar mensen tijdens spreekuren met vragen 

terecht kunnen. Iedere dinsdag is hier bijvoorbeeld een 

jeugdhulpverlener van Bureau Jeugdzorg aanwezig. Aan de 

andere kant, minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk, 

ondersteunt het CJG allerlei initiatieven en overleggen op 

het gebied van jeugd. In Kerkrade komt die samenwerking 

onder meer tot uiting in Zorg- en Advies Teams. In deze 

ZAT’s werken onze CJG-partners met scholen, kinderop-

vangcentra, peuterspeelzalen,  leerplichtambtenaren en 

anderen samen om vroegtijdig zorg- en probleemleerlingen 

te helpen. In Kerkrade hebben we tien ZAT’s: één voor de 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, twee voor het 

voortgezet onderwijs en zeven voor het primair onderwijs. 

De ZAT’s ontstonden zo’n zes jaar geleden, nog voordat het 

Centrum Jeugd en Gezin er was. Vanaf het begin is Bureau 

Jeugdzorg bij de Zorg- en Advies Teams betrokken. Dat was 

in die tijd best bijzonder, omdat BJz zich toen nauwelijks liet 

zien in het voorliggend veld. Vandaar dat er ook best veel 

weerstand was tegen de ‘bemoeienis’ van Bureau Jeugd-

zorg. De andere ZAT-partners wisten niet wat ze van Bureau 

Jeugdzorg konden verwachten. BJz heeft toen veel energie 

in de samenwerking gestoken. Door telkens opnieuw uitleg 

te geven en terug te koppelen is goodwill gekweekt. Tegen-

woordig is Bureau Jeugdzorg een natuurlijke overleg- 

partner, zowel binnen de ZAT’s als het inmiddels opgerichte 

CJG Kerkrade. De meerwaarde van Bureau Jeugdzorg zit 

onder meer in de wijze waarop medewerkers naar zaken 

kijken. Ze zijn heel kritisch. Is écht al het mogelijke gedaan? 

Daarnaast kunnen ze goed inschatten hoe gevaarlijk een 

situatie is en zijn ze in staat om moeilijke gesprekken te 

voeren. Ze weten ook waar welke hulp te krijgen is. Wat 

dat betreft functioneren de medewerkers van BJz binnen 

het CJG steeds meer als vraagbaak. Andere professionals 

weten hen ook eerder en sneller te vinden, wat de kennis-

overdracht bevordert. Ik hoop dat dit ook in de toekomst zo 

blijft, want wat mij betreft heeft Bureau Jeugdzorg absoluut 

meerwaarde voor het CJG Kerkrade.” 

“Mijn naam is Natascha. Ik 
ben getrouwd met Roger, 
en samen hebben we drie 
kinderen. Twee zonen en een 
dochter. Op 18 maart 2011 
zijn onze kinderen tijdelijk uit 
huis geplaatst door Bureau 
Jeugdzorg Limburg. Daar 
hebben wij zelf toestemming 
voor gegeven.  Een hele 
moeilijke beslissing.”

Leo Raets, Centrum Jeugd en Gezin Kerkrade:

“

”
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“Belangrijk voor risicojeugd”
Het Veiligheidshuis Maastricht heeft als doel criminaliteit 

en overlast in de regio te verminderen en te voorkomen. 

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben samenwerkings-

partners in Maastricht hun krachten gebundeld. De 

expertise van politie, justitie, woningcorporaties en zorg- 

en welzijninstellingen is onder één dak samengebracht 

in het Veiligheidshuis. Ook Bureau Jeugdzorg Limburg 

participeert in dit samenwerkingsverband. Manon Reckin 

werkt bij het Veiligheidshuis. Ze is als procesmanager 

verantwoordelijk voor het aandachtsgebied ‘Risicojeugd’. 

“Bureau Jeugdzorg is vanaf het begin bij het Veiligheidshuis 

betrokken. Destijds hebben verschillende kernpartners 

iemand vanuit hun organisatie naar voren geschoven als 

procesmanager met als doel op alle terreinen expertise 

binnen te halen. Ik was dat namens Bureau Jeugdzorg en 

ben dat nog steeds. Het Veiligheidshuis Maastricht heeft 

een aantal aandachtsgebieden. We houden ons bezig met 

veelplegers, huiselijk geweld, ex-gedetineerden, perso-

nen met zeer complexe problemen en risicojeugd van -9 

maanden tot 23 jaar. Met name dat laatste punt is landelijk 

gezien redelijk uniek. De meeste Veiligheidshuizen hebben 

dit niet als aandachtsgebied. Wij wel, en dat komt omdat 

we de backoffice van het Centrum Jeugd en Gezin in het 

Veiligheidshuis geschoven hebben. Een keer in de twee 

weken vindt het Netwerkoverleg Risicojeugd plaats. Dan 

schuiven een jeugdhulpverlener van Bureau Jeugdzorg, een 

jeugdagent, een CJG-adviseur, een jongerenwerker,  een 

leerplichtambtenaar en een hulpverlener van het RIAGG 

aan. Samen bespreken we alle zorgelijke zaken waarbij 

kinderen en jongeren betrokken zijn. Het Veiligheidshuis 

screent die zaken uit politiemutaties en aanmeldingen 

van professionals. Bij ons gaat het altijd om heel complexe 

en schrijnende gevallen, zoals onlangs de zaak van een 

verstandelijk beperkte moeder met drie zwakbegaafde 

kinderen waarbij naast opvoedingsproblematiek sprake was 

van schulden en dreigende uithuiszetting. Bureau Jeugd-

zorg is dan ook een belangrijke partner voor ons. Andere 

organisaties weten veel over opgroeien en opvoeden, maar 

BJz heeft de expertise in huis als het gaat om complexe 

kindproblematiek. En dát hebben we hier nodig. Wat betreft 

de samenwerking is het echter constant zoeken, laveren. We 

willen allemaal het beste voor een kind, maar je merkt dat 

BJz in haar handelen regelmatig beperkt wordt door proce-

dures en regels. Dat leidt wel eens tot frustratie bij andere 

Veiligheidshuispartners. Gelukkig komen we er meestal wel 

uit. Overigens is Bureau Jeugdzorg niet alleen belangrijk 

voor ‘Risicojeugd’, maar voor al onze doelgroepen. Vandaar 

dat hier elke woensdag een vaste vertegenwoordiger van 

BJz aanwezig is. Hij is, als tussenfunctionaris, de verbinden-

de factor tussen het Veiligheidshuis en BJz. In de ochtend 

participeert hij in het jeugdcasus-, het leerplichtcasus- en 

het veelplegersoverleg. ’s Middags screent hij alle zorg-

meldingen van politie aan justitie. Het is prettig dat hij één 

dag in de week hier in huis is. Zo kunnen we kennis delen. 

Wat dat betreft zou het fijn zijn als er in de toekomst meer 

mensen van Bureau Jeugdzorg vanuit het Veiligheidshuis 

zouden werken. Dan kunnen we niet alleen meer van elkaar 

leren, maar elkaar ook beter leren kennen.” 

“Onze kinderen zijn heel 
goed ondergebracht door 
Bureau Jeugdzorg. Twee 
van hen zitten in een tehuis 
voor moeilijk lerende 
kinderen. Ons andere 
kind is ondergebracht in 
een pleeggezin. Een goed 
pleeggezin. Ons contact met 
de pleegouders is ook goed. 
Inmiddels zijn onze kinderen 
één dag per week thuis. Twee 
keer per week bellen we met 
hen.”

Manon Reckin, Veiligheidshuis Maastricht:

“

”

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.veiligheidshuismaastricht.nl


7

Ooit is het een van de armste wijken van Nederland genoemd: De 

Donderberg in Roermond. Nog steeds kampt de wijk met hoge 

werkloosheidcijfers, sociale achterstand en hoge criminaliteitscijfers. 

Om het tij te keren heeft de gemeente Roermond een aantal jaren 

geleden het Wijkteam Donderberg in het leven geroepen. Binnen 

dit Wijkteam werken diverse organisaties met elkaar samen, zoals 

gemeente, woningstichting, maatschappelijk werk en politie. Ook 

Bureau Jeugdzorg Limburg is een van de partners. Maria Pastwa 

stuurt als wijkregisseur het Wijkteam aan. Hans Thijssen is een van 

de twee wijkagenten. 

“Afname jeugdoverlast” 
“De Donderberg is een leuke wijk, waar altijd wat te beleven valt. De een ervaart de wijk 

als  gezellig, druk en divers, de ander als onveilig en verloedert. Onze taak, als Wijkteam, 

is om de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk te verbeteren. Dat doen we door onze 

krachten te bundelen. Op het gebied van jongeren is Bureau Jeugdzorg Limburg een van 

de voornaamste partners. We ‘opereren’ vanuit Zalencentrum De Donderie, midden in de 

wijk, waar we een eigen ruimte hebben. Daar overleggen we met elkaar en houden we 

spreekuren. Ook BJz doet hieraan mee. Elke dag draait een jeugdhulpverlener vanuit De 

Donderie bureaudienst. Je merkt dat dit drempelverlagend werkt. Mensen zijn eerder 

geneigd om hier een gesprek met iemand van BJz aan te knopen dan op het kantoor van 

Bureau Jeugdzorg in Roermond. Ook andere medewerkers van het Team Donderberg 

van BJz gebruiken deze plek als werkplek of uitvalsbasis. Ze nodigen mensen hier uit 

voor een gesprek of gaan vanuit De Donderie op bezoek bij iemand in de wijk. Doordat 

er elke dag een medewerker van Bureau Jeugdzorg in huis is, zijn de lijntjes binnen het 

Wijkteam kort. Wanneer er iets is, kunnen we makkelijk met elkaar overleggen en, indien 

nodig, actie ondernemen. Als een van de wijkagenten bijvoorbeeld van een meisje te 

horen krijgt dat ze thuis mishandeld wordt, is snel een gesprek met iemand van BJz 

geregeld. En zo wordt binnen ons Wijkteam nog veel meer opgepakt. Ik denk dat de 

kracht van Bureau Jeugdzorg ligt in het feit dat medewerkers objectief naar een zaak 

kunnen kijken. Ze nemen alles mee in hun oordeel en advies, en zoeken in elke zaak naar 

de verbindende factor. Daarnaast zijn ze heel goed op de hoogte van ieders rol binnen 

het Wijkteam, waardoor ze snel kunnen schakelen en bij de juiste partner aan de bel 

trekken wanneer hulp nodig is. Ze zijn niet bang om daarbij buiten hun eigen kaders te 

treden. De betrokkenheid van Bureau Jeugdzorg bij het werk in De Donderberg werpt 

zijn vruchten af. Onder meer dankzij de inzet van de medewerkers van BJz is de 

jeugdoverlast in de wijk de laatste jaren flink afgenomen.”

“Meer slagkracht” 
“Als wijkagent van Donderberg werk ik binnen het Wijkteam intensief samen met Bureau 

Jeugdzorg Limburg. Mijn collega en ik delen al onze informatie met BJz. We overleg-

gen met elkaar binnen het Wijkgericht Jongerenoverleg dat eens in de twee weken 

plaatsvindt, maar ook in de wandelgangen of in de auto. Dan gaat het over een jongen 

die een mes trekt naar zijn buurvrouw of een kleuter die ’s nachts over straat zwerft. We 

helpen elkaar ook regelmatig bij de uitvoering van ons werk. Indien gewenst bieden wij 

bijvoorbeeld ondersteuning bij een uithuisplaatsing of controleren we jongeren die net 

terug zijn uit detentie. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg schuiven op hun beurt aan 

bij een gesprek dat wij hebben met een gezin of een jongere. Wij introduceren hen altijd 

heel zorgvuldig. Dat doen we omdat BJz nog altijd het imago heeft van de instantie die 

‘de kinderen weghaalt’. Wij leggen mensen uit dat ze juist blij mogen zijn dat Bureau 

Jeugdzorg er voor hen is. BJz luistert objectief naar hen en kan hen op weg helpen. Mijns 

inziens is Bureau Jeugdzorg de krachtigste exponent van ons Wijkteam. Ik ben er van 

overtuigd dat we veel minder slagkracht zouden hebben als BJz geen deel zou uitma-

ken van ons team. Als geen ander is Bureau Jeugdzorg namelijk in staat om jongeren te 

monitoren en slagvaardig op te treden. BJz kan de juiste maatregelen nemen en, indien 

nodig, de juiste klappen uitdelen. Dat heeft Bureau Jeugdzorg onder meer gedaan in het 

kader van de bestrijding van de jeugdoverlast een aantal jaren geleden. Door  

consequent elke jongere die opnieuw de fout in ging, terug te melden bij justitie kon 

een flink aantal overlastveroorzakers gesloten worden geplaatst. Door deze aanpak is 

veel ellende in de wijk voorkomen. Nu wacht ons echter een nieuwe uitdaging. Door de 

invoering van de wietpas bloeit de illegale drugshandel in de wijk weer op. Dat is funest. 

Veel kwetsbare jongeren dreigen opnieuw de fout in te gaan. Aan het Wijkteam, en ons 

en BJz in het bijzonder, de taak om hen op het rechte pad te houden.” 

Maria Pastwa, wijkregisseur De Donderberg: Hans Thijssen, wijkagent De Donderberg:
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“Spreekuur verlaagt de drempel”
Fortior is een stichting voor katholiek en protestant-chris-

telijk basisonderwijs in Noord-Limburg. Hieronder vallen  

dertien basisscholen in de stadsdelen Venlo, Arcen, Lomm 

en Velden. Er werken 330 mensen. Voorzitter van het 

College van Bestuur is Peter van Eijk. Hij zit regelmatig 

aan tafel met Bureau Jeugdzorg Limburg. Het nieuwste 

gezamenlijke project is een inloopspreekuur op twee 

basisscholen. 

“Bureau Jeugdzorg is al jaren betrokken bij de Zorg- en Ad-

vies Teams op onze scholen.  In die ZAT’s bespreken we met 

hulpverleningsinstanties leerlingen over wie wij ons zorgen 

maken. We hebben dertien ZAT’s, voor elke school één. 

Deze teams komen minimaal vier tot maximaal tien keer per 

jaar bij elkaar. De samenstelling van een ZAT wordt bepaald 

door de school, die brengt ook een casus in. BJz is een van 

de vaste partners en is altijd aanwezig. Iedere Fortior-school 

heeft ook een eigen contactpersoon bij Bureau Jeugdzorg. 

Die persoon kent de school, de leerkrachten en de omge-

ving, wat overleg makkelijk en laagdrempelig maakt. Begin 

dit jaar heb ik contact gezocht met BJz in Venlo om te kijken 

of we in het kader van het ‘passend onderwijs’ meer met 

elkaar zouden kunnen samenwerken. De verwachting is na-

melijk dat wij door de invoering van het ‘passend onderwijs’ 

op onze scholen de komende jaren meer zorgleerlingen 

krijgen. Kinderen met complexe gedrags- en leerproble-

men. De expertise van Bureau Jeugdzorg kunnen we dan 

goed gebruiken. Bij BJz waren ze blij verrast door mijn 

telefoontje. Vooral omdat ze aan het nadenken zijn over een 

nieuwe koers, waarin meer zichtbaar zijn in de eerste lijn 

een van de uitgangspunten is. We zijn rond de tafel gaan 

zitten en al snel ontstond het idee om op onze basisscholen 

BJz-spreekuren in te voeren. Doel is het bieden van een 

luisterend oor, waarna de BJz-medewerker indien nodig 

kan handelen en begeleiden. Inmiddels lopen er pilots op 

twee scholen in Venlo: Taal & Lent en Kleurrijk. Op allebei 

de scholen is iedere week op een vast tijdstip een jeugd-

hulpverlener van BJz aanwezig. We hopen dat diegene een 

vertrouwd gezicht wordt op school, waardoor de drempel 

om hulp te zoeken voor ouders en leerkrachten lager wordt. 

Wanneer mensen eerder en sneller aan de bel trekken, kan 

hier een preventieve werking vanuit gaan. De pilots lopen 

nog niet zo lang, maar vooralsnog zijn we positief. We willen 

de spreekuren het komend jaar verder uitrollen onder de 

Fortior-scholen. Op welke manier, per school of per wijk, 

weten we nog niet. Maar één ding weten we wél: dat er 

behoefte aan is bij de scholen, bij Bureau Jeugdzorg én bij 

ouders. Dat gezegd zou het mooi zijn als dit concept niet 

beperkt blijft tot Fortior, maar uitwaaiert over heel Noord-

Limburg.” 

“We hebben zelf niet de 
financiële middelen om met 
onze kinderen op vakantie 
te gaan. Bureau Jeugdzorg 
heeft ervoor gezorgd dat 
onze kinderen het afgelopen 
jaar toch op vakantie 
konden. Ze zijn naar Zeeland 
geweest. Wij krijgen zelf 
ondersteuning van Jeugdzorg 
om onze kinderen cadeautjes 
te geven met Sinterklaas en 
Kerstmis.” 

Peter van Eijk, voorzitter College van Bestuur Fortior Venlo:

“

”

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.fortior.nl
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“Een prima partner”
Het Kwadrant is een VMBO bovenbouwschool in Weert 

met ongeveer 900 leerlingen. De school herbergt de leer-

gangen drie en vier van het reguliere VMBO-onderwijs, 

het leerwegtraject en het Praktijkonderwijs. Leon Custers 

is één van de zorgcoördinatoren van het Het Kwadrant.  

In die hoedanigheid werkt hij veel samen met Bureau 

Jeugdzorg Limburg. 

 “Het aantal zorgleerlingen op Het Kwadrant is groter dan bij 

scholengemeenschappen die alle niveaus aanbieden. Dat 

komt omdat wij een VBMO-school zijn en ook Praktijkon-

derwijs aanbieden. Onze leerlingen hebben vaker extra 

zorg, aandacht en begeleiding nodig bij het halen van een 

diploma of certificaat en bij het toeleiden tot werk. Vandaar 

dat wij bij Het Kwadrant drie zorgcoördinatoren hebben, 

van wie ik er één ben.  Iedere week komen wij bij elkaar en 

bespreken we leerlingen waar wij ons zorgen over maken. 

Eens in de zeven weken breiden we dit overleg uit naar een 

Zorg- en Advies Team. Dan schuiven Bureau

Jeugdzorg Limburg, RIAGG, GGD, algemeen maatschap-

pelijk werk, Punt Welzijn, politie, de leerplichtambtenaar en 

het Vincent van Gogh Instituut aan. In het ZAT bespreken 

we alle zaken waar we zelf niet uit komen. BJz speelt daarin 

een verbindende rol dankzij het totaaloverzicht, de 

dossierkennis en de expertise die men heeft. Bureau  

Jeugdzorg is een prima partner. Degene die namens BJz in 

het ZAT zit, is trouwens al jaren onze vaste contactpersoon. 

Ze kent ons goed; de school, de leerkrachten, de leerlingen. 

En dat is zeer waardevol. Na al die tijd spreek je elkaars taal 

en zijn lijntjes kort. Sinds mei werkt ze zelfs vanuit hier. Elke 

maandagmiddag is ze op school aanwezig. Dan kunnen 

leerkrachten, ouders of leerlingen bij haar binnenlopen. 

Daarnaast is ze gezinsvoogd van een aantal kinderen op Het 

Kwadrant. Zij is overigens niet de enige BJz-medewerker 

die contacten heeft op onze school. Gezinsvoogden van 

andere kinderen schuiven ook regelmatig aan voor overleg, 

bijvoorbeeld voor een ‘rondetafelgesprek’ met de mentor 

van een leerling, de ouders en de zorgcoördinator. Bureau 

Jeugdzorg geeft ook elk jaar voorlichting op school. Een 

jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder  

vertellen dan wat BJz precies doet. Ze leggen uit wat een 

gezinsvoogd is, wanneer je bij de rechter moet komen en-

zovoorts. Daarnaast doen we regelmatig een beroep op BJz 

wanneer bij een van onze leerlingen diagnostiek gedaan 

moet worden. Je kunt dus wel zeggen dat we intensief met 

Bureau Jeugdzorg samenwerken. Die samenwerking is 

alleen maar sterker geworden sinds BJz ervoor gekozen 

heeft om meer zichtbaar te zijn in het voorliggend veld, 

zoals op scholen. Ik ben blij dat Bureau Jeugdzorg die stap  

maakt. Wat mij betreft mag het nog verder gaan. Ik kan me 

bijvoorbeeld voorstellen dat BJz in de toekomst ook aan-

wezig is op ouderavonden en open dagen. Op die manier 

kan Bureau Jeugdzorg zich meer laten zien en kunnen wij 

wellicht nog eerder problemen bij leerlingen signaleren.” 

“Bureau Jeugdzorg. Als je de 
naam hoort, heb je de neiging 
om ‘ojee’ te zeggen. Maar 
Bureau Jeugdzorg heeft wel 
degelijk het beste voor met 
kinderen en hun ouders. Wij 
hebben zelf heel veel geluk 
met onze gezinsvoogd. We 
mogen in alles mee beslissen 
als het gaat om onze 
kinderen. ” 

Leon Custers, zorgcoördinator VMBO Het Kwadrant:

“

”

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Jeugdhulpverlening
Geaccepteerde

aanmeldingen

Zorgmeldingen 1e Indicaties

JHV

Indicaties 

AWBZ

2010 4.408 1.267 (*) 1.621 2.937

2011 4.089 1.776 1.487 2.833

Verschil -319 + 509 -134 -104

Verschil in % -7,2% +40,2% -8,3% -3,5%

AMK
2010 2011 Verschil Verschil in %

Adviezen 818 890 72 8,8%

Consulten 1166 1165 -1 -

Onderzoeken 552 533 -19 -4,4%

Tabellen en cijfers

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Jeugdbescherming
Gezinsvoogdij (OTS) Aanvang Bij Af Eind

2010 2.234 741 737 2.238

2011 2.238 754 791 2.201

Verschil +4 +13 +54 -37

Verschil in % - +1,7% +7,3% -1,7%

Voogdij
(incl. voorlopige voogdij)

Aanvang Bij Af Eind

2010 348 95 77 366

2011 366 82 76 372

Verschil +18 -13 -1 +6

Verschil in % +5,2% -13,7% -1,3% +1,9%

Jeugdreclassering
Aanvang Bij Af Eind

2010 838 487 511 814

2011 814 452 472 794

Verschil -24 -35 -39 -20

Verschil in % -2,9% -7,7% -7,8% -2,2%

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Spoedeisende Hulp (SEH)
Gezinsvoogdij (OTS) 2010 2011 Verschil Verschil in %

Meldingen 1.664 1.845 +181 +10,9%

Bekend bij BJz 84,5% 85,8% +1,3%

Geen Indicatiebesluit 63,6% 61,9% -1,7%

Inzet Acute zorg gevraagd 278 312 +34 +12,2%

Waarvan Ambulant 129 157 +28 +21,7%

Waarvan bed 149 155 +6 +4%

Personeel
1 januari 2011 31 december 2011 Verschil

Totaal in dienst 603 598 5

Vrouw 453

Man 148

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Dit jaarbericht is een uitgave van: 

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Slachthuisstraat 33, 6041 CB, Roermond

Postbus 34, 6040 AA, Roermond

T: 088 0073000

E: stichting@bjzlimburg.nl

Opmaak/vormgeving: 51North 

 

Fotografie: Alf Mertens 

Teksten: Leontine de Vlieger

Eindredactie: Communicatie en PR Bureau Jeugdzorg Limburg 

communicatie@bjzlimburg.nl

 www.51north.nl

 www.alfmertens.nl

 www.leontinedevlieger.nl

 www.bjzlimburg.nl
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