
  

 

NIEUWSBRIEF JUNI 2017 

Nummer 1  

Aan de hand van verhalen van jeugdigen, ouders, medewerkers en anderen willen we met deze 

nieuwsbrief  inzicht geven in het werk van Bureau Jeugdzorg Limburg. Moeilijk werk, maar ook 

mooi werk. Mooi, omdat het er toe doet. Mooi, omdat wij samen het verschil kunnen maken voor 

jeugdigen en ouders. Lees het verhaal van Giovanni waarin via een familienetwerkberaad 

geappelleerd is aan de kracht van familie en vrienden om met elkaar verantwoordelijkheid te 

nemen voor het welzijn van de jongen. Lees ook het verhaal van Janine, gezinsvoogd bij Bureau 

Jeugdzorg Limburg, waarin zij met enthousiasme vertelt over de methodiek Kind uit de Strijd 

gericht op het omgaan met geëscaleerde scheidingszaken. "Het mooie aan het werken volgens 

deze methodiek is dat je weliswaar intensiever bezig bent met een zaak, maar dat het gezin zelf 

tot oplossingen komt. En dat levert resultaat op!" 

Nieuwsgierig geworden? Lees snel verder. Vanaf nu zal deze nieuwsbrief periodiek 

verschijnen. Iedere keer met mooie en vaak aangrijpende verhalen! 

  

 

Giovanni is 8 jaar oud als hij onder toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg wordt gesteld. Hij 

woont op dat moment bij zijn moeder die grote moeite heeft om hem een stabiele en veilige 

leefomgeving te bieden. Giovanni gaat bij zijn oma wonen. Lange tijd gaat dat best goed, tot de 

jongen in de pubertijd komt. De voogd van Giovanni besluit dat het goed is om een 

familienetwerkberaad te organiseren. Tantes Kitty en Mariska blikken daar nu op terug: “Het is 



een zware tijd geweest, maar nu is alles anders. Onze moeder heeft weer ruimte gevonden om 

leuke dingen voor haarzelf te doen en ze geniet weer van haar kleinzoon. Hij wordt ongelooflijk 

verwend met lekker eten als hij bij oma gaat eten en logeren. We zijn heel blij dat we de kans 

hebben gehad om het traject van een familienetwerkberaad te volgen.” 

  

 

  

Meer over familienetwerkberaad in het gedwongen kader 

De afgelopen tweeënhalf jaar heeft Bureau Jeugdzorg Limburg op verzoek van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie meegedaan een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van 

familienetwerkberaden (familiegroepsplannen), zowel aan de start van de ondertoezichtstelling 

(OTS) als preventief in het drangkader. Uit de resultaten van het eerste onderzoek blijkt dat de 

inzet van familienetwerkberaden niet leidt tot kortere kinderbeschermingsmaatregelen. Wel 

worden jeugdigen meer bij vrienden en familie geplaatst en leidt het tot meer terugplaatsingen bij 

ouders. De ervaringen van ouders, kinderen, netwerk, jeugdbeschermers en coördinatoren bij een 

afgerond familienetwerkberaad zijn goed. Zij voelen zich gehoord, ervaren betrokkenheid en meer 

steun van hun netwerk en zijn tevreden over de onderlinge samenwerking. Ook de professionals 

zijn erg te spreken over het activeren van het gezin en haar netwerk. Meer informatie? Neem 

contact op met Patty Hofman, beleidsadviseur Bureau Jeugdzorg Limburg. 

E-mail Patty.hofman@bjzlimburg.nl  Telefoon 088 0073136 

  

Melden jeugdbeschermingsmaatregel bij huisarts 

Onze collega’s in de regio Zuid-Limburg lichten standaard huisartsen in als voor een patiënt een 

kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Dit is sinds kort ingevoerd. 

Als er een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel is uitgesproken wordt dat gemeld. Ook 

wie de jeugdbeschermer is in de betreffende zaak. Zo kan de huisarts de jeugdbeschermer 

gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken wanneer dat in het belang is van het kind. In het 

geval van een voogdijmaatregel weet de huisarts door de melding wie bevoegd is om beslissingen 

te nemen over medische behandeling van het kind. De huisarts komt alleen te weten dat er een 

maatregel is uitgesproken, maar krijgt geen inhoudelijke informatie. 

Zowel de Inspectie Jeugdzorg als het Collectief tegen Kindermishandeling heeft het melden van 

kinderbeschermingsmaatregelen bij de huisarts nadrukkelijk genoemd als aanvullend middel in de 

strijd tegen kindermishandeling. 

Meer informatie over het melden bij de huisarts is opgenomen in een flyer ‘melden 

jeugdbeschermingsmaatregel bij de huisarts‘, mede ontwikkeld door de VNG. 

Deze flyer vind je op onze website 

  

  

Lees het hele verhaal van Mariska 

en Kitty 
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Radicalisering onder Limburgse jongeren 

In het nieuws verschijnen steeds vaker berichten van radicaliserende jongeren in Nederland door 

de strijd in Syrië, Irak en de opkomst van IS. Ook binnen Bureau Jeugdzorg Limburg hebben we te 

maken met het thema radicalisering. Binnen onze organisatie zijn aandachtsfunctionarissen 

aangesteld en zijn (provinciaal) een gedragswetenschapper en teamleider verbonden aan dit 

thema. We werken samen met het specialistenteam van Reclassering Nederland, (RN), Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV) en de diverse aandachtsfunctionarissen in 

de Veiligheidshuizen. Daarnaast zijn wij partner in de initiatieven van de gemeente Maastricht, die 

de coördinatie heeft om een integrale aanpak radicalisering te ontwikkelen voor de provincie 

Limburg. Meer informatie via onze teamleider Stef van der Vorst. 

E-mail Stef.vander.Vorst@bjzlimburg.nl  Telefoon 088 0073497 

  

 

Vechtscheidingen – methodiek Kind uit de strijd geeft handvatten! 

De strijd tussen ouders kan zo hevig zijn dat een of beide ouders het belang van hun kind(eren) 

uit het oog verliezen. Voor onze jeugdbeschermers zijn juist deze zaken, geëscaleerde 

scheidingszaken, erg lastig om mee om te gaan. De manier waarop het kind omgaat met de 

scheiding  staat voorop, maar hoe krijg je dat voor elkaar met twee vechtende ouders die hier 

geen oog voor lijken te hebben. Daarnaast wordt de jeugdbeschermers veel verweten. Ze zijn 
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vaak partijdig in de ogen van een van de ouders, een van hen voelt zich benadeeld. Om onze 

jeugdbeschermers handvatten te geven hebben we een methodiek ontwikkeld. ‘Kind uit de strijd’. 

Gezinsvoogd Janine is een van de eersten die hiermee aan de slag ging. 

 Lees haar inspirerende verhaal 

We denken graag mee over de inzet van de methodiek, ook om een kinderbeschermingsmaatregel 

te voorkomen. Bel of mail naar beleidsadviseur Marceline Miseré. 

E-mail Marceline.misere@bjzlimburg.nl Telefoon 088 0073440 

  

Ondersteunen van gezinscoaches in de gemeente Venlo 

Je bent als gezinscoach vanuit het wijkteam betrokken bij een gezin waarvan de vader vanwege 

een geweldsdelict in de gevangenis verblijft, maar binnenkort naar huis mag. Het gezin, moeder 

en twee jonge kinderen, moet hierin begeleid worden. 

Zaken zoals bovengenoemd voorbeeld zijn vaak complex en dan is er meer nodig dan een 

eenvoudige aanpak om een gezin weer op weg te helpen. De gemeente Venlo heeft ervoor 

gekozen om professionals van Bureau Jeugdzorg Limburg te vragen om de gezinscoaches te 

ondersteunen en te begeleiden bij complexe zaken. Een leuke uitdaging vindt ook Willy van der 

Heijden, jeugdbeschermer BJz Limburg in Venlo. Hij heeft samen met de gemeente Venlo deze 

samenwerking opgezet die in april 2016 van start ging. “Je merkt vooral dat er enorm respect is 

voor elkaar. Vanuit Bureau Jeugdzorg hebben we veel bewondering voor de hupverleners die 

vanuit een vrijwillig kader  gezinnen in erg complexe situaties moeten begeleiden in voor hun vaak 

onbekende situaties terecht komen. En we merken dat onze hulpverleners ook gewaardeerd 

worden vanwege hun expertise op het gebied van complexe hulpvragen.” 

Vanuit onze organisatie zijn vier hulpverleners actief binnen de gemeente Venlo voor ieder 9 uur 

per week. Ze gaan desgevraagd mee naar gezinnen om een inschatting van de situatie of 

hulpvraag te maken, maar schuiven ook aan bij het casuïstiek overleg. Willy van der Heijden: 

“Onze inzet is breed. We helpen bijvoorbeeld ook bij de aanvraag voor een gesloten plaatsing in 

het vrijwillig kader. Dat is namelijk veel lastiger dan het regelen van een gesloten plaatsing op 

verzoek van de kinderrechter. Hoewel de procedures anders zijn, kan een jeugdbeschermer hierin 

goed ondersteunen. We hebben een groot  netwerk en kennen de routes.” 

Onder andere door het samen opstellen van veiligheidsplannen, voorbereiden op beschermtafels 

en het wegwijs maken in gesloten plaatsingen, krijgen de gezinscoaches meer handvatten om 

adequaat op complexere casuïstiek in te springen. Door een snellere inschatting van de 

problematiek kunnen ernstigere problemen voorkomen worden. 

 

Meer informatie: Willy van der Heijden, jeugdbeschermer, Willy.vander.Heijden@bjzlimburg.nl 

  

Praten over seksualiteit - trainingen 
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Praten over seksualiteit is een belangrijk thema binnen ons werk met jeugdigen. Naast de 

aandacht die we al hadden voor risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we nu 

ook meer oog voor de normale seksuele ontwikkeling.  We hebben een leerlijn, waarin we de 

normale en de afwijkende seksuele ontwikkeling een plek geven. Voor ons werk zijn onder meer 

het systematisch spreken met kinderen, ouders en opvoeders over omgangsvormen, relaties, 

intimiteit en seksualiteit van belang. Bovendien is de seksuele ontwikkeling steeds meer ingebed 

in het planmatig werken en vindt er een periodieke, systematische inschatting van risico’s op 

seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-

instrument. Inmiddels is een deel van de werkers getraind in dit thema en zal hier op korte 

termijn een vervolg aan worden gegeven door zes interne trainers, die de overige collega’s 

meenemen in deze ontwikkeling. De trainers zijn enthousiast en kijken ernaar uit om het thema 

seksualiteit een structurele plek binnen ons dagelijks werk te geven. 

  

  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van Bureau Jeugdzorg Limburg. Te 

bereiken op communicatie@bjzlimburg.nl en 088-0073141. Nieuwsbrief niet meer ontvangen 

klik dan hier. 

 

Bureau Jeugdzorg Limburg 

Postbus 34 

6041 CB Roermond 

T 088 0073000 

E stichting@bjzlimburg.nl 

www.bjzlimburg.nl 
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