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De Raad en/in* de keten?
• Sinds de Transitie Jeugdzorg, is er veel veranderd in het
werkveld. Ook wel ‘de keten’ genoemd en de hierin
werkende organisaties ketenpartners. Hoe kijken we naar
die ‘keten’: lineair, circulair, omhullend, knellend?
• Kan de Raad voor de Kinderbescherming als ‘schakel’
bijdragen?
• Deze workshop geeft iedereen die werkt met kinderen en
gezinnen zicht op de mogelijkheden om te ‘schakelen’ met
de Raad.
*) Omcirkel wat volgens u van toepassing is.
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Rechtvaardiging Overheidsingrijpen
•

Onderdeel Ministerie van Veiligheid en Justitie.

•

Taken verankerd in (inter)nationale wet- en regelgeving
(IVRK, boek 1 Burgerlijk Wetboek, IVBPR).

•

Uitvoering hiervan onder verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (MinVenJ).

•

•
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De Raad werkt in een juridische context.

De juridische, pedagogische en methodische grondslagen
vormen het fundament van het raadswerk.

Overweging voor een melding
Risico voor het kind:

Risico voor het kind:

LAAG

HOOG

Overwegingen

Bereidheid, vertrouwen
en vermogen bij ouders
om met het probleem
aan de gang te gaan:
LAAG

Geen melding of
toezicht omdat de
zorg te gering is

Bereidheid, vertrouwen
en vermogen bij ouders
om met het probleem
aan de gang te gaan:
HOOG

Regie kan aan de
ouders worden
overgelaten

a.van.der.sman@rvdk.minvenj.nl

Vraagt om nader
onderzoek/verder
toezicht
Regie kan aan de
ouders worden
overgelaten
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c.meijer1@rvdk.minvenj.nl

Hoe bereid zijn ouders om
met het probleem aan de
gang te gaan?

HOOG

LAAG

Dan kan de veiligheid/zorg voor het
kind nog niet met een gerust hart
aan ouders overgelaten
wordenraadsonderzoek/toezicht

Is er vertrouwen in ouders omdat
zij al eerder hebben laten zien dat
ze aan het probleem hebben
gewerkt/het kind al eerder hebben
Dan kan de veiligheid/zorg voor het
LAAG
beschermd
kind nog niet met een gerust hart
aan ouders overgelaten
HOOG
wordenraadsonderzoek/toezicht
Hebben ouders het vermogen om
het probleem op eigen kracht op te
lossen?
Dan kan de veiligheid/zorg voor het
kind nog niet met een gerust hart
aan ouders overgelaten
HOOG
wordenraadsonderzoek/toezicht
Regie met een gerust hart aan de
ouders overlaten
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Jeugdbeschermingstafel
•

De werkwijze voor de toeleiding naar de Raad voor de Kinderbescherming wordt in
de regio Haaglanden, Hollands Midden en Holland Rijnland de
Jeugdbeschermingstafel genoemd.

Doelgroep
• Kinderen tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers waarbij het kind ernstig in zijn
ontwikkeling wordt bedreigd en ouder(s) en/of kinderen de zorg die in verband met
het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is, niet of onvoldoende accepteren
en/of hier onvoldoende van (kunnen) profiteren. Er is onduidelijkheid over het
opvoedingsperspectief van het kind.
Doel
• Een bespreking aan de Jeugdbeschermingstafel heeft tot doel om cliënten toe te
leiden naar één of meer vormen van hulp.
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Mogelijke besluiten JBT
1. Vrijwillig kader
Er worden geen afspraken over het accepteren van hulp gemaakt.

2. Uitgesteld onderzoek door de RvdK

Met het gezin worden afspraken gemaakt die nageleefd moeten worden om een
raadsonderzoek te voorkomen.
Er wordt direct een hulpverlener gekoppeld aan het gezin.
Het gaat om hulp in vrijwillig kader.

3. Start onderzoek RvdK

Er wordt direct een hulpverlener gekoppeld aan het gezin.
De afspraken over de hulpverlening zijn in het vrijwillig kader totdat de
Rechtbank mogelijk een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt.
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Benodigde partijen aan tafel
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ouders en jeugdige (vanaf 12 jaar zijn jeugdigen bij het overleg aanwezig)
Melder
Voorzitter (gemeente)
Secretaris (gemeente)
Medewerker Raad voor de Kinderbescherming
Indien van toepassing de medewerker die het raadsonderzoek uitvoert
Beschikbare direct inzetbare hulpverlener
Eventueel actief betrokken hulpverleners, school

Casuïstiek?
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