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Verhalen in negen gemeenten 

“Naar de dagelijkse 
praktijk van jeugdhulp”

Welkom in jeugdhulpregio West-Brabant 
West. Graag bieden we je een kijkje in de 
manier waarop het jeugdhulpstelsel werkt in 
onze regio via een serie jeugdhulpverhalen 
die in 2021 zijn opgetekend. We nemen je 
mee in wat gezin centraal, maatwerk & 
keuzevrijheid, jeugdprofessional als spin in 
het web en samenwerking binnen en buiten 
de regio betekent in de praktijk. 

En ook: wie in onze regio zit aan het stuur  
of is betrokken bij het mogelijk maken van 
passende jeugdhulp voor gezinnen die het 
écht nodig hebben? Wat doen zij en wat 
beweegt hen om zich dagelijks voor meer 
dan 100% in te zetten? Welke lessen leren zij 
uit knelpunten en hoe zetten zij deze om in 
kansen met betrokkenen uit de regio? Graag 
laten we hen aan het woord. Je vindt linkjes 
naar pakkende filmpjes, ontroerende 
ervaringsverhalen van gezinnen en interviews 
met bevlogen professionals bij gemeenten 
en aanbieders. 

Veel lees- en kijkplezier!

Helga Hermans
Strategisch adviseur/Manager Zorg 
Informatie & Inkoop Team
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Inkoop- en contractmanager 
Zorg Informatie & Inkoop Team 
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“Kinderen vroeg in beeld  
door betrokkenheid 
voorliggend veld
Eef Schoneveld
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“Kinderen beter af door 
Samen Scheiden aanpak”
Antoinette Harteveld 
CJG coördinator en keten 
coördinator zorg van 0-100+
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“ Digiplatform werkt voor online 
groepstrajecten”

Wat is Digiplatform?
“Via Digiplatform kunnen kinderen en ouders 
live online jeugdhulp krijgen, individueel en in 
groepsverband. Het Digiplatform is ontworpen 
voor al onze zorgaanbieders en biedt hen 
mogelijkheden om een behandeltraject deels  
of volledig online in te zetten en is inzetbaar  
sinds eind 2020.”
 
Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten 
voor jongeren en kinderen?
“Elk kind verdient een kans. En nog één. En als 
het nodig is nog één. Ik gun het ieder kind om 
optimaal op te groeien en zich te ontwikkelen 
om volwaardig te kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Net zoals ik die kans heb 
gehad en nu mijn kinderen kan bieden. Als dat 
door omstandigheden niet vanzelf gaat, moet je 
de nodige ondersteuning kunnen krijgen. Ik wil 
altijd weten wat goed gaat en waar verbeteringen 
mogelijk zijn. Gesprekken over hoe het (ook 
anders) kan, mag ik vanuit mijn vak dagelijks  
voeren met onze contractpartners. Ik ben nog  
lang niet klaar binnen het jeugddomein, wetende 
dat er nog mooie doelen te bereiken zijn.”

Wat heeft Digiplatform tot nu toe 
gebracht? 
“Jeugdigen en ouders vinden in toenemende  
mate hun weg digitaal. Met Digiplatform hebben 
we een boost gegeven aan innovatie en daarmee  
een duidelijk signaal aan onze zorgaanbieders.  
Wij verwachten dat zij digitaal vakmanschap verder 
ontwikkelen.”
 
Wat zijn je ambities en vervolgstappen 
met Digiplatform? 
“Ik hoop dat onze zorgaanbieders het Digiplatform 
echt adopteren. Behandelaren hebben dan meer 
mogelijkheden om hun expertise in te zetten. 
Veel behandelmethodieken zijn goed digitaal in te 
zetten zijn voor o.a. het overbruggen of oplossen 
van wachttijden. Bovendien ontvangen kinderen en 
ouders (een deel) van de behandeling vanuit hun 
eigen omgeving hebben zij 24x7 toegang tot hun 
behandelomgeving. Bij contractering vanaf 2023 
moeten zorgaanbieders overigens aantonen dat ze 
ook in hybride vormen werken en beschikken over 
digitale dienstverlening.”

•  Inkoop- en contractmanager  
Zorg Informatie & Inkoop Team 

•  Sinds 2012 actief voor jeugdhulpregio 
West-Brabant West 

Introductiefilmpje Digiplatform 
 Bekijk de video

Impressie van de lancering
 Bekijk de video

Violette Oldenburg
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https://youtu.be/IRo90Gnaau8
https://youtu.be/m9kZ0vI9EBQ
https://youtu.be/IRo90Gnaau8
https://youtu.be/m9kZ0vI9EBQ
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“ Met de Kwaliteitsmonitor de 
beste zorg voor onze jeugd”

Wat is de Kwaliteitsmonitor?
“De Kwaliteitsmonitor is een dashboard, waarin 
kwalitatieve gegevens over jeugdzorg worden 
bijgehouden, om het gesprek over de zorgkwaliteit 
steviger te onderbouwen. Met de Kwaliteitsmonitor 
meten we de volgende indicatoren:

1.  Uitval: hoeveel procent van de zorgtrajecten  
is voortijdig afgesloten

2.  Tevredenheid van ouder en kinderen over  
de verleende zorg

3.  Kan de cliënt zonder hulp verder na de 
ontvangen zorg

4.  Verandering in problematiek: is sprake van  
een af/toename 

5.  In welke mate zijn de doelen van de zorg 
gerealiseerd

Wat drijft jou dagelijks om je in te zetten 
voor jongeren en kinderen?
“Ik gun ieder kind de kans op een mooie toekomst. 
Sommige kinderen hebben daarbij hulp nodig.  
Dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de 
beste passende hulp krijgt om zo onbezorgd 
mogelijk van je jeugd te kunnen genieten.  
Dat is een belangrijke drijfveer voor mij en zet me 
daarom graag in voor zo’n mooi project als de 
Kwaliteitsmonitor.”

Wat heeft de Kwaliteitsmonitor tot nu  
toe gebracht?
“De afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan de 
basis van de Kwaliteitsmonitor: er is een dashboard 
ontwikkeld, de monitor voldoet aan de AVG en 
zorgaanbieders en lokale toegangen zijn actief 
betrokken bij de ontwikkeling. Zij leveren data aan 
die steeds meer onderdeel zijn van gesprekken 
zoals de reviewgesprekken met gemeenten.  
De komende twee jaar gaan we verder de vruchten 
plukken van deze basis en de meerwaarde van de 
Kwaliteitsmonitor benutten.”

Wat zijn je ambities en vervolgstappen 
met de Kwaliteitsmonitor?
“De data een vast onderdeel te laten worden van 
gesprekken en deze als input te gebruiken voor 
beleid, is mijn ambitie. Wat gaat goed en waar 
kunnen we zaken verbeteren? Zodat iedereen ziet 
en ervaart wat data ons kunnen opleveren en deze 
gebruikt worden voor verbetering van de zorg.  
Ik heb er zin in om samen in 2022 een stap 
dichterbij ons doel te komen: de best passende 
zorg voor onze jeugd.”

•  Beleidsadviseur Jeugd Zorg  
Informatie & Inkoop Team 

•  Sinds april 2021 actief voor 
jeugdhulpregio West-Brabant West

Publicatie Zorg voor jeugd verbeteren 
met de Kwaliteitsmonitor: 

 Bekijk de pdf

Wikipagina Kwaliteitsmonitor: 
 Bekijk de website

Edith Oostvogels

  

    

 

 
 
 

 

ZZoorrgg  vvoooorr  jjeeuuggdd  vveerrbbeetteerreenn   
mmeett  ddee  KKwwaalliitteeiittssmmoonniittoorr    

Terugkijken 
met  
wethouder 
Zopfi 

Voorwoord  
van Helga 
Hermans – 
Manager ZI²T 

Gemeenten 
aan zet  
met de 
Kwaliteits-
monitor 

Factsheet 
Leren van de 
Kwaliteits-
monitor 

Factsheet 
Wat is de 
Kwaliteits-
monitor 

Praktijk: 
zorgaanbieder 
aan de slag met 
de Kwaliteits-
monitor 

Zin en onzin 
van het 
monitoren van 
de kwaliteit 
van zorg 

Projectteam 
PIT over de 
Kwaliteits- 
monitor 

Gezinnen  
over de 
kwaliteit  
van hulp 
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https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/7/71/Eindproduct_Project_Kwaliteitsmonitor_West_Brabant_West.pdf
https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/wiki/Kwaliteitsmonitor
https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/7/71/Eindproduct_Project_Kwaliteitsmonitor_West_Brabant_West.pdf
https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/wiki/Kwaliteitsmonitor
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“ Kinderen beter af door 
Samen Scheiden aanpak”

Wat is de Samen Scheiden aanpak?
“De Samen Scheiden aanpak is een kosteloze 
preventieve aanpak voor ouders die uit elkaar 
gaan om schade voor kinderen zoveel mogelijk 
te voorkomen. Hulpvragen over het kind blijken 
bij scheidingen meestal geen ‘kind-eigen-
problematiek’. Soms kunnen kinderen na jaren 
nog in de knel zitten vanwege scheiding van hun 
ouders. Huisartsen of onderwijzers melden ouders 
-met hun toestemming- aan bij het team Samen
Scheiden. Hierin werken jeugdprofessionals,
jeugdverpleegkundigen en algemeen
maatschappelijk werkers samen. Beide ouders
krijgen ondersteuning van twee hulpverleners.”

Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten 
voor jongeren en kinderen
“Een kind mag niet de dupe worden van het feit 
dat ouders uit elkaar gaan. Ook al gaat dit in goed 
overleg, toch heeft een kind er last van. Ook als 
ouders nieuwe relaties krijgen, doet dit echt wat 
met hun kinderen. Daarom zal ik er alles aan doen 
om een kind zo min mogelijk last te laten hebben 
van de scheiding.”

Wat heeft de Samen Scheiden aanpak 
tot nu toe gebracht?
“Het team Samen Scheiden pakt alle casussen 
zelf op, dus ouders hoeven niet te worden 
doorverwezen naar een zorgaanbieder of mediator. 
Ook kijken de professionals van dit team o.a. naar 
geldzaken en huisvesting; zaken die snel op orde 
moeten zijn om conflicten te voorkomen. Sinds 
enkele maanden wordt het team ook ondersteund 
door twee MEE consulenten en een begeleider van 
MEMO. En we hebben contact met een advocate 
die helpt een scheiding sneller te laten verlopen.”

Wat zijn je ambities en vervolgstappen 
met de Samen Scheiden aanpak? 
 “Ik hoop dat we kunnen realiseren dat er een 
huurwoning beschikbaar is bij situaties waarin 
ouders letterlijk uit elkaar gehaald moeten worden. 
Verder hoop ik dat meer ouders van de aanpak 
gebruik kunnen maken; ik zie dat het echt iets voor 
hen oplevert. Door twee betrokken hulpverleners 
voelen zij zich beiden serieus genomen. Samen 
Scheiden wil ik in de toekomst ook graag inzetten 
voor scheidingen zonder thuiswonende kinderen.”

•  CJG-coördinator en keten-
coördinator zorg van 0-100+

•  Sinds 2015 actief voor
jeugdhulpregio West-Brabant West

Artikel samen Scheiden
BN de Stem (augustus 2021) 

 Bekijk het artikel

Filmpje over Antoinette over 
aanpak Samen Scheiden 

 Bekijk de video

Antoinette Harteveld
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https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/als-mama-nog-elke-dag-boos-is-op-papa-kan-het-team-samen-scheiden-helpen~a6e10e80/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://youtu.be/iDwUA-6i_qE
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/als-mama-nog-elke-dag-boos-is-op-papa-kan-het-team-samen-scheiden-helpen~a6e10e80/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://youtu.be/iDwUA-6i_qE


“ Eigenzinnige regio boekt resultaten 
volgens Verwey Jonker Instituut”

Wat bracht Verwey Jonker naar  
onze regio?
“De gemeente Roosendaal werd benaderd door 
het Verwey-Jonker Instituut voor een casestudy 
jeugdbeleid, in opdracht van VWS. De casestudy 
bood een mooie gelegenheid om de aanpak van 
onze regio door een gerenommeerd instituut tegen 
het licht te laten houden en een bijdrage te leveren 
aan de jeugdhulp in Nederland.”

Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten 
voor jongeren en kinderen? 
“De jeugd heeft de toekomst en als wethouder 
jeugdzaken voel ik het als mijn plicht mij volledig 
voor hen in te zetten. Daar heb ik geen aansporing 
voor nodig. Je wilt immers realiseren dat ieder 
kind vanaf de geboorte een kansrijke toekomst 
heeft. Dat is helaas niet voor alle kinderen zonder 
meer een gegeven. Omstandigheden kunnen 
ertoe leiden dat ondersteuning nodig is. We doen 
ons uiterste best de jongeren waar nodig de juiste 
ondersteuning te bieden. En dat doe ik samen met 
zeer toegewijde medewerkers van de gemeenten, 
jeugdzorginstanties en onderwijsinstellingen.”

Wat heeft de publicatie van het rapport 
Verwey Jonker opgeleverd?
“De uitkomsten van het onderzoek geven een 
positief beeld en heeft de regio gesterkt in het 
koersvast doorontwikkelen van de regiovisie 
2022-2025. Maar ook in het lokaal jeugdbeleid 
heeft het rapport Eigenwijs Transformeren een 
positieve impuls betekend. Het rapport helpt ook 
om het verhaal van onze regio op de kaart te 
zetten en te houden, zodat we door kunnen gaan 
op de ingeslagen weg van het gespreksmodel en 
samenwerking.”

Wat zijn je ambities en vervolgstappen als 
regio? Deelname landelijke denktank? 
“Uit het rapport blijkt dat doorgaan op de 
ingeslagen weg belangrijk is. Onze regio doet dit 
soms net even anders, maar het werkt. Dat houden 
we vast in onze nieuwe visie. We denken ook graag 
mee in de landelijke kansen en ontwikkelingen.  
We zouden graag de ervaringen blijven delen met 
de andere partijen uit het onderzoek en met VWS. 
Een landelijke denktank zou wat ons betreft een 
mooie insteek zijn.”

•  Wethouder gemeente Roosendaal 
•  Sinds 2018 actief voor jeugdhulpregio 

West-Brabant West 

Het rapport 
 Bekijk de pdf

Filmpje Onno de Zwart directeur
Verwey Jonker Instituut 

 Bekijk de video

René van Ginderen
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https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/1/1b/220470_Eigenwijs_transformeren_WEB.pdf
https://youtu.be/jA0rUQV17xg
https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/1/1b/220470_Eigenwijs_transformeren_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jA0rUQV17xg
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“ Intensieve samenwerking 
dankzij gedragen Regiovisie”

Waarom een Regiovisie?
“De Regiovisie vloeit voort uit de afspraken die 
de gemeenten (VNG) landelijk gemaakt hebben. 
Voor onze regio is de Regiovisie met de mooie titel 
“Koersvast op weg naar een nieuwe balans” een 
logisch vervolg op de huidige visienota die eind  
dit jaar afloopt.
De Regiovisie evalueert de afgelopen periode, 
maakt de balans op en geeft een ieder houvast 
voor de komende jaren.”
 
Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten 
voor jongeren en kinderen? 
 “Je gunt elk kind een goede toekomst. Dat geluk 
is helaas niet voor elk kind weggelegd. Ze zijn 
kwetsbaar en afhankelijk. Ik prijs me gelukkig 
dat ik vanuit mijn rol een steentje mag bijdragen 
om kwetsbare kinderen en jongeren een betere 
toekomst te geven.”
 
Wat heeft de Regiovisie tot nu toe 
gebracht? 
“Er is een intensief en integraal proces gevolgd  
om de Regiovisie door alle 9 gemeenteraden te 
laten vaststellen inclusief een lokale paragraaf.  
Alle partijen binnen jeugdzorg zijn gesproken,  

zijn gehoord en zijn om advies gevraagd. Dat maakt 
dat de Regiovisie een breed gedragen stuk is, waar 
we mee vooruit kunnen. De Regiovisie is daarmee 
écht een visie van de regio met een vleugje couleur 
locale.”
 
Wat zijn je ambities en vervolgstappen 
vanuit de Regiovisie?
“De Regiovisie kent een aantal vervolgstappen 
die de komende jaren opgepakt gaan worden 
vanuit het uitgangspunt een nieuwe balans te 
vinden. We gaan werken aan de betaalbaarheid 
van ons stelsel, maar ook aan het nog duidelijker 
verbindingen leggen met andere beleidsterreinen. 
Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Maar we gaan 
ook stappen zetten om nog beter integraal te 
werken in de toegangen. Deze behoefte zie je ook 
bij de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet. 
Ik geloof heel erg in versterking van de integrale 
samenwerking op de uitvoeringsvloer, dus in 
de praktijk. Dat gaat onze inwoners, waaronder 
kinderen, echt helpen en daar doen we het 
uiteindelijk voor!”

•  Afdelingshoofd Samenleving gemeente 
Etten-Leur en ambtelijk secretaris 
Bestuurstafel Sociaal Domein West-
Brabant West

•  Sinds 2012 actief voor jeugdhulpregio 
West-Brabant West

Regiovisie 
 Bekijk de pdf

Interview projectleider van de Regiovisie 
over de totstandkoming van de visie 

 Bekijk de pdf

Cees Martens

voor de
west
brabant
west

jeugd

Regiovisie jeugdhulp
West-Brabant West 2022-2025

Koersvast, op weg naar 
de nieuwe balans

Regiovisie resultaat gesprekken jongeren, raadsleden, aanbieders

Totstandkoming Regiovisie | september 2021

“ Nieuwe balans jeugdhulp 
vanaf 2022”

voor de
west
brabant
west

jeugd

Het delen van inzichten en ervaringen tussen betrokkenen bij jeugdhulp heeft geleid 

tot een Regiovisie voor de negen gemeenten in West-Brabant West. In november 

2020 zijn we gestart met een brede bijeenkomst met jeugdhulpaanbieders en 

beleidsmedewerkers. Van april tot en met juli dit jaar spraken onder meer raadsleden, 

jongeren en aanbieders over hun bevindingen met jeugdhulp en zij gaven tips voor 

verbetering. De basis voor een nieuw beleid vanaf 2022 is hiermee gelegd en kan 

worden uitgevoerd na akkoord door de raadsleden in december.

Thomas Dijksman, projectleider in jeugdhulpregio West-Brabant West vertelt over  

de totstandkoming van de Regiovisie.
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https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/b/bc/JHWBW-JEUGDHULP-REGIOVISIE-2022-2025.pdf
https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/6/6c/Totstandkoming-Regiovisie.pdf
https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/b/bc/JHWBW-JEUGDHULP-REGIOVISIE-2022-2025.pdf
https://wiki.jeugdhulpwbw.nl/mediawiki/nsfr_img_auth.php/6/6c/Totstandkoming-Regiovisie.pdf
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“ Kinderen sneller geholpen  
door Veiligheidsteams”

Wat zijn veiligheidsteams?
“Het veiligheidsteam is de plek waar alle 
ketenpartners heen mogen om hun casuïstiek 
te bespreken over vraagstukken op het 
gebied van veiligheid. Hier zitten de volgende 
ketenpartners aan tafel: jeugdprofessionals CVC, 
de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, 
Jeugdbescherming Brabant, de William Schrikker 
Stichting en een gedragswetenschapper. Wij kijken 
naar oplossingen voor gezinnen waar emotionele 
en/of fysieke veiligheid niet vanzelfsprekend is.  
We beslissen bijvoorbeeld of er een raads-
onderzoek moet komen of dat de casus terug  
kan naar het vrijwillig kader.”

Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten 
voor jongeren en kinderen? 
“Ik ben zelf geschoold als SPH-er. Sinds mijn 
vijftiende, toen mijn eigen ouders in scheiding 
lagen, wist ik dat ik iets wilde doen in de 
hulpverlening. Aan het begin van mijn studie 
had ik geen idee wat de hulpverlening precies in 
hield. Tijdens stages heb ik gehandicaptenzorg, 
onderwijs en ook jeugdzorg gedaan. Jeugdzorg 
vond ik het meest interessant. Wat mij drijft is 
dat je écht het verschil kunt maken voor een 

doelgroep die soms nog niet voor zichzelf op kan 
komen. Mijn praktijkervaring van ruim zes jaar als 
jeugdprofessional is echt van meerwaarde in mijn 
nieuwe functie.”

Wat hebben de Veiligheidsteams tot nu 
toe gebracht? 
“De veiligheidsteams zorgen voor een betere 
samenwerking binnen de keten. We zien dat de 
collega’s van de diverse organisaties elkaar beter 
weten te vinden, sneller gezamenlijk knopen 
doorhakken. Zij kijken vanuit gezamenlijk oogpunt 
maar met een eigen bril met elkaar naar casuïstiek. 
Door korte lijnen zitten kinderen minder lang in  
een onveilige situatie.”

Wat zijn je ambities en vervolgstappen 
met de veiligheidsteams? 
“Een doorontwikkeling van de veiligheidsteams 
is de nieuwe pilot van de proeftuin voor de 
jeugdbescherming. Ook zou ik graag zien dat 
we meer doen met volwassenenproblematiek en 
conflictueuze echtscheidingen. Daarnaast zou ik 
graag meer ondersteuning willen voor de werkers 
bij inzet van gespecialiseerde hulpverleners voor 
volwassenenproblematiek.”

•  Projectleider Veiligheidsteams
•  Voorzitter Regionale Experttafel 

West-Brabant West
•  Sinds 1 juli 2021 actief voor 

jeugdhulpregio West-Brabant West 

Folder veiligheidsteams 
 Bekijk de pdf

Filmpje over hoe Veiligheidsteams werken 
 Bekijk de video

Myrthe Megens

Het Veiligheidsteam
Het Veiligheidsteam in regio West-Brabant West is een netwerk van 
professionals dat samenwerkt. Het doel van het Veiligheidsteam is de 
veiligheid van kinderen zo snel mogelijk te herstellen. In deze flyer  
leest u hoe het Veiligheidsteam werkt. 

Het is belangrijk dat 

kinderen liefdevol en 

veilig kunnen opgroeien. 

Vaak gaat dit goed.  

Soms lukt dit niet.  

Dan is er meer nodig  

om de situatie weer  

veilig te krijgen.  

In die situaties gaan 

medewerkers van  

het Veiligheidsteam 

samen met uw  

gezin aan de slag.

In het Veiligheidsteam 

zitten jeugdprofessionals 

van de gemeenten, een 

gedragswetenschapper, 

professionals van  

Veilig Thuis, 

Gecertificeerde 

Instellingen 

(jeugdbescherming) 

en de Raad voor de 

Kinderbescherming.

Bij zorgen over hoe het 

met uw kind(eren) gaat, 

vult de medewerker van 

het Veiligheidsteam met 

u de Veiligheidskaart 

in. Daarin schrijven we 

wat er goed gaat, waar 

zorgen over zijn, welke 

hulp wel en niet gewerkt 

heeft en wat er nu nodig 

is. De medewerker die 

de Veiligheidskaart 

met u invult is uw 

contactpersoon.

Het Veiligheidsteam 

bespreekt de Veiligheids-

kaart van uw gezin en 

denkt mee over hoe het 

weer veilig kan worden 

voor uw kind(eren). 

De medewerkers van  

het Veiligheidsteam gaan 

altijd met u in gesprek 

over wat er nodig is om 

dat te bereiken. Ze blijven 

betrokken tot het veilig is 

voor de kinderen. 

Waarom Wie Wat Hoe?

Alle betrokken medewerkers van het Veiligheidsteam 

hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent  

dat zij informatie over uw gezin alleen met uw toe-

stemming mogen delen. Als er een vermoeden  

is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, is 

toestemming niet altijd noodzakelijk. 

Het kan nodig zijn dat er in het Veiligheidsteam een 

melding of een verzoek tot onderzoek aan Veilig Thuis 

of de Raad voor de Kinderbescherming wordt gedaan. 

Als dit gebeurt ontvangt u hier informatie over.

Vragen, rechten en plichten?

De informatie op de Veiligheidskaart kunt u opvragen 

bij uw contactpersoon. U heeft het recht om te laten 

weten dat u het niet eens bent met bepaalde 

informatie op de Veiligheidskaart.
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“ Kinderen vroeg in beeld door 
betrokkenheid voorliggend veld”

Wat is het voorliggend veld?
“Hieronder verstaan we alle laagdrempelige en 
vrij toegankelijke ondersteuning voor de jeugd. 
Dit kan een persoonlijk gesprek zijn, maar ook 
een leerkracht die zich zorgen maakt of een 
jongerenwerker die activiteiten organiseert voor 
jongeren die het thuis moeilijk hebben. Vooral in 
deze periode van lockdown. Het voorliggende veld 
kan problemen tijdig signaleren, oplossen door 
de juiste ondersteuning te bieden en eventueel 
doorverwijzen naar het CJG of specialistische 
jeugdzorg. Omdat het voorliggende veld divers is 
en aansluit bij de leefwereld van kinderen is het 
belangrijk dat zij een netwerk vormen en elkaar 
kennen.“
 
Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten 
voor jongeren en kinderen? 
“De ambitie om kinderen en jongeren een goede 
basis te geven om uit te groeien tot gezonde, 
gelukkige volwassenen. Door jongeren en kinderen 
al vroeg te helpen met eventuele problemen 
kunnen we ervoor zorgen dat hun jeugdjaren zo 
goed mogelijk verlopen. Die hulp is heel breed, van 
hulp bij opvoeding, jeugdgezondheidszorg, zorg 
voor goede scholen, voor een breed sportaanbod 
met ook aandacht voor cultuur.”

Wat heeft de verbinding met het 
voorliggend veld tot nu toe gebracht? 
“In Moerdijk zijn veel stappen gezet in het 
wegzetten van een vrijwillig kader waarbinnen 
gezinnen en kinderen tijdig de juiste ondersteuning 
krijgen, dus wanneer problemen nog niet zo groot 
zijn. Hierdoor zien we een daling in het aantal 
trajecten voor specialistische jeugdzorg. Daarnaast 
is er geïnvesteerd in samenwerking binnen het 
voorliggende veld en het CJG die hierbij een 
belangrijke rol speelt. Vragen en gesignaleerde 
problemen komen zo sneller op de juiste plek 
terecht.”
 
Wat zijn je ambities en vervolgstappen 
met voorliggend veld? 
“De ambitie is om nog meer in te zetten op (de 
samenwerking van) het voorliggend veld. Daarnaast 
willen we meer te weten komen over welke 
preventieve inzet en interventies de juiste resultaten 
behalen. Ook proberen we inzichtelijk te krijgen 
welke (lichte) problematiek veel voorkomt onder 
een bepaalde doelgroep, zodat we hier gericht op 
in kunnen zetten met onze partners binnen het 
voorliggende veld.”

•  Wethouder gemeente Moerdijk 
•  Sinds 2014 jeugdhulp in portefeuille  

en actief voor jeugdhulpregio  
West-Brabant West 

Artikel Moerdijkse succesformule 
 Bekijk de pdf

Eef Schoneveld 

Écht samenwerken is 
Moerdijkse succesformule 
jeugdzorg-aanpak

voor de
west
brabant
west

jeugd

Weg van die eilandjes, zoek elkaar op en werk intensief samen, zorg voor korte lijnen 

en doe het écht met z’n allen. Het is de Moerdijkse sleutel voor een succesvolle aanpak 

van de groeiende druk op en vraag naar jeugdzorg. Alle betrokken partijen in het 

voorveld (zowel binnen als buiten de gemeente) die op een of andere manier te maken 

hebben met Moerdijkse jongeren en hun hulp- en/of zorgvraag werken sinds de 

coronacrisis nauwer dan ooit samen. Doel: kortere wachtlijsten en sneller de juiste  

zorg en ondersteuning voor die jongeren die het nodig hebben. En het werkt. 

Moerdijkse succesformule jeugdzorg-aanpak | november 2021

VOLGENDE
INHOUD

VORIGE
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VOLGENDE
INHOUD

VORIGE

“ Dankzij keuzevrijheid moeder 
en dochter op de rit gekregen” 

Wat is betekent keuzevrijheid binnen 
Inkoopstrategie?
“Keuzevrijheid binnen de inkoopstrategie betekent 
voor een gezin de ruimte, vrijheid en regie om  
te kiezen welke zorg goed voelt en passend is.  
Maar het is meer dan dat, het gezin wordt echt 
serieus genomen en kan op het belangrijkste punt; 
de keuze voor een zorgaanbieder, regie pakken en 
houden. Jeugdhulpverlening moet goed voelen 
en passen, dus wie beter dan het gezin om daar 
keuzes in te maken?”

Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten 
voor jongeren en kinderen? 
“Mijn ultieme drijfveer is dat jeugdhulpverlening 
overbodig wordt in een gezin. Dat het gezin 
zelf verder kan en dat de zorg en de aanbieders 
passanten zijn in het leven van jongeren en ouders. 
Het is prachtig om te zien dat een gezin de kracht 
terugvindt om zelf verder te gaan en de touwtjes 
weer zelf in handen heeft.”

Wat levert keuzevrijheid volgens jou op? 
“Wat mij betreft levert keuzevrijheid (zelf)
vertrouwen, kracht en steun op. Door een gezin 
juist hier de lead in te laten nemen neem je ze 
serieus. Een gezin wil gezien en gehoord worden, 
dan is voor mijn gevoel dit de basis.” 

Wat zijn je ambities en vervolgstappen 
vanuit dit thema? 
“Mijn ambities zijn om dit thema op de voorgrond 
te houden en ervoor te zorgen dat keuzevrijheid 
één van de belangrijkste uitgangspunten zal blijven 
voor ons regio. Vanuit mijn functie zal ik dan ook 
steeds weer teruggrijpen naar het belang van 
keuzevrijheid en wat dit met jongeren en ouders 
doet.”

•  Beleidsadviseur Jeugd  
gemeente Bergen op Zoom 

•  Sinds 2015 actief voo 
 jeugdhulpregio West-Brabant West 

Artikel De Bode (december 2021) 
 Bekijk de pdf

Imke Huijbrechts 
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Moerdijk

Steenbergen

Roosendaal

Bergen op Zoom

Woensdrecht

Zundert

Rucphen

Halderberge
Etten-Leur

Jeugdhulpregio West-brabant West

Bergen op Zoom
0800 - 020 04 04
backofficejeugd@bergenopzoom.nl
cjgbergenopzoom.nl

Etten-Leur
076 - 504 0159
info@cjgelzu.nlnfo@cjgelzu.nl
cjgettenleur.nl

Halderberge
14-0165
wijkteam@halderberge.nl
halderberge.nl/wijkteam

Moerdijk
0800 - 681 681 6
jeugd-loket@moerdijk.nl
cjgmoerdijk.nl

Roosendaal
14 - 0165
jeugdadministratie@roosendaal.nl
roosendaal.nl/jeugd-en-onderwijs

Rucphen
0165 - 34 99 90
jeugd@rucphen.nl
rucphen.nl/Gemeentewinkel/Jeugdhulp

Steenbergen
0167 - 54 11 31
info@cjgsteenbergen.nl
cjgsteenbergen.nl 

Woensdrecht
14 - 0164 (optie 3)
zorg@woensdrecht.nl
woensdrecht.nl/jeugd

Zundert
076 - 504 01 59 
info@cjgelzu.nl
cjgettenleur.nl

Jeugdhulpregio West-Brabant West
Zorg Informatie & Inkoop Team
Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal
Dunantstraat 80, 4701 GZ Roosendaal
0165 - 579726
info@zi2t.nl 
jeugdhulpwbw.nl
wiki.jeugdhulpwbw.nl
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