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VNG ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA

Samenwerken met Jeugdbeschermings- 
en Jeugdstrafrechtketen  
Vervolg op het VNG project Innovatie Jeugdbescherming 

Doel van het ondersteuningsprogramma is om in de 42 jeugdregio’s samenwerkingsafspraken in de jeugdbe-

schermings- en jeugdstrafrechtketen door te ontwikkelen. Bij deze afspraken is het belangrijk om te zorgen 

voor samenhang tussen:

• Volwassenenzorg en jeugddomein

• Vrijwillig en gedwongen kader

• Bestuurders en professionals

Ondersteuning
Het programma helpt jeugdregio’s bij de doorontwikkeling van samenwerking met veiligheids- en justitiepart-

ners:

• Inspireren of ondersteunen bij de samenwerking

• Hulp op maat: toegespitst op uw eigen vraag en regionale situatie

• Gelijke spreiding over de regio’s

Ons aanbod
• Het geven van presentaties ter inspiratie: wat zijn ontwikkelingen in andere regio’s?

• Het organiseren van een bijeenkomst met verschillende ketenpartners

• Het leveren van onafhankelijke gespreksleider bij de discussie in de regio met beleidsadviseurs en bestuurders

• Het adviseren als inhoudelijk deskundige over de aanpak, en de afspraken helpen formuleren



Vereniging Van nederlandse gemeenten

Eindproducten
• Regiovisie, advies en innovatieagenda

• Uitvoerings- en samenwerkingsafspraken 

• Regionale of landelijke conferenties

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen
• Aansluiting lokale proces OM, Raad en rechter: hoe werk je samen rondom 1 gezin? 

• Nazorg na detentie: hoe organiseer je dit integraal?

• Samenwerking onderling loopt niet goed: hoe zorg je voor meer samenhang in de keten?

• Hoe kun je leerplichtzaken meenemen bij de Beschermingstafel?

• En veel meer.

Zijn jullie er klaar voor?
Is jullie regio geïnteresseerd om te ontdekken hoe je samenhang aanbrengt? Welke samenwerkingsafspraken 

zijn nodig met partners in de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen? Of hebben jullie andere ideeën over 

samenwerking met de ketenpartners?

• Meld je bij je contactpersoon (Kitty van Julsingha of Corine van der Sluijs)

Meedenkers gezocht!
Vind jij het leuk om met andere beleidsmedewerkers mee te denken over het programma? Geef je snel op bij 

Kitty van Julsingha. Wij nodigen je uit voor een paar bijeenkomsten per jaar om wat meer de diepte in te gaan. 

Sta je ook al op de kaart?
Het programma inspireert gemeenten en regio’s op verschillende manieren. In onze digitale inspiratiekaart vind 

je initiatieven en keuzes die regio’s maken bij de inrichting van jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

• Digitale inspiratiekaart Jeugdbescherming

Heb je een innovatieve aanpak die voor andere regio’s interessant is?  Laat het ons weten en mail Corine van der 

Sluijs. Kijk wat er al in kaart is gebracht: http://bit.ly/2dEsjns   

Meer weten over ondersteuningsaanbod?

Bel of mail met de contactpersoon voor uw eigen regio:

• Kitty van Julsingha, Kitty.vanjulsingha@vng.nl 06 54660709

 Contactpersoon voor de jeugdregio’s: Achterhoek, Amsterdam-Amstelland, Arnhem, Eemland, Flevoland, 

 Food Valley, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Haarlemmermeer, Holland Rijnland, Kop van Noord Holland, 

Lekstroom, Midden-Holland, Midden IJssel/Oost Veluwe, Midden Kennemerland,  Noord Veluwe, 

 Noord-Kennemerland, Rijk van Nijmegen, Rijnmond, Rivierenland, Utrecht West, Utrecht-Stad, West-Fries-

land, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland Zuid, Zuid-Kennemerland, Zuid-Oost Utrecht

• Corine van der Sluijs, Corine.vandersluijs@vng.nl 06 53350041

 Contactpersoon voor de jeugdregio’s Drenthe, Friesland,  Groningen, IJsselland, Midden-Brabant, 

 Midden-Limburg Oost, Midden Limburg-West, Noord-Limburg, Noord-Oost Brabant, Twente,  

 West-Brabant Oost, West Brabant West, Zeeland, Zuid-Limburg, Zuid-Oost Brabant 
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