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Volle kracht voorwaarts!
Op dit moment neemt u zich de tijd om het jaarbericht 2012 van Bureau Jeugdzorg Limburg te lezen. Een prima keuze, zo denken wij.  Want door kennis te nemen van de prachtige dagelijkse praktijk in de frontlinie van 

de zorg voor onze kwetsbare jeugd verschaft u zichzelf toegang tot een actueel en juist beeld van de rol die de professional  van Bureau Jeugdzorg daarin vervult. Maar ook de toegevoegde waarde die onze organisatie 

anno 2012 levert.  

Het beschikken over een actueel en juist  beeld is extra relevant in het licht van de voorgenomen decentralisatie van de ‘zorg voor jeugd’ naar de gemeente op 1 januari 2015. Deze formele decentralisatie (transitie) 

wordt noodzakelijk geacht  voor de realisatie van de gewenste inhoudelijke vernieuwing (transformatie) van de jeugdzorg.  Een vernieuwing die gekenmerkt wordt door een sterk geloof in de mogelijkheden om de 

zorgconsumptie van jeugdigen en hun opvoeders terug te dringen door versterking van preventie, versterking van de pedagogische ‘civil society’ en versterking van de eigen kracht van gezinnen. Doorgeschoten 

bureaucratie, inefficiënte samenwerking en beknotting van professionals worden daarbij vaak gezien als bronnen van geldverspilling.  Het dominante beeld is dat de gewenste transformatie nog moet beginnen.

We onderschrijven de gewenste vernieuwing en onderstrepen dat al sinds meerdere jaren met een krachtige beweging voorwaarts. We hebben ons verbonden met de plek waar jongeren opgroeien en anderen (o.m.  

ouders, onderwijzers, hulpverlenende professionals en politieagenten)  hen daarin ondersteunen. Onze ’ontkokerde’ professionals werken buurtgericht, stellen de eigen kracht centraal, koesteren de verworvenheid van 

multidisciplinair handelen en nemen - ook onder moeilijke omstandigheden- altijd de noodzakelijke actie.

We zijn ervan overtuigd dat de transformatie van Bureau Jeugdzorg Limburg al  in volle gang is en het verdient  om met kracht te worden voortgestuwd en verankerd. De verschillende bijdragen in dit jaarbericht  

illustreren de wijze waarop de vernieuwing gestalte krijgt. 

Veel  leesplezier!

De Raad van Bestuur

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

Voorwoord Raad van Bestuur
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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.

onze maatschappelijke opdrachtVan signalen naar actie
Jaarlijks doen duizenden ouders en jeugdigen een be-

roep op Bureau Jeugdzorg Limburg; in vrijwillig kader 

(jeugdhulpverlening) en in justitieel kader (jeugdbe-

scherming en jeugdreclassering). 

Het aantal aanmeldingen in vrijwillig kader in 2012 

bedroeg 5.689. Dit is nagenoeg evenveel als in 2011. 

Het aantal geaccepteerde aanmeldingen lag met 4.210 

ongeveer 3% hoger dan in 2011. Zorgmeldingen maken 

ongeveer de helft van het aantal geaccepteerde aanmel-

dingen uit. Daar waar kinderen opgroeien, kunnen zich 

situaties voordoen waarbij mensen uit de directe om-

geving (bijvoorbeeld een oom, oma, buurman of leraar) 

zich zorgen maken over hun ontwikkeling. Deze mensen 

kunnen contact met ons opnemen en hun zorgen 

kenbaar maken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om 

meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

In 2012 was sprake van 2.110 zorgmeldingen, tegenover 

1776 in 2011; een toename van 18,8%. De toename van 

het aantal zorgmeldingen duiden wij positief. Derden 

zijn steeds alerter en in toenemende mate bereid hun 

zorgen te melden. Dit geldt met name voor de politie.  

 

Zorgmeldingen nemen wij altijd serieus. Onze  mede-

werkers geven advies, bieden ondersteuning bij het 

bespreekbaar maken van de zorgen met het betreffende 

gezin, of ondernemen zelf actie. Als we zelf actie onder-

nemen is dat tweeledig; enerzijds wordt onderzocht of 

de zorgen terecht zijn en anderzijds wordt nadrukkelijk 

geprobeerd om hulp voor de jeugdige, en indien nood-

zakelijk voor het hele gezin, op gang te brengen. 

Wil de melder ten opzichte van de gemelde anoniem 

blijven, dan wordt een melding van zorg opgepakt door 

het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). 

In 2012 zijn 590 meldingen van een vermoeden van 

kindermishandeling door het AMK onderzocht. Dit is 

ruim 10% meer dan in 2011. Ook hieruit blijkt de toege-

nomen bereidheid om zorgen over de ontwikkeling van 

een jeugdige te melden.

Indien in vrijwillig kader geen oplossing gevonden kan 

worden voor de (ernstig) bedreigde ontwikkeling van 

een jeugdige kunnen wij de Raad voor de Kinderbe-

scherming verzoeken een onderzoek te doen. Het is 

vervolgens de kinderrechter die een besluit neemt over 

een maatregel tot ondertoezichtstelling of voogdij. Het 

aantal nieuwe ondertoezichtstellingen bedroeg in 2012 

672. Dit is bijna 11% minder dan in 2011. Het aantal 

nieuwe voogdijmaatregelen bedroeg in 2012 86, dit is 

5% meer dan in 2012. In totaal begeleidden wij eind 

2012 in totaal 2.433 jeugdigen met een maatregel OTS 

en voogdij. Eind 2011 waren dit er 2.570, een daling 

van 6,4%. Wij kunnen niet verklaren waarom het aantal 

gedaald is. Wel zien we dat de daling van het aantal 

OTS’en niet op zichzelf staat. Ook landelijk is er sprake 

van een daling.    

Kinderrechters kunnen ook een maatregel jeugdreclas-

sering opleggen. Dit is het geval als jeugdigen met 

politie of justitie in aanraking zijn gekomen, of met de 

leerplichtambtenaar.  Door mee te werken aan de uit-

voering van de maatregel kan de jeugdige bijvoorbeeld 

voorkomen dat de opgelegde straf ten uitvoer wordt 

gelegd. Ondersteuning in het kader van de jeugdreclas-

sering is er onder andere op gericht de jeugdige een 

perspectief te bieden en herhaling te voorkomen. Het 

aantal jeugdigen met een nieuwe maatregel jeugd-

reclassering bedroeg in 2012 417. Dit zijn er bijna 8% 

minder dan in 2011. In totaal begeleidden wij eind 2012 

745 jeugdigen met een maatregel jeugdreclassering. 

Ook hier is sprake van een landelijke daling. 



6

Dat belooft nog wat!
De generalisten, zo werden ze in eerste instantie 

genoemd. Nina Orth, Loes Willekens en Eefje Daamen 

moeten er smakelijk om lachen. Die term impliceert 

immers dat je alles zou kunnen en alles zou doen. Ok, 

ze doen vrij veel (zie kader), maar alles? Nee, dan de 

functiebenaming jeugd- en gezinswerker. Dát past 

perfect bij het pilotteam Vrijwillige Hulpverlening dat 

– naast de drie medewerkers van Bureau Jeugdzorg – 

bestaat uit collega’s van het algemeen maatschappelijk 

werk, jeugdgezondheidszorg en stichting MEE. Het team 

opereert onder de vleugels van het Centrum voor Jeugd 

en Gezin.

Hoe het loopt? Als een tierelier! Vanaf dag één. Het aantal 

aanmeldingen overtreft ruimschoots de verwachtingen. 

Met de laagdrempelige, snelle en concrete ondersteuning 

die het team biedt, spreek je ook een groep mensen aan 

uit de ‘medium categorie’: te zware problematiek voor het 

CJG, te licht voor Bureau Jeugdzorg. Die groep waren we 

een beetje kwijtgeraakt, denkt het drietal. 

In een paar maanden tijd hebben ze de reputatie opge-

bouwd van ‘snel bereikbaar, korte lijnen en wachttijden en 

beperkte registraties’. Zowel bij de cliënten, als bij de o zo 

belangrijke doorverwijzers waarmee de contacten zijn ge-

intensiveerd. Zo heeft elke school in de regio nu een vaste 

contactpersoon binnen het team. Iemand die aanschuift 

bij een wat moeilijker gesprek. Of die de Intern Begeleider 

op een basisschool aan de zijlijn advies geeft. 

De samenwerking binnen het team, met al die collega’s 

van verschillend pluimage, werkt goed en zelfs bijzonder 

verfrissend: samen de schouders er onder en leren van 

en met elkaar. Nog een groot verschil met voorheen: ze 

staan weer zélf met de voeten in de klei. Door de snelle 

intake – binnen twee weken aan de slag – en de beperkte 

bureaucratie, ontstaat er tijd. Tijd die wordt vertaald in ex-

tra aandacht en maatwerk voor de mensen die ze helpen. 

Zo kort als het kan, zo lang als het nodig is.

Het is een veelbelovend begin voor een pilot die pas sinds 

oktober 2012 loopt. 

Jeugdreclasseerder Kelly de Vries (regio Venray) heeft in 

mei de landelijke Bert Prinsenprijs gewonnen voor aan-

stormend pedagogisch talent. Kelly de Vries is de bedenker 

van de website mijndoelenstellen.nl. Deze website helpt 

professionals en ouders bij het bepalen welk doel, hoe, 

wanneer en met hulp van wie te realiseren is. De Bert Prin-

senprijs is een initiatief van het Nederlandse Jeugdinstituut 

en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. 

nieuws
Als opvoeden niet vanzelf gaat, kunnen ouders voor advies 

terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisarts 

of de school van hun kind. Wij zijn partner in het CJG, we 

nemen deel aan Zorg- en Adviesteams op scholen. Dus 

als het gaat om complexe problemen, die niet zomaar 

opgelost kunnen worden, dan zijn wij er. 

We kijken naar de behoefte en ondersteunen het gezin zo-

dat ouders en jeugdigen weer verder kunnen. Ook anderen 

mogen bij ons aan de bel trekken als ze zich zorgen maken 

om een kind. Bijvoorbeeld een gastouder, buurman of 

oma. Zijn het zorgelijke signalen, dan kunnen en zullen wij 

direct actie ondernemen. Wij noemen dit zorgmeldingen.

jeugdhulpverlening

Doet zoveel mogelijk zelf: van intake tot begeleiding, van 

schuldhulpverlening tot opvoeding en relatieproblemen, 

enzovoort. Ook als ze aanvullende hulp inschakelen, blijven 

zij het vaste aanspreekpunt voor het gezin. Soms gaat het om 

een relatief eenvoudige opvoedingsvraag, maar veel vaker 

zijn er serieuze problemen. Het doel: het versterken van de 

cliënt – de ouders, het kind of beiden – en het sociale netwerk 

rondom het gezin. Samen wordt gezocht naar passende op-

lossingen. Mocht de vrijwillige hulpverlening niet voldoende 

zijn, dan weten ze de weg naar Bureau Jeugdzorg te vinden. 

Grappig om te vertellen: in dat geval zijn ze geen collega’s 

– hoewel ze dat formeel natuurlijk gewoon nog zijn – maar 

gewoon: extern verwijzer.

de jeugd- en gezinswerker
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Hoe draag je Fingerspitzengefühl over?
“Wij zijn het aanmeldteam van Bureau Jeugdzorg en 

wij verzorgen – bij wijze van proef, vooruitlopend op 

de transitie in 2015 – sinds kort de bureaudiensten op 

locatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Sittard, 

Geleen, Beek/Schinnen/Stein en bij het Veiligheidshuis. 

Cliënten kunnen zich zelf bij ons melden, maar ook 

worden ze aangemeld door bijvoorbeeld politie, school, 

huisarts of buurvrouw. Ook hebben we veel te maken 

met zorgmeldingen. En er zijn regelmatig consultvragen 

van professionals. Laagdrempelige, enkelvoudige pro-

blemen, die komen op dit moment bij het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Is er sprake van zwaardere problema-

tiek - in de folder staat: bij ernstige kindbedreiging - dan 

kom je bij ons. We verwachten dat er vanaf 2015 een 

gezamenlijke intake gaat komen.” 

Was getekend: Sylvia Habets, Cindy Willems, Patricia 

Adam en Yvonne van Klaveren, jeugdhulpverleners/me-

dewerkers toegang.

De bureaudienst is hun ‘core business’ zoals het zelf 

noemen. Ze werken in vaste teams, twee aan twee. Elke 

melding wordt gewikt en gewogen: hoe ernstig is het? 

Is hier sprake van acute bedreiging? Moeten we er naar 

toe? Schakelen we iemand in? En zo ja, wie? Heftige 

problematiek soms, hoor. Complex, lastig ook. Al zijn deze 

vrouwen inmiddels zo gepokt en gemazeld, dat ze bijna 

nergens meer van opkijken. Dat is alvast één verschil 

met de schoolartsen, de pedagogisch medewerkers, de 

consulenten en maatschappelijk werkers van het CJG. Een 

voorbeeld: in geval van huiselijk geweld hanteert BJZ de 

term preventie om duidelijk te maken dat ze proberen te 

voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Het CJG wil voorko-

men dát het gebeurt. Dat is toch echt een andere insteek.

Op initiatief van BJZ – met de transitie in het achterhoofd 

– is besloten om ‘in te gaan wonen’ bij het CJG. Zodat je 

gaandeweg meer samen gaat optrekken. Kennis delen, 

elkaar om raad vragen, kijken wat je voor en met elkaar 

kunt betekenen, samen cases bespreken, samen er op 

af…. Stel: er komt straks één gezamenlijke intake. Zijn 

de mensen van het CJG dan voldoende toegerust om de 

ernst van de situatie te kunnen inschatten? Wat vraag je? 

Wanneer vraag je door? Hoe praat je met iemand die heel 

geagiteerd is? 

De samenwerking is nog vers, maar het is nog te veel 

‘wij’ en ‘zij’. Ze moeten wennen aan elkaars werkwijze. In 

de wandelgangen loop je elkaar te weinig tegen het lijf: 

veel parttimers, druk, druk, druk en/of net buitenshuis als 

er zich een interessante case voordoet. Helaas, want ze 

staan te popelen om jaren ‘Fingerspitzengefühl’ – Yvonne 

bijvoorbeeld, die werkt dit jaar dertig jaar bij jeugdzorg – 

te delen met hun nieuwe collega’s.

Ze zijn er nog niet in Sittard, ook al worden de lijntjes 

langzaamaan iets korter. Het begin is gemaakt en ook het 

einddoel is helder: “Samen in de keten bezig zijn, zo is het 

bedoeld. Dat komt goed!”

Naar verwachting worden de gemeenten in 2015 

verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij worden dan ook 

verantwoordelijk voor de taken die nu door Bureau Jeugd-

zorg worden uitgevoerd. Om de verankering van de taken 

van Bureau Jeugdzorg in het lokale veld soepel te laten 

verlopen hebben we samen met gemeenten en andere 

(gemeentelijke) instanties in 2012 diverse proefprojecten 

ontwikkeld. Doel daarvan is ook om onze expertise op 

het gebied van ernstige kindproblematiek niet verloren te 

laten gaan en onze kennis en kunde in te brengen in lokale 

samenwerkingsverbanden. Vandaar dat onze jeugdhulp-

verleners hun kennis voortdurend delen met collega’s van 

andere instantie, cases met elkaar bespreken en, indien 

nodig, samen zaken oppakken. 

taken naar gemeenten

Cliënten in de vrijwillige hulpverlening worden bij de start 

van het traject goed bejegend. Dat blijkt in maart uit een 

rapport van de Inspectie Jeugdzorg op basis van onder-

zoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg, de Mutsaersstichting, 

Xonar en Rubicon. Hulpverleners geven zowel mondeling 

als schriftelijk uitleg over wat cliënten kunnen verwachten, 

gebruiken daarbij begrijpelijke taal en controleren of de 

cliënt de informatie begrijpt. Ze stellen de hulpvraag cen-

traal en sluiten goed aan bij achtergrond en niveau van 

de cliënt. Ook zijn ze betrouwbaar omdat zij gemaakte 

afspraken nakomen en niets doen buiten de cliënt om.

nieuws
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De nieuwe gezinsvoogd: 
sterker dan ooit
Pling, pling… weer een Whatsappje: dé manier om 

snel en regelmatig contact te hebben met ‘de jeugd 

van tegenwoordig’. Die delen immers echt alles via 

Whatsapp, aldus Monique Reijnders, Janine Hendriks en 

Ricky van Ek. Samen goed voor achttien jaar ervaring als 

gezinsvoogd en dat levert indrukwekkende verhalen op. 

Onder andere over vertrouwen, moederliefde, loyaliteit, 

creativiteit en het kind als morele opdrachtgever.

Om met dat laatste te beginnen: als gezinsvoogd handel 

je in het belang van het kind. Hoewel ouders hetzelfde 

nastreven – dat het goed gaat met hun kind of kinderen – 

moet de gezinsvoogd soms van goeden huize komen om 

het vertrouwen te winnen. Met sommige kinderen bouw 

je echt een band op. Dus ja, je stuurt een verjaardagskaart 

en je gaat naar het communiefeest of die schoolvoorstel-

ling of de diploma-uitreiking.

Hoeveel ellende je soms ook tegenkomt, er zijn altijd 

zaken die wél goed gaan: dát is de kracht van een gezin, 

dáár liggen de kansen. Ouders houden altijd van hun 

kinderen, zo leren we van de gezinsvoogden. Ook al is het 

inzicht niet altijd aanwezig, misschien lukt de uitvoering 

niet denderend, maar de liefde voor een kind is er altijd. 

Een kind zal ook altijd loyaal zijn aan zijn ouders. “Altijd!,” 

roepen Monique, Janine en Ricky tegelijkertijd. Zo mooi!

 

Wat doet dit met het kind? Wat heeft het kind hieraan? Wat 

heeft het kind nodig? Steeds opnieuw, bijna als een soort 

mantra, worden dit soort vragen gesteld. Aan ouders, opa’s 

en oma’s, familieleden, vrienden, leerkrachten, de IB’er 

op school enzovoort. Het hele netwerk rondom het kind 

en het gezin – tot en met de trainer van de voetbalclub 

toe – is van essentieel belang. Dáár moet immers de hulp 

vandaan komen: de reikende hand, het luisterend oor, 

het wakende oog…  Als gezinsvoogd ben je coördinator, 

aanspreekpunt, je zorgt voor structuur en overzicht, je 

leidt de hulpverlening in goede banen, je luistert, overlegt, 

begeleidt, stuurt, adviseert enzovoort.

Een fulltime gezinsvoogd heeft tot achttien kinderen 

onder zijn of haar hoede. Een simpel rekensommetje leert 

dat er dan twee uur per kind per week beschikbaar is. 

Inclusief het vele papierwerk. Dat betekent dat je creatief 

moet weten om te gaan met die beperkte tijd. 

Pling, pling… daar komt weer een berichtje binnen. Voor 

het dossier moeten ze alle communicatie met de kinderen 

in kaart brengen. Dus ook de Whatsappjes overtypen, met 

spelfouten en al. Laat Ricky nu ontdekt hebben hoe ze die 

berichtjes via de mail kan doorsturen… Monique en Ja-

nine willen onmiddellijk weten hoe, want die tijd kunnen 

ze wel beter gebruiken.

Gezinsvoogden gaan steeds meer uit van de eigen kracht 

en de oplossingsgerichtheid van het gezin en het sociale 

netwerk. Bureau Jeugdzorg Limburg heeft deze nieuwe 

manier van denken en werken – Delta – verder uitgediept 

tot een soort DeltaPlus, dankzij methodieken als oplos-

singsgericht werken, het veilige huis van Sonja Parker en 

‘Signs of safety’. Alle Limburgse jeugdbeschermers zijn voor 

deze werkwijze gecertificeerd.

Bureau Jeugdzorg Limburg voert kinderbeschermings-

maatregelen uit: maatregelen voogdij, ondertoezichtstel-

ling en jeugdreclassering. Hieraan ligt altijd een uitspraak 

van de kinderrechter ten grondslag. Een ondertoezichtstel-

ling (OTS) komt het meest voor. Daarbij krijgen kind en 

ouders steun van een van onze gezinsvoogden. Bij voogdij 

neemt een voogd het gezag over van de ouder(s). Wij zijn 

dan verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging 

van een kind. In 2012 zijn binnen de jeugdbescherming 

diverse methodieken (door)ontwikkeld. Het gaat dan om 

inhoudelijke vernieuwingen binnen voogdij en inhoude-

lijke verdiepingen binnen OTS (ondertoezichtstelling). 

jeugdbescherming deltaplus
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Dan heb je opeens een criminele 
jeugdgroep in je gemeente
Begin 2012 blijkt de gemeente Landgraaf een van de 

twaalf criminele jeugdgroepen in Nederland binnen de 

gemeentegrenzen te hebben. De top komt frequent in 

aanraking met politie en justitie. De rest - in totaal zo’n 

vijftig jongeren - bestaat uit meelopers en aankomende 

nieuwe leden. De opdracht van de burgemeester: bin-

nen een jaar mag deze groep niet meer het predicaat 

‘crimineel’ hebben. De Vereniging voor Nederlandse 

Gemeenten heeft voor dit soort situaties een draaiboek 

ontwikkeld: de gemeente als regisseur, samenwerkend 

met betrokken partners. In Landgraaf gaven ze er een 

eigen draai aan. 

Martien Broekmans, van het cluster Openbare Orde en 

Veiligheid van de gemeente Landgraaf, riep alle partners 

die hij maar kon bedenken bij elkaar: politie, justitie, vei-

ligheidshuis, jeugdzorg, reclassering, openbaar ministerie, 

de gemeentelijke dienst welzijn (Welsun). Op de eerste 

bijeenkomst werd de toon gezet: de tijd dringt, geen tijd 

voor een uitgebreid plan van aanpak, we gaan gewoon be-

ginnen. ‘Samen’ blijkt een van de sleutelwoorden. Evenals 

‘informatie bij elkaar brengen en delen’. De gedrevenheid 

om het probleem voortvarend aan te pakken is groot. De 

betrokken organisaties krijgen de mogelijkheid om extra 

mensen in te zetten. Justitie zit er boven op. Korte lijntjes, 

goed afstemmen, snel knopen doorhakken: actie! Nu is het 

2013, een jaar later. Missie volbracht? De burgemeester is 

tevreden, Martien Broekmans mag in den lande vertel-

len over de ‘succesvolle werkwijze van Landgraaf.’ Maar 

tegelijkertijd is hij realistisch: “We blijven er samen boven 

op zitten.” 

De opdracht voor Servie l’ Espoir en zijn collega’s van 

jeugdreclassering is duidelijk: de groepsgerichte benade-

ring. Of iemand cliënt is, doet er niet zo veel meer toe, kijk 

naar de onderlinge relaties en stap er op af. Twee mensen 

van de jeugdreclassering worden vrijgemaakt voor ‘Case 

Landgraaf’. De ouders krijgen een brief van de gemeente: 

er is een criminele jeugdgroep actief in onze gemeente, 

uw zoon/dochter wordt daarmee in verband gebracht. 

Snel daarna staan ze bij de ouders op de stoep: “Kunnen 

we eens met u praten?” De groep wordt redelijk snel in 

kaart gebracht. Alle verkregen informatie wordt immers 

bij elkaar gebracht en geanalyseerd: hoe zit die groep in 

elkaar? Waar liggen de lijntjes? Wie heeft de leiding? Is 

er eigenlijk wel een leiding? Stukje bij beetje is de groep 

‘ontmanteld’.  

 

De criminele top is voortvarend aangepakt: van enkelband 

tot PEL (Project Ervarend Leren) in Frankrijk, er is boven-

dien gedreigd met stevige straffen. Met de meelopers is 

gepraat, er zijn alternatieven voor het rondhangen ge-

zocht. Landgraaf kent een sterk verenigingsleven, daar is 

slim gebruik van gemaakt. Servie: “Er is fantastisch samen-

gewerkt. Iedereen heeft meer kunnen en mogen doen dan 

normaal gesproken en dat zie je terug in de resultaten.”

Servie l’ Espoir: “Je moet repressie en preventie altijd samen 

doen. Er zijn jongerencentra gesloten wegens gebrek aan 

geld en oude gebouwen. Welzijn staat onder druk in tijden 

van bezuinigingen. Laten we alsjeblieft blijven investeren 

in de jeugd. Zelfs van de harde kern kunnen we zeggen: het 

zijn niet allemaal mensen die verloren zijn.”

Bureau Jeugdzorg Limburg begeleidt jongeren tussen de 

12 en 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het 

doel is voorkomen dat ze nog een keer de fout in gaan. 

Jongeren komen bij onze jeugdreclassering terecht via 

politie, justitie of de leerplichtambtenaar. In 2012 hebben 

we vorm en inhoud gegeven aan diverse ontwikkelin-

gen binnen de jeugdreclassering, zoals het Landelijk 

Instrumentarium Jeugdreclassering en ZSM-Jeugd, een 

nieuwe werkwijze met het Openbaar Ministerie. Samen 

met de Zuyd Hogeschool is de methodiek Groepsgerichte 

Benadering ontwikkeld.

oproep

jeugdreclassering

Het Team Spoedeisende Hulp heeft in  november de 

Limburgse JeugdzorgAward gewonnen. De SEH wordt 

ingeschakeld bij  crisissituaties rond gezinnen waar direct 

hulp nodig is. De JeugdzorgAward is een prijs die jaarlijks 

wordt uitgereikt aan bijzondere initiatieven en mensen in 

de jeugdzorg. De JeugdzorgAward bestaat uit een beeldje 

en een prijs van  1000 euro die besteed dient te worden 

aan een goed doel in de Limburgse jeugdzorg. De SEH 

heeft de cheque tijdens de uitreiking van de Award direct 

aangeboden aan een van de andere genomineerden: 

gezinshuis Mix van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph in 

Cadier en Keer. 

nieuws
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In Kerkrade staat een huis
Dat is het Trainingshuis Ouder & Kind van Radar: voor licht verstandelijk beperkte ouders met hun kindjes van nul tot 

vier jaar. Het trainingshuis is bedoeld om de opvoedkundige vaardigheden van deze ouders te vergroten en een vei-

lige hechting bij het kind tot stand te brengen. De ouders die begeleid worden in het trainingshuis hebben vaak geen 

goed voorbeeld gehad van hun eigen ouders. Heel vaak komen ze uit onstabiele gezinnen en zijn ze zelf niet goed 

gehecht. Ze willen wel, maar ze weten niet hoe. De 27 cliënten in de appartementen in Bleijerheide krijgen intensieve 

hulp en begeleiding.

 Dat gebeurt weliswaar op vrijwillige basis, maar die vrij-

willigheid blijkt behoorlijk relatief, vertelt Els Frins, hoofd 

van deze voorziening: “Doe je dit niet, werk je niet mee en 

maak je er een puinhoop van, dan volgt er onherroepelijk 

een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming en 

is er een reële kans op uithuisplaatsing van je kind.” Bij 

Radar zagen ze dat het zorgwekkend vaak misging als hun 

cliënten kinderen kregen. Kindermishandeling, uithuis-

plaatsing… Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, 

onderdeel van Bureau Jeugdzorg, onderzoekt daarom 

steeds vaker vermoedens van dreigende kindermishande-

ling. Op dit moment gaat het al in minstens een kwart van 

de meldingen om ongeboren kinderen. 

Vertrouwensarts Paul Bleker van het Advies- en Meld-

punt Kindermishandeling (onderdeel van BJz) zit in de 

stuurgroep van het Opvanghuis en hij verwijst regelmatig 

cliënten naar ‘Kerkrade’: “Nog niet zo lang geleden was in 

veel gevallen het leed al geschied als de kinderen – een 

of twee jaar oud – officieel gemeld werden. Dan was het 

meteen goed mis. Een echte kans hadden de ouders niet 

eens gehad. En de kinderen evenmin. Het doel van het 

proefproject is ouders te ontwikkelen tot competente 

ouders. De haalbaarheid daarvan is grotendeels afhan-

kelijk van de (on)mogelijkheden van de ouders. En die 

zijn nu eenmaal beperkt. Maar toch, door de kinderen de 

eerste vier belangrijke jaren in een beschermde omgeving 

te laten opgroeien, voorkom je waarschijnlijk de hele ern-

stige beschadiging.” Het gros van de doelgroep zal altijd in 

meer of mindere mate begeleiding nodig hebben bij het 

grootbrengen van hun kind. Niet meer dan logisch, als je 

je realiseert dat hun sociaal emotionele ontwikkeling in 

veel gevallen vergelijkbaar is met dat van een kind van een 

jaar of zeven, of zelfs jonger.

In Kerkrade staat een huis: het opvanghuis Ouder en 

Kind. Radar heeft de centrale rol in het geheel. Het project 

wordt mede gedragen door verschillende ketenpartners, 

waarvan het AMK/Bureau Jeugdzorg er een is. Verdere 

raad en daad komt van Xonar, de William Schrikkergroep 

en Stichting Mee. Vooralsnog is de proefperiode met twee 

jaar verlengd tot 1 januari 2015. Of en hoe deze voorzie-

ning daarna blijft gehandhaafd, is vooralsnog onduidelijk. 

Dát de voorziening in een behoefte voorziet, is helder.

 

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft voortdurend oog voor 

de kwaliteit die wordt geboden. Enkele jaren geleden zijn 

we daarom gestart met het traject tot HKZ certificering. 

Eind 2012 zijn de eerste externe beoordelingen gedaan. 

Mede dankzij de grote betrokkenheid en het enthousiasme 

van de medewerkers is dit certificaat in 2013 behaald. Het 

HKZ-keurmerk geeft aan dat we de processen binnen BJz 

goed op orde hebben en dat medewerkers doordrongen 

zijn van onze werkwijzen en methodieken. De aandacht 

voor kwaliteit is hiermee niet afgelopen. Jaarlijks wordt 

bekeken of we voldoen aan de kwaliteitsnormen. 

nieuws
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau 

Jeugdzorg Limburg geeft advies en onderzoekt meldingen 

van vermoedens van kindermishandeling. Zo nodig brengt 

het AMK de juiste hulp op gang. Iedereen die vermoedt dat 

een kind mishandeld wordt, kan contact opnemen met het 

AMK. Dat geldt voor beroepskrachten als huisartsen en 

leerkrachten, maar ook voor buren, familieleden en vrien-

den. Het AMK geeft ook preventief advies, bijvoorbeeld bij 

risicovolle zwangerschappen, zodat ingrijpen in een later 

stadium voorkomen kan worden. 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
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Bureau Jeugdzorg Limburg heeft in 2012 een nieuw jasje 

gekregen: onze huisstijl is opgefrist. Het meest zichtbaar 

is dat in het nieuwe logo. Ook onze website is vernieuwd. 

BJz Nieuwe Stijl is uitgevoerd in samenwerking met het 

multimediabureau 51North in Sittard. 

In het kader van de succesvolle campagne van de 

Limburgse jeugdzorginstellingen om jeugdzorg onder de 

aandacht te brengen bij scholieren hebben medewerkers 

van Bureau Jeugdzorg hebben in 2012 op diverse scholen 

in het basis- en middelbaar onderwijs voorlichtingen ge-

geven.  Ruim vijftig scholen hebben zich in 2012 voor deze 

voorlichtingsbijeenkomsten aangemeld. 

nieuws

nieuws

Bureau Jeugdzorg Limburg hecht grote waarde aan de 

inbreng van medewerkers en cliënten. Medezeggenschap 

en cliëntenparticipatie zijn geregeld in de Onderne-

mingsraad en de Cliëntenraad. Elke regio kent bovendien 

een contactpersoon cliëntenparticipatie. Om te weten 

wat cliënten vinden van de hulp van medewerkers in de 

jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclas-

sering hebben we in 2012 een Cliënttevredenheidsonder-

zoek uitgevoerd. Jeugdigen geven ons gemiddeld een 7,1. 

Ouders een 6,6. Het rapportcijfer is ongeveer gelijk aan het 

rapportcijfer in eerdere onderzoeken. 

Medezeggenschap en participatieMensenwerk
Onze medewerkers bepalen de kwaliteit van de dienstver-

lening van Bureau Jeugdzorg Limburg. Wij ondersteunen 

hen door de omstandigheden waarbinnen zij aan hun 

taken uitvoering geven te optimaliseren. Hierbij gaat het 

onder meer om werkondersteuning (inhoudelijk en prak-

tisch), facilitering en deskundigheidsbevordering. 

Op personeel gebied spelen tal van ontwikkelingen:

• Landelijk loopt een professionaliseringstraject 

waarvan beroepsregistratie onderdeel uitmaakt. 

Wij stimuleren alle betrokken medewerkers zich te 

registreren en aan de certificeringvoorwaarden te 

voldoen;

• Wij stimuleren medewerkers om zich in meerdere 

werksoorten te specialiseren. De medewerker van 

de toekomst is in onze ogen een medewerker die als 

meervoudig specialist meerdere werkterreinen in de 

jeugdzorg kan bestrijken;

• Scholing en deskundigheidsbevordering zijn van 

groot belang. Naast de reguliere functiescholingen 

betreft het hier ook het verwerven van deskundig-

heid ten aanzien van specifieke methodieken. Zo 

heeft scholing plaatsgevonden in het oplossings-

gericht werken, in de methodiek zorgmeldingen en 

het uitvoering geven aan een dubbele maatregel 

(jeugdbescherming en jeugdreclassering).

Onder invloed van bezuinigingen in de jeugdhulpverle-

ning en een afnemend beroep op de jeugdbescherming 

en de jeugdreclassering staat onze formatie onder druk. 

De teruggang in formatie kan nog opgevangen worden 

door het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar 

deze flexibele schil (verhouding tussen vaste en tijdelijke 

contracten) is de afgelopen jaren sterk gekrompen; van 

27% in 2008 naar 7,25% op 1 januari 2013. Een flexibele 

schil van 25% vinden wij verantwoord. 

Medewerkers van wie het tijdelijk contract niet wordt 

verlengd, worden actief doorgeleid naar het mobiliteits-

centrum dat door de Provincie is ingericht.

Naar verwachting is de uitvoering van maatregelen 

jeugdbescherming en jeugdreclassering na de decentrali-

satie van de jeugdzorg voorbehouden aan gecertificeerde 

instellingen.

Tenslotte hebben wij in 2012 een incidentencommissie 

geformeerd. Deze incidentencommissie verzamelt alle 

meldingen van incidenten en calamiteiten die jeugdigen 

of hulpverleners betreffen. Waar nodig worden meldingen 

doorgeleid naar de Inspectie Jeugdzorg. De incidenten-

commissie inventariseert, analyseert en rapporteert ten 

behoeve van mogelijke verbeteringen.  
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Cijfers

2.110

1.776

+334

+18,8%

2012

2011

5.636

5.689

-53

-0,3%

2012

2011

4.210

4.089

+211

+3%

2012

2011

Aanmeldingen Geaccepteerde aanmeldingen Zorgmeldingen

jeugdhulpverlening
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Gezinsvoogdij (OTS) Voogdij

jeugdbescherming

 -10,7% (-80)+bij: 672     
      +2,4% (+19)-af: 811

2011

2012

 eind 

2.198

 aanvang

2.238
-40

-139

-6,4%

-1,8%

 eind 

2.059

 aanvang

2.198

+bij: 752
-af: 792

 +4,9% (+4)+bij: 86     
      -2,6% (-2)-af: 74

2011

2012

eind 

372

aanvang

366
+6

+12

+3,2%

+1,6%

eind 

384

aanvang

372

+bij: 82
-af: 76
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jeugdreclassering

 -7,7% (-35)+bij: 417
      +7,8% (-12)-af: 463

+bij: 452

2011

2012

-af: 475

 eind 

791

 aanvang

814
-23

-46

-2,2%

-2,9%

 eind 

745

 aanvang

791
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Aantal aanvragen Aantal afgegeven indicaties

awbz

2011

2012
3.206

2.391

- 815

- 25,4%

2011

2.833

- 546

- 19,3%

2012

2.287

doorlooptijd < 8 weken 100% doorlooptijd < 8 weken 100%
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Adviezen Consulten Onderzoeken

amk

2011
2012890
767

- 123

- 13,8%

2011 2012
1.165 1.147

- 18

- 1,5%

2011
2012

533 590

+57

+ 10,7%

2011 2012
2.588 2.504

- 84

- 3,2%

Totaal
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Meldingen Inzet acute zorg gevraagd

spoedeisende hulp (SEH)

2011

20121845

85,8% 82%
-3,8%

1590

- 255

- 13,8%

bekend bij BJZ
20122011

69%61,9%
+7,1%

-7,6%

geen indicatiebesluit

waarvan ambulant

waarvan bed
2011 2012

334

312

+22

+7%

2012

2011

157
145

-12

+21,9%

155
189

+34
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personeel in cijfers

Medewerkers in dienst Personeelsopbouw op 1 januari 2013

Ziekteverzuim

469
gemiddeld aantal FTE in 2012

75,7% vrouwen

210
fulltime 

328
parttime 

4,97%

15,5 dagen gemiddelde verzuimduur

1,12 

24,3% mannen

550

538

8,2%
in dienst op 01.01.2012 2012

instroompercentage

11,6%
2012
uitstroompercentage

in dienst op 01.01.2013

92,8%
vast dienstverband

7,2%
tijdelijk dienstverband

39% 61%

meldingsfrequentie

verzuimpercentage
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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: Co>meander -  Silvia van de Put

Eindredactie: Communicatie en PR Bureau Jeugdzorg Limburg 

communicatie@bjzlimburg.nl

http://www.bjzlimburg.nl
http://www.51north.nl
http://www.alfmertens.nl
http://www.comeander.nl
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