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Wat waren de thema’s die besproken zijn?
Er is gesproken over de jeugdbeschermingsketen: Wat gebeurt er als het thuis niet goed gaat?
Het thema is besproken aan de hand van een praatplaat. Daarnaast heeft de Regio Gooi en
Vechtstreek aan de hand van een presentatie toegelicht op welke wijze de gemeenten werken aan
jeugdbescherming en wat goed gaat en waar nog verbeteringen nodig zijn en hoe men daarmee aan
de slag is.
Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd:
De ouders hebben verteld hoe zij de jeugdbeschermingsketen ervaren en wat ze vinden dat goed
gaat en wat niet goed gaat.
Ze hebben de Regio Gooi en Vechtstreek het volgende meegegeven:
- Zorg voor een goede triage of onderzoek zodat op basis daarvan snel en efficiënt passende hulp
kan worden geboden. Dat is altijd belangrijk, maar met name psychisch geweld tussen (ex-)
partners vraagt om andere hulp dan die in een complexe scheidingssituatie. Het maakt uit of er
sprake is van ouders die moeten stoppen met strijden of met een pleger en slachtoffers van
huiselijk geweld. Als Veilig Thuis niet betrokken is, wie doet dan de triage of het onderzoek?
- De tevredenheid van ouders met de jeugdbescherming hangt sterk samen met de betrokken
professional. Een goed inwerkprogramma is belangrijk en ook dat jeugdbeschermers met elkaar
kunnen meekijken of dat er intervisie of training is.
- Het is belangrijk dat jeugdbeschermers zich bewust zijn van de machtsverhouding tussen ouders
en jeugdbeschermers en de impact daarvan.
- Bij een wisseling van jeugdbeschermer zou er, bij een gedragen koers, geen verandering in het plan
van aanpak moeten zijn. Jeugdbeschermers moeten verder gaan op het overeengekomen,
ingeslagen pad. Welke richtlijnen zijn er voor het plan van aanpak?
- De Regio Gooi en Vechtstreek heeft toegelicht hoe zij de kwaliteit van de instellingen monitort en
op welke wijze zij inzichtelijk maakt hoeveel kinderen wachten op een jeugdbeschermer of
passende hulp. De ouders vinden het belangrijk dat klanten (kind/ouder) periodiek bevraagd worden
of input kunnen leveren aan de gemeenten over hun beleving.
Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn?
De Regio Gooi en Vechtstreek neemt de input mee in de overleggen met en over de
jeugdbescherming en in het maken van beleid.
Komt er een vervolg(bijeenkomst)?
Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar. Wil je ook deelnemen? Meld je aan bij: samenkracht@regiogv.nl of
a.jong@regiogv.nl
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