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Doorbraakplan Jeugdbescherming in Gelderland 
Naar aanleiding van de voortgangsrapportage ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ 

Vastgesteld: 14 december 2020 

 

 

Vooraf  

 

Dit Doorbraakplan is opgesteld door de Werkgroep Doorbraakplan, onderdeel van de 

projectorganisatie voor de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.  

Tijdens het Ambtelijk Overleg van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) op 30 

november is gevraagd om met de voorgestelde aanpak in te stemmen en vervolgens de knellende 

casussen op te pakken. Het AO heeft diverse reacties opgeleverd en ook via de mail zijn nog vragen 

en opmerkingen binnengekomen. Deze zijn zo goed als mogelijk verwerkt in de definitieve versie van 

december 2020. Wij gaan er van uit dat alle betrokken partners nu aan de slag gaan met het 

oppakken van knellende casussen in de geest van de hieronder beschreven Doorbraakaanpak. Het 

organiseren van maatwerk per gezin en het samenwerken met gemeenten aan een snelle oplossing 

staan daarin centraal. 

Maandelijks stemmen de regionale contactpersonen van de individuele regio's en de GI's af over de 

voortgang op de individuele zaken. Uiterlijk in april 2021 vindt de algehele G7 evaluatie van het 

gehele Doorbraakplan plaats. 

 

 

Werkgroep Doorbraak 

• Michiel Noordanus, senior bestuursadviseur Gemeente Arnhem 

• Jan-Peter Stolte, beleidsregisseur Gemeente Ede 

• Robert Röttgering, senior beleidsmedewerker Jeugdbescherming Gelderland 

• Corinne Bijsterbosch, gebiedsmanager William Schrikker Stichting 

• Miranda Hendriksen, projectleider Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 

 

Verantwoordelijk wethouder 

• Hans de Vroome, Gemeente Arnhem 
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Aanleiding 

 

Op 15 oktober jl. is de voortgangsrapportage 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' door de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerd. Hierin signaleert de inspectie dat er in het land 

goede gesprekken op gang zijn gekomen over verbetering van de jeugdbescherming, maar dat de 

positie van kwetsbare kinderen nog niet zichtbaar verbeterd is. Ze wijst dan met name naar de 

wachttijden bij de 'voordeur' van de jeugdbescherming en het ‘niet tijdig kunnen inzetten van 

passende jeugdhulp’. De inspectie verwacht van gemeenten en gecertificeerde instellingen een 

doorbraakaanpak om deze knelpunten op korte termijn weg te werken. 

 

Aan de hand van deze tussenrapportage hebben Minister Dekker en Staatssecretaris Blokhuis de 

Tweede Kamer een beleidsreactie toegezonden. Hierin worden aangegeven dat zij in overleg met 

VNG, BGZJ en Jeugdzorg Nederland drie afspraken hebben gemaakt:  
1. Gemeenten hebben uiterlijk half november 2020 zicht op welke kinderen met een gerechtelijke 

maatregel geen tijdige jeugdbescherming/jeugdreclassering krijgen en/of welke kinderen met 

een gerechtelijke maatregel niet tijdig passende jeugdhulp krijgen. Dit doen gemeenten in 

samenspraak met de GI’s. 

2. Onder regie van de verantwoordelijke gemeente maken lokale teams, zorgaanbieders en GI’s 

vervolgens per kind afspraken om jeugdbescherming en passende jeugdhulp te organiseren. 

Deze individuele benadering is de kern van de door de inspecties beoogde doorbraakaanpak. 

3. Als het op gemeentelijk niveau niet lukt om passende jeugdhulp of bovenstaande aanpak snel en 

adequaat te organiseren, zetten gemeenten ter ondersteuning van bovenstaande 

doorbraakaanpak hun eigen regionale expertteams in. Deze teams zijn georganiseerd op de 

schaal van een jeugdhulpregio en hebben als taak om voor deze groep kinderen tijdig passende 

hulp te organiseren, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij 

jeugdhulpaanbieders (inclusief Jeugd-GGZ). De expertteams worden, waar nodig, bij hun opzet 

en verdere doorontwikkeling ondersteund door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd 

(OZJ). Het Rijk faciliteert dit. 

 

 

De opdracht voor gemeenten, jeugdhulpregio's en GI's in Gelderland 

 

1. Zorg dat informatie beschikbaar komt om lokaal en/of regionaal te kunnen sturen op knelpunten 

in de jeugdbescherming.  

2. Maak werkafspraken tussen GI's, gemeenten, jeugdhulpregio's, inkooporganisaties, lokale teams, 

zorgaanbieders en zonodig andere organisaties (bijvoorbeeld over inzet leerlingenvervoer, 

schuldhulpverlening, enz.) om binnen 3 maanden te kunnen voldoen aan het door de inspectie 

geschetste beeld en daarmee gestelde normen. 

3. Maak heldere werkafspraken zodat nieuwe knelpunten binnen Gelderland kunnen worden 

voorkomen.  

 

 

De Gelderse Doorbraakaanpak 

 

In Gelderland zijn de voortgangsrapportage en de Kamerbrief besproken tijdens het bovenregionaal 

bestuurlijk overleg op 16 oktober jl. Afgesproken is dat de GI's een overzicht aanleveren van de 

kinderen die wachten op een vaste jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder en de kinderen waarbij 
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het niet lukt om tijdig passende jeugdhulp in te kunnen zetten. Deze overzichten worden door de 

GI’s per gemeente verspreid. Gemeenten en jeugdhulpregio's organiseren werkafspraken om deze 

knellende casussen snel op te pakken. 

 

Op basis van deze afspraken is de Gelderse Doorbraakaanpak uitgewerkt. Deze aanpak omvat drie 

actielijnen: 

 

1. Geen wachttijden aan de voordeur 

2. Organiseren van passende hulpverlening voor elke knellende casus op elk moment 

3. Heldere verantwoording aan de Inspectie en Rijk over de werking van het veiligheidsnetwerk 

in Gelderland  

 

In de afgelopen weken is er landelijk en in Gelderland tussen Rijk, Inspectie, GI’s en gemeenten 

discussie geweest over definities, datasets, criteria en lijstjes. Hoewel we in Gelderland begrijpen dat 

het van groot belang is om goed te verantwoorden, heeft dit punt voor de Gelderse doorpak aanpak 

geen prioriteit. Want, met lijstjes help je geen kinderen. We gaan aan de slag met jongeren en 

gezinnen die hulp nodig hebben en doen dit in de geest van de gemaakte afspraken in de Gelderse 

Verbeteragenda Jeugdbescherming.  

 

Hieronder worden de drie actielijnen kort uiteengezet. Als Doorbraak werkgroep roepen we iedereen 

op vooral alle energie, mensen en middelen in te zetten ten behoeve van jeugdigen en dus op de 

concrete casus gestuurde aanpak. We bouwen daarbij voort op de eerste kernwaarde die is 

vastgesteld in de Visie 'Gelderse kinderen, goed beschermd': Wij werken vanuit vertrouwen en 

partnerschap. Dat betekent dat we de Lokale Teams vragen om jeugdbeschermers te helpen bij het 

tijdig vinden van passende hulp. Het gaat er daarbij om te doen wat nodig is voor het gezin, om zo 

optimaal mogelijk het juiste maatwerk te kunnen leveren.  

 

Om deze casus gestuurde aanpak verder te faciliteren wordt per regio een regionaal contactpersoon 

aangewezen. Deze contactpersoon functioneert als regionale escalatie bij casussen waar de 

samenwerking tussen GI en de gemeente en de inzet van het regionale Expertteam, niet heeft geleid 

tot een doorbraak. Deze casussen worden vervolgens bestuurlijk geëscaleerd waarbij de regionale 

contactpersoon een faciliterende proces rol heeft.  

 

Contactpersonen per regio. 

 

Regio Naam Email adres 

Achterhoek 

Annerieke Roelofsen-

Brandenburg a.roelofsen@montferland.info 

Centraal Gelderland Michiel Noordanus michiel.noordanus@arnhem.nl  

FoodValley Jan-Peter Stolte jan-peter.stolte@ede.nl 

Midden IJssel / Oost Veluwe Pascal Offenberg p.offenberg@apeldoorn.nl 

Nijmegen Jeroen Hack j.hack@nijmegen.nl 

Noord Veluwe Sijmen Schoeman s.schoeman@meerinzicht.nl  

Rivierenland Maaike Baggerman baggerman@regiorivierenland.nl  

 Peter Schieven pschieven@regiorivierenland.nl  

   
 

mailto:a.roelofsen@montferland.info
mailto:michiel.noordanus@arnhem.nl
mailto:jan-peter.stolte@ede.nl
mailto:p.offenberg@apeldoorn.nl
mailto:s.schoeman@meerinzicht.nl
mailto:baggerman@regiorivierenland.nl
mailto:pschieven@regiorivierenland.nl
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Actielijn 1: Geen wachttijden aan de voordeur 

Het is een verantwoordelijkheid van de GI’s om te voldoen aan het criterium dat elke jeugdige tijdig 

een jeugdbeschermer krijgt toegewezen en dat er voor deze jeugdigen een veiligheidstaxatie is 

gemaakt. Het is de taak van gemeenten de GI’s hier voldoende in te faciliteren. Geen wachtenden 

aan de voordeur is echter geen gemakkelijke opgave en kent dus geen snelle eenvoudige doorbraak 

oplossingen. Met meer geld alleen worden de problemen namelijk niet opgelost omdat de 

arbeidsmarkt op dit moment zeer ongunstig is. Het is daarom veel meer van belang om van deze 

opgave een gezamenlijke te maken. Dit vraagt dan ook de volgende afspraken: 

 

Werkafspraken tussen GI’s en gemeenten: 

• GI’s geven maandelijks bij gemeenten aan of en hoeveel wachtenden er zijn aan de 

voordeur. Medio december leveren de GI's een algemeen overzicht aan, uitgesplitst naar 

jeugdhulpregio.  

• Daar waar wachttijden zijn of dreigen te ontstaan vindt tijdig afstemming plaats tussen de GI 

en de gemeente (Lokale Teams) om gezamenlijk de veiligheid te kunnen taxeren en zo nodig 

tussentijdse afspraken te maken. De GI blijft verantwoordelijk, het Lokale Team is nauw 

betrokken.  

• In geval van tekort aan gekwalificeerde jeugdbeschermers overlegt de GI zo spoedig mogelijk 

met de contactpersoon in de regio en wordt er samen met de betreffende gemeenten 

binnen die regio naar oplossingen gezocht. Een optie is het inzetten van gekwalificeerde 

jeugdprofessionals via uitzendbureaus of het benaderen van lokale teams of aanbieders met 

vraag om (tijdelijk) uitleen personeel. Het gaat om medewerkers die in het verleden als 

jeugdbeschermer hebben gewerkt en nu voor de lokale Teams of aanbieders werken.  

• De GI’s zullen medio januari 2020 eenmalig concrete informatie doorgeven aan de regionale 

contactpersonen van de gezinnen waar het niet lukt om tijdig een jeugdbeschermer in te 

zetten of tot een face-to-face contact te komen. Deze informatie gaat vergezeld van naam 

van de betreffende jongere / gezin, bsn.nr en betreffende gemeente (woonplaatsbeginsel) 

en naam en contactpersoon van de GI. Aan de hand van dit eenmalig overzicht wordt 

bekeken of deze informatie-uitwisseling meerwaarde oplevert; daarna worden 

vervolgafspraken gemaakt.  

 

 

Actielijn 2: Organiseren van passende hulpverlening voor elke knellende casus op elk moment 

Het organiseren van een passend zorgaanbod voor alle jeugdigen in onveiligheid of in ernstige, 

ontwikkelingsbedreigende situaties, is geen verantwoordelijk van een GI alleen. Het is de taak van 

gemeenten om te zorgen voor voldoende adequaat aanbod en een taak van het gehele netwerk om 

dat te realiseren. Een doorbraak kan alleen gerealiseerd worden als alle partijen er ‘wakker van 

liggen’ als er geen passend aanbod is en van daaruit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. 

 

Werkafspraken tussen GI’s en gemeenten: 

• Gemeenten en regio’s leveren zo mogelijk voor 15 december 2020 aan de GI’s de 

contactpersonen van de Lokale Teams. Indien en zolang deze lijst met contactpersonen niet 

beschikbaar is kunnen de GI’s voor die betreffende gemeenten gebruik maken van de 

regionale contactpersoon voor het aanleveren van casussen.  

• Regio’s leveren voor 15 december 2020 aan de GI’s de aanmeldprocedure van het regionale 

Expertteam. Indien deze procedure voor een regio niet aangeleverd is, maken de GI’s gebruik 

van de regionale contactpersoon van die regio. 
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• Vanaf 15 december 2020 melden de GI's alle nieuwe kinderen en gezinnen waarvoor niet 

tijdig passende hulpverlening kan worden gevonden aan bij het Lokale Team van de 

betreffende gemeente.  

• Net als bij actielijn 1 brengen we twee informatiestromen op gang: 

o Als of als het de GI niet lukt om tijdig passende hulp te vinden, zoekt de GI zo snel 

mogelijk contact met het Lokale Team om samen, vanuit vertrouwen in elkaar en 

partnerschap, naar oplossingen te zoeken. Het Lokale Team helpt de jeugdbeschermers 

met het vinden van tijdig, passende hulp. 

o Maandelijks informeren de GI’s de regionale contactpersonen over aantallen gezinnen 

waarvoor het (nog) niet is gelukt om tijdig passende hulp te vinden. Daarbij duiden de 

GI’s de data. 

• Naast deze informatiestromen kent actielijn 2 de volgende escalatieladder: 

o Als het de jeugdbeschermer na 2 werkdagen proberen nog niet is gelukt om samen met 

een medewerker van het Lokaal Team een afspraak te maken of als deze afspraak niet 

binnen een week kan worden gepland, meldt de jeugdbeschermer het gezin aan bij het 

Regionale Expertteam. 

o Als het de jeugdbeschermer wel tijdig lukt om samen met een medewerker van het 

Lokaal Team een afspraak te maken, maar het hen samen niet lukt om binnen twee 

weken zicht te krijgen op 'de meest gewenste vorm van zorg' en het ook niet lukt om 

'snel een passend overbruggingsaanbod1' in te zetten, dan meldt de jeugdbeschermer 

het gezin aan bij het Regionale Expertteam. 

o Het Regionaal Expertteam bespreekt de casus binnen twee werkweken. Als het binnen 

een week na inzet van het Regionaal Expertteam niet is gelukt om hulp in te zetten, 

meldt de GI dit aan de regionaal contactpersoon. 

o  De regionaal contactpersoon zorgt binnen een week zorg voor bestuurlijke escalatie. 

 

De regionale contactpersoon monitort de voortgang en bespreekt dit met de regionale 

contactpersonen van de betreffende GI's.  

De regionale contactpersoon koppelt de stand van zaken maandelijks terug aan de werkgroep 

Doorbraak. 

 

Actielijn 3: Heldere verantwoording aan de Inspectie en Rijk over de werking van het 

veiligheidsnetwerk in Gelderland  

Zoals hierboven al eerder gesteld kunnen we met lijstjes geen kinderen helpen. De tijd die nu van 

zowel GI’s als van gemeenten aan monitoring gevraagd wordt gaat af van de tijd die we hebben om 

kinderen te helpen en het veiligheidsnetwerk te verbeteren. In Gelderland is breed draagvlak voor de 

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. We blijven dan ook volop inzetten op de uitvoering van 

die agenda. Om die focus te kunnen behouden gaan we de volgende afspraken maken: 

 

Werkafspraken GI’s en gemeenten: 

• Bestuurders van alle zeven jeugdhulpregio’s en de vier GI’s gaan met de Inspectie in gesprek 

over de huidige situatie in Gelderland en maken met de Inspectie afspraken over monitoring 

 
1 De GI heeft voor de betreffende casus, vanuit het feit dat er sprake is van onveiligheid, een beeld van de 
meest gewenste vorm van zorg. In de samenwerking met het Lokale Team kan dit beeld vanuit nieuwe 
gezichtspunten aangevuld of aangepast worden. Indien de meeste gewenste vorm van zorg niet kan worden 
gerealiseerd zal worden teruggevallen op een voor alle partijen snel en aanvaardbaar passend 
overbruggingsaanbod. 
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en verantwoording, waarbij we niet werken met lijstjes maar met een actieve betrokkenheid 

van de Inspectie. 

• De Inspectie wordt gevraagd actief betrokken te zijn bij de uitvoering van de Gelderse 

Verbeteragenda jeugdbescherming. 

• De accounthoudende regio (Centraal Gelderland) bundelt maandelijks de voortgang van de 

aangeleverde knellende casuïstiek op basis van de input van de regionale contactpersonen. 

• De rapportages van de GI’s aan de Inspectie en/of het Rijk worden opgesteld in samenspraak 

met gemeenten. 

 

Reflectie en monitoring 

De regionale contactpersoon en de contactpersonen van de betrokken GI's bespreken maandelijks 

de voortgang van de gezinnen in de eigen regio, waar het nog niet lukt om passende hulp in te 

zetten. De regionaal contactpersoon koppelt aan het einde van de maand terug aan de Werkgroep 

Doorbraakaanpak over het verloop van de Doorbraakaanpak.  

 

De Werkgroep Doorbraakaanpak komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de voortgang van de 

aanpak in de zeven regio's en in het algemeen. Uiterlijk in april vindt een algehele evaluatie plaats 

met alle regionale contactpersonen en contactpersonen vanuit de GI's.  

Vragen die we beantwoorden zijn: 

• In hoeverre lukt het ons om de samenwerking op lokaal en regionaal niveau op gang te 

brengen en de wachttijden voor de inzet van een jeugdbeschermer en voor tijdig passende 

hulp terug te dringen? 

• Wat gaat er goed? 

• Wat maakt dat het goed gaat? 

• Wat kan er beter? 

• Wat maakt dat het beter kan? 

Waar nodig zetten we aanvullende acties uit om successen te borgen en knelpunten op te lossen. 
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Bijlage Contactpersonen per regio 
 

Wijzigingen / aanvullingen graag doorgegeven aan projectsecretaris: judith@judithbos.nl.  

 

 

Achterhoek 
 

 

Gemeente Contactpersoon Lokaal team voor GI 
  

Aalten Marco Groot Kormelink m.grootkormelink@aalten.nl 
 0543 – 49 33 33 
Chantal te Brömmelstroet c.tebrommelstroet@aalten.nl 
 0543 – 49 33 33 

Berkelland Suzan Woerdman s.woerdman@gemeenteberkelland.nl 
06-19716831  

Bronckhorst Diana Nijland d.nijland@bronckhorst.nl 

06 51560281  
Doetinchem Eric van Elk E.vanElk@buurtplein.nl 

 
Mira Evers M.Evers@buurtplein.nl 
 

Montferland Marjon Jansen ma.jansen@montferland.info 
06-12850408 

Nicolette van Münster n.vanmunster@montferland.info 
06-86864043 

Oost Gelre Ela Hoenderboom e.hoenderboom@oostgelre.nl 
0544-393535  

Oude 
IJsselstreek 

Chantal Scholten c.scholten@oude-ijsselstreek.nl  
0315-292253 (= rechtstreeks)  

Winterswijk Luciel Buil  lbuil@winterswijk.nl  
06-12945637 

Peter Nübel  pnubel@winterswijk.nl  
06-10544982 

Malou Derksen mderksen@winterswijk.nl  
06-28375470 

 

 

Expertisetafel Achterhoek 

Voor alle vragen, aanmelden en contact: Info@expertisetafel.nl 

 

Regionaal contactpersoon 
Annerieke Roelofsen-Brandenburg, 0316-291427,  a.roelofsen@montferland.info,  

 
 

 

 

 

  

mailto:judith@judithbos.nl
mailto:m.grootkormelink@aalten.nl
mailto:c.tebrommelstroet@aalten.nl
mailto:s.woerdman@gemeenteberkelland.nl
mailto:d.nijland@bronckhorst.nl
mailto:E.vanElk@buurtplein.nl
mailto:M.Evers@buurtplein.nl
mailto:ma.jansen@montferland.info
mailto:n.vanmunster@montferland.info
mailto:e.hoenderboom@oostgelre.nl
mailto:c.scholten@oude-ijsselstreek.nl
mailto:lbuil@winterswijk.nl
mailto:pnubel@winterswijk.nl
mailto:mderksen@winterswijk.nl
mailto:Info@expertisetafel.nl
mailto:a.roelofsen@montferland.info
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Centraal Gelderland 
 

Contactpersonen lokale toegangen Centraal Gelderland: 

 

Gemeente: Naam: Telefoonnummer: E-mail: 

Arnhem Willy van 

Wessel 

06-10675872 willy.van.wessel@wijkteamsarnhem.nl 

Doesburg B. Wiltenburg 0900-8433 b.wiltenburg@santepartners.nl 

Duiven Marloes van 

der Meer 

0316 – 279 111 Algemene vragen: zie aanmeldformulier 

website https://www.duiven.nl/sociaal-

loket  

1e contactpersoon: Marloes van der Meer, 

Aandachtfunctionaris (VT, GI en RvdK) 

2e contactpersoon: Lisanne Clappers  of 

Esther Boerstal aanspreekpunt individuele 

casuïstiek 

Lingewaard Volgt zsm 026 - 326 01 11. 

 

Janet Driessen 

j.driessen@lingewaard.nl 

Overbetuwe Volgt zsm 14 0481  Interventieteamteam 
zorgmeldingen@Overbetuwe.nl 
1e  contactpersoon: Lillian 
Goessens l.goessens@overbetuwe.nl 

2e contactpersoon:  Jaap  van den 

Bergh  j.vandenbergh@overbetuwe.nl 

Renkum Volgt zsm 026 - 33 48 111 jeugd@renkum.nl 

 

Rheden Marjolijn van 

Orden 

0625767718 M.vanorden@rheden.nl; 

Rozendaal Zie in Rheden   

Wageningen Sjoerdtje 

Meijering 

 

0317-)410160 Sjoerdtje.meijering@wageningen.nl 

 

Westervoort Carla 

Kemperman 

026 – 317 99 11 C.Kemperman@1stroom.nl  

Zevenaar Volgt zsm 0316-595410 

0316-595674 

 

1e contactpersoon  

coördinator consulenten: Leonie Broek, 

l.broek@zevenaar.nl  

mailto:willy.van.wessel@wijkteamsarnhem.nl
mailto:b.wiltenburg@santepartners.nl
https://www.duiven.nl/sociaal-loket
https://www.duiven.nl/sociaal-loket
mailto:j.driessen@lingewaard.nl
mailto:zorgmeldingen@Overbetuwe.nl
mailto:l.goessens@overbetuwe.nl
mailto:j.vandenbergh@overbetuwe.nl
mailto:jeugd@renkum.nl
mailto:M.vanorden@rheden.nl
mailto:Sjoerdtje.meijering@wageningen.nl
mailto:C.Kemperman@1stroom.nl
mailto:l.broek@zevenaar.nl
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2e contactpersoon kwaliteitsmedewerker 

jeugd: Janna Limbeek, 

j.limbeek@zevenaar.nl 

 

Perspectiefoverleg (Regionaal Expertteam) 

Opschalen naar het Perspectiefoverleg kan door telefonisch contact op te nemen met: 

Marieke Habing, 06 811 48 828, perspectieftafel-regiocentraal@arnhem.nl 

 

Regionaal Contactpersoon 

Michiel Noordanus, 026-3774978, michiel.noordanus@arnhem.nl  

 
  

mailto:j.limbeek@zevenaar.nl
mailto:perspectieftafel-regiocentraal@arnhem.nl
mailto:michiel.noordanus@arnhem.nl
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FoodValley 
 
 

Contactgegevens Lokale Teams jeugdhulpregio FoodValley 

 

Gemeente Naam Functie Telefoonnummer Emailadres 

Barneveld Haico Mol Beleidsmedewerker 06 83807340 h.mol@barneveld.nl 

Ede Peter de 

Geus 

Manager STJ 06 28465045 Peter.de.geus@ede.nl 

Nijkerk Nicolette 

Petersen 

Procesregisseur 

Zorg & Veiligheid 

Jeugd 

06 82086660  

 

n.petersen@nijkerk.eu 

Scherpenzeel Annemiek 

Noorlander 

Coördinator Lokaal 

Team 

06 50092202 a.noorlander@scherpenzeel.nl 

 

 

Aanmeldprocedure Regionaal Expertteam jeugdhulpregio FoodValley 

 

Casussen kunnen aangemeld worden via onderstaande contactgegevens: 

 

Email: ret@jeugdfv.nl 

Telefoon: 06 33333328 

Coördinator: Francien van Andel 

 

Regionaal Contactpersoon 

Jan-Peter Stolte, jan-peter.stolte@ede.nl 

 
  

mailto:ret@jeugdfv.nl
mailto:jan-peter.stolte@ede.nl
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Midden IJssel / Oost Veluwe 
 

Contactpersonen lokale toegangen – Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe: 

 

Gemeente: Naam: Telefoonnummer: E-mail: 

Apeldoorn Hèlen Visser 06-28498440 h.visser@cjgapeldoorn.nl 

Brummen Monique Nuhn 06-48767318 m.nuhn@brummen.nl 

Epe Rieky Seine 06-11905621 r.seine@cjgepe.nl 

Hattem Jill Uenk 06-53810575 jilluenk@hattem.nl 

Heerde Heidy van der Schaaf 06-24135193 h.vanderschaaf@heerde.nl 

Lochem Willem van Veen 06-50080575 w.vanveen@bakenlochem.nl 

Voorst Betsie Engberink 06-21810712 b.engberink@voorst.nl 

Zutphen Rosanne Bartels 06-20740254 r.bartels@zutphen.nl 

 

Regionale experttafel: 

Opschalen naar de regionale experttafel kan door telefonisch contact op te nemen met: 

Esmaralda van ’t Net, tijdelijk voorzitter 

e.net@jeugdbeschermingstafel-mijov.nl 

06-42648085 

 

De werkwijze is dat er bij voorkeur telefonisch contact met Esmaralda wordt opgenomen zodat het 

vraagstuk direct kan worden verkend. 
 

Regionaal Contactpersoon 
Pascal Offenberg, p.offenberg@apeldoorn.nl  
 
  

mailto:h.visser@cjgapeldoorn.nl
mailto:m.nuhn@brummen.nl
mailto:r.seine@cjgepe.nl
mailto:jilluenk@hattem.nl
mailto:h.vanderschaaf@heerde.nl
mailto:w.vanveen@bakenlochem.nl
mailto:b.engberink@voorst.nl
mailto:r.bartels@zutphen.nl
mailto:e.net@jeugdbeschermingstafel-mijov.nl
mailto:p.offenberg@apeldoorn.nl


12 

 

Noord-Veluwe 
 

 

Contactgegevens lokale teams jeugdhulpregio Noord-Veluwe 

  

Gemeente Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer 

Oldebroek CJG Oldebroek Algemeen  info@cjgoldebroek.nl  038-7999008 

Elburg CJG Elburg Algemeen info@cjgelburg.nl  0525-788101 

Nunspeet CJG Nunspeet Algemeen info@cjgnunspeet.nl  0341-799902 

Harderwijk CJG Harderwijk Algemeen info@cjgharderwijk.nl  0341-799904  

Ermelo Algemeen Algemeen info@cjgermelo.nl  0341-799909 

Putten 

Aart-Jan 

Wijnbergen  

Beleidsmedewerker 

jeugd awijnbergen@putten.nl  0341-359617 

  

Expert Team Noord-Veluwe  

Sijmen Schoeman 

E-mail: s.schoeman@meerinzicht.nl 

Telefoon: 06-57998033 

  

Regionaal Contactpersoon:  

Sijmen Schoeman: s.schoeman@meerinzicht.nl 

  

 

mailto:info@cjgoldebroek.nl
mailto:info@cjgelburg.nl
mailto:info@cjgnunspeet.nl
mailto:info@cjgharderwijk.nl
mailto:info@cjgermelo.nl
mailto:awijnbergen@putten.nl
mailto:s.schoeman@meerinzicht.nl
mailto:s.schoeman@meerinzicht.nl
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Rijk van Nijmegen 

 

 

Contactgegevens Lokale Teams 

 

Gemeente Lokaal Team Contactpersoon 

Nijmegen  Regieteam Nijmegen (multiprobleem 

huishoudens): regieteam@nijmegen.nl  

 

Sociaal wijkteam Nijmegen (verandert 

medio 2021 in Brede Basisteams Jeugd en 

Gezin) 

 

Nadieh Pennings, beleidsadviseur jeugd,  

n.pennings@nijmegen.nl, 06-27179434 

 

Anouk van Nieuwenhuijze 

Beleidsadviseur huiselijk geweld en 

kindermishandeling, 

a.van.nieuwenhuijze@nijmegen.nl / 06 

52033474 

 

Jeroen Hack, j.hack@nijmegen.nl  

(contractmanager ROB regio Rijk van 

Nijmegen) 

Beuningen  Sociaal Team Beuningen: 

https://www.beuningen.nl/zorg_en_ond

ersteuning/sociaal_Team  

 

sociaalteam@beuningen.nl  

tel. 14 024 (8.30-12.30) 

Coördinatie: Helen Nikkelen,  

h.nikkelen@beuningen.nl 

  

Beleidsadviseur: Willeke Peeters,  

w.peeters@beuningen.nl     

 

Berg en Dal sociaalteam@bergendal.nl    

tel. 024-7516520 

 

 

Coördinatie: Jur den Breejen, 

J.denBreejen@bergendal.nl  

 

Beleidsadviseur: Sigrid Keek, 

S.Keek@bergendal.nl  

Druten Sociaal Team Druten: 

Tel. 088 432 74 32 

 

https://www.druten.nl/sociaalteam 

 

Coördinatie: Saskia Willemsen, 

s.willemsen@drutenwijchen.nl  

 

Beleidsadviseur: Arvid Ernst, 

a.ernst@drutenwijchen.nl   

Heumen  KernteamHeumen  

heumen@heumen.nl  

Tel. 14 024 

 

 

Coördinatie: Maud de Ruiter,  

MdRuiter@heumen.nl 

 

Beleidsadviseur: Saskia Kastein, 

skastein@heumen.nl  

Mook en 

Middelaar 

Sociaal Team Mook en Middelaar 

https://www.mookenmiddelaar.nl/het-

sociaal-team 

 

tel. (024) 696 91 11 (10.00 en 12.30) / 

sociaalteam@mookenmiddelaar.nl 

 

Coördinatie: Ingrid van Ballegooi, 

Ingrid.vanballegooij@mookenmiddelaar.

nl  

 

Beleidsadviseur: Hanneke Klaassen, 

hanneke.klaassen@mookenmiddelaar.nl 

mailto:regieteam@nijmegen.nl
mailto:n.pennings@nijmegen.nl
mailto:a.van.nieuwenhuijze@nijmegen.nl
mailto:j.hack@nijmegen.nl
https://www.beuningen.nl/zorg_en_ondersteuning/sociaal_Team
https://www.beuningen.nl/zorg_en_ondersteuning/sociaal_Team
mailto:sociaalteam@beuningen.nl
mailto:h.nikkelen@beuningen.nl
mailto:h.nikkelen@beuningen.nl
mailto:w.peeters@beuningen.nl
mailto:sociaalteam@bergendal.nl
mailto:J.denBreejen@bergendal.nl
mailto:S.Keek@bergendal.nl
https://www.druten.nl/sociaalteam
mailto:s.willemsen@drutenwijchen.nl
mailto:a.ernst@drutenwijchen.nl
mailto:heumen@heumen.nl
mailto:MdRuiter@heumen.nl
mailto:skastein@heumen.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl/het-sociaal-team
https://www.mookenmiddelaar.nl/het-sociaal-team
https://www.mookenmiddelaar.nl/
mailto:sociaalteam@mookenmiddelaar.nl
mailto:Ingrid.vanballegooij@mookenmiddelaar.nl
mailto:Ingrid.vanballegooij@mookenmiddelaar.nl
mailto:hanneke.klaassen@mookenmiddelaar.nl
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Wijchen Sociaal Team Wijchen 

 

https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/c

ontact-en-openingstijden-wijkteams  

 

Tel. 088 432 7432 

screeners@sociaalwijkteamwijchen.nl   

Coördinatie: Alfred Kip, 

alfred.kip@sociaalwijkteamwijchen.nl 

06-48275795 

 

Beleidsadviseur: Miranda Thijssen, 

m.thijssen@drutenwijchen.nl ,06-

38076219 

 

Regionale Expertisetafel: 

Overleg passende hulp 

https://robregionijmegen.nl/overlegtafel-oph/ 

 

 

Regionaal Contactpersoon 

Jeroen Hack, j.hack@nijmegen.nl  

 
  

https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/contact-en-openingstijden-wijkteams
https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/contact-en-openingstijden-wijkteams
https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/
https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/
mailto:alfred.kip@sociaalwijkteamwijchen.nl
mailto:m.thijssen@drutenwijchen.nl
https://robregionijmegen.nl/overlegtafel-oph/
mailto:j.hack@nijmegen.nl
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Rivierenland 
 

 

Contactgegevens Lokale Teams 

 

 

     

Gemeente Naam Functie Telefoonnummer Emailadres 

Buren 
Bianca Tofohr en 
Marieke de Bont 

Coördinatoren 
Sociaal 
Kernteam 

06-13148574 / 
06-30223694 

btofohr@buren.nl / 
mbont@buren.nl 

Culemborg Bernie Wiltenburg 
Coördinator 
gebiedsteams 06-53253963 b.wiltenburg@santepartners.nl 

Maasdriel Wytske Oskam 
Senior 
gebiedsteam 06-11095208 w.oskam@maasdriel.nl  

Neder-
Betuwe Corinda Koster 

Consulent 
Kernpunten 06-57328568 ckoster@nederbetuwe.nl 

Tiel  

Sociale Poort 
Tiel 0344-637220 socialepoort@tiel.nl 

West 
Betuwe Nese Budak 

Team Sociaal 
West Betuwe 06-31911435 nese.budak@westbetuwe.nl 

West Maas 
en Waal  VraagWijzer 0487-790790 info@vraagwijzerwmw.nl 

Zaltbommel Buurtzorg Jong Stad Bureaudienst 06-12597553 zaltbommelstad@bzjong.nl 

 

Buurtzorg Jong 
Dorpen Bureaudienst 06-20744148 zaltbommeldorpen@bzjong.nl 

     

 

Regionale Expertisetafel: 

In ontwikkeling 

 

 

Regionaal Contactpersoon 

Maaike Baggerman, baggerman@regiorivierenland.nl 

Peter Schieven, pschieven@regiorivierenland.nl 

 

mailto:b.wiltenburg@santepartners.nl
mailto:w.oskam@maasdriel.nl
mailto:ckoster@nederbetuwe.nl
mailto:socialepoort@tiel.nl
mailto:nese.budak@westbetuwe.nl
mailto:info@vraagwijzerwmw.nl
mailto:baggerman@regiorivierenland.nl
mailto:pschieven@regiorivierenland.nl

