
   

VNG Ondersteuningsprogramma
Samenwerken met jeugdbeschermings- 
en jeugdstrafrechtketen
Vervolg op het VNG project Innovatie Jeugdbescherming

Doel van dit programma is het doorontwikkelen van 
samenwerkingsafspraken van de 42 jeugdregio’s 
met de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtke-
ten. Bij de afspraken moeten we zorgen voor 
samenhang tussen:
• Jeugddomein, adolescentenstrafrecht en 

volwassenenzorg
• Vrijwillig en gedwongen kader
• Bestuurders en professionals
• Het hele proces van preventie tot en met nazorg

Doorlooptijd tot 1 juli 2018
Ons ondersteuningsprogramma zou eind 2017 
stoppen. Het ministerie van V&J en de VNG hebben 
besloten om de ondersteuning te verlengen en het 
programma door te zetten tot 1 juli 2018.

Wat biedt het ondersteuningsprogramma? 
Het programma helpt jeugdregio’s bij de verdere 
samenwerking van het zorg- en veiligheidsdomein 

met gemeentelijke, veiligheids- en justitiepartners. 
We richten ons daarbij op: 
• Verbeteren van de samenwerking in de jeugdre-

gio’s via een gezamenlijk gegeven college door 
gemeenten en justitiepartners ‘Sociaal Domein 
ontmoet Straf - Bekend maakt bemind’

• Praktische tools 
• Hulp op maat, toegespitst op uw eigen vraag en 

regionale situatie
• Ondersteuning van de regionale verbinding Zorg 

en Veiligheid Jeugd

Ontwikkeld aanbod
• Het organiseren van een bijeenkomst in uw regio 

met lokale partners en verschillende ketenpart-
ners, waarin het proces van preventie tot en met 
nazorg wordt doorlopen aan de hand van een 
casus 

• Een college op maat voor burgemeesters en 
wethouders uit de regio



   

• Het adviseren als inhoudelijk deskundige over de 
regionale aanpak en samenwerkingsafspraken

• Het maken van ondersteuningstools voor alle 
gemeenten en regio’s

• Het opzetten van een netwerk van regionale 
contactpersonen Zorg en Veiligheid Jeugd

Eindproducten
• Regionale presentatie van huidige jeugdstraf-

rechtketen van preventie tot nazorg
• Uitvoerings- en samenwerkingsafspraken
• Regionale of landelijke conferenties
• Producten om u regionaal of lokaal te ondersteu-

nen, zoals een checklist en uitleg wie voor welke 
financiële verplichtingen verantwoordelijk is

Voorbeelden van 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?
• En veel meer

Verbinding landelijke ondersteuning 
programma’s 
Vanuit het ondersteuningsprogramma zorgen we ook 
voor verbinding met andere landelijke programma’s. 
Denk daarbij aan het implementatietraject 
‘Handreiking Nazorg Jeugd’ en de privacy beslis-
boom.

Netwerk Zorg en Veiligheid Jeugd
Is uw regionale contactpersoon al aangemeld voor 
het Netwerk Zorg en Veiligheid Jeugd? Op 6 novem-
ber is de kickoff op de Voor de Jeugd Dag. Weet u 
niet of er al een regionale contactpersoon is of wilt u 
zich aanmelden? Dat kan via 
corinne.breddels@vng.nl 

Staat u al op de kaart?
Het programma inspireert gemeenten en regio’s op 
verschillende manieren. 
• In onze digitale inspiratiekaart kunt u diverse 

initiatieven en keuzes die regio’s maken bij de 
inrichting van jeugdbescherming en jeugdreclas-
sering vinden.

• Heeft u een innovatieve aanpak die voor andere 
regio’s interessant is? Laat het ons weten en mail 
Corine van der Sluijs.

Vragen? Bel of mail de adviseur voor uw 
eigen regio! 
• Kitty van Julsingha, Kitty.vanjulsingha@vng.nl 

06 54 66 07 09
Contactpersoon voor de jeugdregio’s: Achter-
hoek, Amsterdam-Amstelland, Arnhem, Eemland, 
Flevoland, Food Valley, Gooi en Vechtstreek, 
Haaglanden, Haarlemmermeer, Holland Rijnland, 
Kop van Noord Holland, Lekstroom, Midden-Hol-
land, Midden IJssel/Oost Veluwe, Midden 
Kennemerland, Noord Veluwe, Noord-Kennemer-
land, Rijk van Nijmegen, Rijnmond, Rivierenland, 
Utrecht West, Utrecht-Stad, West-Fries- land, 
Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland Zuid, 
Zuid-Kennemerland, Zuid-Oost Brabant

• Corine van der Sluijs, Corine.vandersluijs@vng.nl 
06 53 35 00 41
Contactpersoon voor de jeugdregio’s Drenthe, 
Friesland, Groningen, IJsselland, Midden-Bra-
bant, Midden-Limburg Oost, Midden Limburg-
West, Noord-Limburg, Noord-Oost Brabant, 
Twente, West-Brabant Oost, West Brabant West, 
Zeeland, Zuid-Limburg, Zuid-Oost Utrecht

Website
• https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbe-

scherming-en-jeugdreclassering
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