
 

 
 
 
 
 

 
Veiligheid voorop in de Jeugdhulpregio FoodValley 

Een pragmatische visie op veiligheid, met ‘Ons Verhaal’ als vertrekpunt 
 
Inleiding 
Wij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid van onze jeugdigen. Ook wanneer de 
veiligheid van jeugdigen in het geding is zijn onze lokale teams geïnformeerd en betrokken.  
‘Wij’ zijn de samenwerkende gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en 
Veenendaal, samen vormen we jeugdhulpregio FoodValley. We hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld 
ten aanzien van het kind en zijn omgeving. Deze visie, Ons Verhaal, is leidend voor de manier waarop de 
Jeugdhulpregio FoodValley communiceert met haar ketenpartners en de doelen die zij stelt.  
 
Om de veiligheid van onze jeugdigen zo goed mogelijk te borgen werken we binnen de regio intensief 
samen rond de uitvoering van jeugdbescherming, jeugdreclassering en bepaalde specialistische vormen van 
jeugdhulp en gesloten jeugdhulp. Wat we daarbij belangrijk vinden hebben we samen met onze lokale teams 
en (veiligheids)partners1 uitgewerkt in onze visie op veiligheid: ‘Veiligheid voorop’.  
 
Onze visie: Veiligheid Voorop 
‘Ons Verhaal’ vormt ook nu het vertrekpunt, een aantal onderdelen daarvan is nader uitgewerkt vanuit 
veiligheidsperspectief. Onze visie bestaat uit vier onderdelen: preventie (1. Voorkomen is beter dan 
genezen), de gewenste situatie (2. Een kind hoort thuis), wat er nodig is als dit niet het geval is (3. 
Jeugdhulpwerkers zijn helden) en de manier waarop we met en van elkaar leren om onze aanpak nog beter 
te maken (4. We blijven leren).  
  
1. Voorkomen is beter dan genezen 
We willen zo veel mogelijk kinderen in een veilige situatie laten opgroeien. Daarom investeren we actief in 
preventie en (vroeg)signalering, we willen er snel bij zijn. Bij de lokale (jeugd)teams werken professionals die 
in staat zijn om onveilige situaties tijdig te signaleren en daarnaar te handelen. Waar mogelijk benutten ze de 
specifieke expertise bij de gecertificeerde instellingen (GI) vroegtijdig. Lokaal team en GI werken 
gezamenlijk (parallel) aan de veiligheid in gezinnen. 
Er wordt zonder schotten aan gemeenschappelijke doelen gewerkt. Zo werken leerplicht- en lokale team 
professionals goed samen om schoolverzuim te voorkomen en zo nodig oplossingen te vinden om deze 
ontwikkelingsbedreiging op te lossen. Elkaar kennen is daarbij van groot belang. Door snel schakelen en 
efficiënt werken houden we tijd, geld en aandacht over voor anderen en krijgen kwetsbare kinderen snel hulp 
en bescherming. 
 
2. Een kind hoort thuis 
Kinderen en ouders horen bij elkaar, we helpen gezinnen daarom vooral thuis. Dat blijft het uitgangspunt 
totdat het thuis niet houdbaar of veilig is. De eerste optie is dan om het thuis beter maken. Dus niet het kind 
er uit, maar direct hulp en/of netwerk er in en waar nodig (een) ouder(s) er uit. Ook dan nemen we de 
opvoeding niet over, maar helpen we gezinnen op weg. Ouders blijven eerste verantwoordelijken.  
 
Wanneer dit onvoldoende garanties biedt voor veilig opgroeien worden andere mogelijkheden gezocht, we 
doen wat echt nodig is. Uitgangspunt hierbij is een plek zo thuis mogelijk gelijkend. Er wordt daarbij zoveel 
als mogelijk gebruikgemaakt van het sociale netwerk van gezinnen. Daarbij is een duidelijk perspectiefplan 
vereist vanaf dag 1, gericht op herstel en thuiskomen. 
 
3. Jeugdhulpwerkers zijn helden 
Ook wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, zijn wij verantwoordelijk. Uitgangspunt is daarom: 
als veiligheid van onze inwoners in het geding is dan is het lokale team altijd geïnformeerd én betrokken, ook 
wanneer de kinderrechter een maatregel heeft uitgesproken. Hoever die betrokkenheid gaat is 
casusafhankelijk en wordt steeds aan de voorkant (na uitspraak kinderrechter) afgestemd tussen GI en het 

                                                      
1 De gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen, Veilig 
Thuis-organisaties en Raad voor de Kinderbescherming. 



lokale team. Wanneer een maatregel afloopt moet altijd sprake zijn van een warme overdracht vanuit de GI 
naar het lokale team. 
 
We vinden het daarom belangrijk dat professionals van de GI èn de lokale teams goed toegerust zijn. Zij 
moeten met een integrale blik kunnen kijken (ook problematiek op andere domeinen is in beeld, zoals 
schulden, gezondheidsproblemen, ouderproblematiek etc.). Ze zijn getraind om kindermishandeling goed te 
kunnen signaleren en toegerust om (ontwikkelings)bedreigingen op te heffen. Dit gebeurt door zorgen over 
(on)veiligheid tijdig mèt ouders en jongeren te bespreken en passende interventies te plegen. Korte lijnen 
naar (passende) hulp en (preventieve) jeugdbescherming zijn daarbij van groot belang 
 
4. We blijven leren 
Als regio hebben we te maken met twee veiligheidsregio’s. Dit zien we als kans om elkaars kennis en 
ervaring te benutten en van elkaar te leren. We kijken daarbij praktijkgericht naar wat werkt en wat nodig is, 
met onze visie als toetssteen. Leren doen we samen met onze (veiligheids)partners en als we ons beleid 
veranderen of vernieuwen gebeurt dat in een leeromgeving van professionals mèt ervaringsdeskundigen.  
Bij het doorontwikkelen van onze aanpak benutten we de mogelijkheden die landelijke actieprogramma’s 
gericht op veiligheid ons bieden. 
 
Tot slot 
Veiligheid Voorop is onze toetssteen voor het handelen en organisatie van de hulp in het veiligheidsdomein. 
Als jeugdhulpregio hebben we één visie op veiligheid, ondanks dat we te maken hebben met verschillen 
tussen gemeenten, twee veiligheidsregio’s en verschillende samenwerkingspartners. We accepteren 
verschillen in tempo, veranderbehoeftes en prioriteiten en willen die bijzondere context vooral benutten en 
van elkaar leren. We werken lokaal als het kan, samen als het moet, maar altijd in samenhang. 
 
 


