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Datum

: 22 mei 2017

Onderwerp

: Achtergrondinformatie casus complexe jeugdhulp t.b.v.
praktijkavond jeugdhulp op 6 juni

Casus
Anna, 15 jaar, is aangemeld vanuit school (VO) bij de schoolwijkcoach. Reden is een moeizame
relatie met vader. Er zijn veel conflicten over dagelijkse kleine dingen. Vader heeft zich
jarenlang afzijdig gehouden van de opvoeding maar ‘bemoeit’ zich er nu wel mee. Moeder zit er
als scheidsrechter tussen. De wijkcoach heeft een aantal gesprekken gevoerd met de
gezinsleden gezamenlijk en afzonderlijk. Gezien de zwaarte van de problematiek is besloten tot
inzet van geïndiceerde zorg. Ambulante jeugdhulp thuis door Jarabee, gericht op het verbeteren
van de communicatie en opvoedingsondersteuning.
Toen de hulpverlening op gang was bleken er meer problemen te spelen: moeder vertoonde
seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de dochter. Het meisje liep steeds vaker
weg van school en huis. Ze is in de war en voelt zich thuis niet veilig. Hulpverlening heeft zich
hierop gericht. Dit ging met ups en downs. Er is meerdere keren sprake geweest van een soort
time-out bij familie en vrienden voor kortere periodes. Soms werd er in het weekend vanuit
‘crisis’ contact opgenomen met Veilig Thuis. Op een gegeven moment werd duidelijk dat een
langere time-out nodig was. Dit kon niet vanuit het eigen netwerk geboden worden. Moeder was
pertinent tegen een tijdelijke uithuisplaatsing. Daarop heeft een Verve (Veiligheid en regie voor
elk) bespreking plaats gevonden in aanwezigheid van de Raad voor de Kinderbescherming.
In gesprek met de wijkcoaches, jeugdbeschermer en medewerker van de raad voor de
kinderbescherming komen verschillende vragen aan de orde: wie signaleert onveiligheid? Wie
heeft welke rol? En wat zijn de criteria voor op- en afschalen?
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Processchema jeugdhulp

Inwoners

Woningbouwvereniging

Onderwijs
/ Integrale
Kindcentra

Politie

Sport
vereniging

Divers

Huisarts

Vrij toegankelijke
zorg
Veilig Thuis Twente
Advies en meldpunt
huiselijk geweld en
kindermishandeling

−
−
−

Vraagverheldering
Kortdurende hulp
Regie

Raad voor de Kinderbescherming
Onderzoekt wat nodig is om een kind veilig te laten
opgroeien

Kinderrechter

Gespecialiseerde
zorg:
−
−
−
−

(Spec.) Jeugdzorg
Jeugd GGZ
Maatwerk Jeugd
Landelijk Transitie
Arrangement(LTA)

Uitspraak kinderbeschermingsmaatregel

Gecertificeerde Instelling (JB/JR)
Uitvoering kinderbeschermingsmaatregel en
maatregelen jeugdbescherming/-reclassering
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