
Ondersteuning nodig bij het innoveren 
van de jeugdbescherming?

Ondersteuning
Het Project Innovatie Jeugdbescherming biedt gemeenten en regio’s advies en ondersteuning bij de dooront-

wikkeling van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsopgave:

• Helpen, inspireren of ondersteunen bij de inrichting van innovatie

• Op maat: toegespitst op eigen vraag en regionale situatie

• Maximaal 40 uur

• Zoveel mogelijk gelijke spreiding over regio’s

Ons aanbod

• Het geven van presentaties ter inspiratie (wat zijn de ontwikkelingen in het land) 

• Het organiseren van een bijeenkomst 

• Functioneren als onafhankelijk gespreksleider bij de discussie in de regio met beleidsadviseurs en bestuur-

ders

• (Als inhoudelijk deskundige) adviseren over en mede de aanpak en benodigde afspraken helpen formuleren

• Ontwikkelen van een trainingsaanbod om kennis van de ketenpartners op 1 lijn te brengen

Eindproducten

• Regiovisie

• Innovatieagenda

• Conferentie

• Advies

• Plan van aanpak

• Training



Voorbeelden van onze maatwerkondersteuning

• Analyse van het huidige ketenproces

• Ondersteuning bij het formuleren van een visie hoe jeugdbescherming door te ontwikkelen 

• Advisering over de doorontwikkeling van het beschermingsoverleg naar een overleg met als nieuwe compo-

nenten bijv. ouders aan tafel en/of de gemeente als voorzitter

• Hoe zorgen we dat onze wijkteams zich inhoudelijk voldoende toegerust voelen als gesprekspartner van de 

jeugdbeschermingpartners

• Inzicht hoe jb/jr is ingekocht in de verschillende regio’s

• Inspiratie: welke wijze van samenwerken met de jeugdbeschermingspartners is gekozen in andere regio’s?

Inspiratie
Het project Innovatie Jeugdbescherming inspireert gemeenten en regio’s met diverse middelen en activiteiten. 

De Inspiratiekaart Jeugdbescherming “Zorg dat u op de kaart staat”

De initiatieven in het land en de keuzes die gemeenten/regio’s maken bij de inrichting van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering zijn verzameld in een digitale inspiratiekaart, die continu wordt aangevuld: http://ow.ly/SylP7

“Staat u al op de kaart?” Heeft u een innovatieve aanpak hebt ontwikkeld die voor andere regio’s interessant is? 

Mist u een thema in uw regio? Laat het ons weten en mail naar annelies.schutte@vng.nl.

Kennisateliers 

Naast de digitale kaart inspireren we u ook graag op andere wijzen. Hieronder vindt u een overzicht over welke 

thema’s we bijeenkomst aanbieden. U kunt zich aanmelden voor de kennisateliers bij het projectteam! Bij vol-

doende belangstelling organiseren we de bijeenkomsten vaker. Thema’s van kennisateliers tot op heden:

• Vrijwillige gesloten machtiging uithuisplaatsing (juni)

• Inkoop JB/JR (september)

• Innovaties Jeugdreclassering (planning: november)

Voor de Jeugddag

Op de Voor de Jeugd Dag (5 oktober) kunt u met ons ‘Gluren bij de buren’. Haaglanden en Friesland laten zien 

hoe zij een beschermingstafel inzetten in het proces.

Animaties/korte filmpjes 

Wat komt er kijken bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering?

Om u te ondersteunen bij uw discussies in de regio’s en met de lokale teams, zijn we korte filmpjes aan het maken 

waarin wordt uitgelegd wat jeugdbescherming en wat jeugdreclassering inhoudt, wat er moet en wat er kan. 

Zodra er een filmpje beschikbaar is laten we u dat direct weten via www.vng.nl/jeugdbescherming en  

Twitter (@VNGjeugdhulp). 

Meer informatie of gebruik maken van ondersteuningsaanbod?
Aanvragen kunnen tot in het najaar van 2015 worden ingediend. Meer weten?

Neem contact op met contactpersonen voor de regio’s:

• Berthe Peerenboom: 06 22949241, berthe.peerenboom@vng.nl

• Corine van de Sluijs: 06 53350041, corine.vandersluijs@vng.nl

• Kitty van Julsingha: 06 54660709, kitty.julsingha@vng.nl

Of met:

• Annelies Schutte (Projectleider): 06 57593140, annelies.schutte@vng.nl

• Corinne Breddels (Projectondersteuner): 070 3738608, corinne.breddels@vng.nl 

Of kijk op vng.nl/jeugdbescherming.

Het VNG project Innovatie Jeugdbescherming wordt gesubsidieerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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