
 

 
 
 
 
 

 
MEMO          Bijlage 2 
          

Aan:   FAT 

Van: Jeugdhulpregio FoodValley 

Datum: November 2020 

Betreft: Overzicht lokale projecten zeven gemeenten FoodValley  

Gevraagd: Ter informatie 

 
Hieronder treft u ter informatie een overzicht aan van de lokale projecten per gemeente. Tevens staat er per 

gemeente op welk regionaal transformatieproject extra wordt ingezet.   

 

Onderstaande is een dynamisch overzicht en wordt geactualiseerd indien nodig. 

Het is de bedoeling dat de “lokale pareltjes” op deze manier bekend worden en dat kennisdeling 

gestimuleerd wordt. Vanuit implementatie- en borgingsperspectief trachten we in de regionale transformatie 

projecten optimaal aan te sluiten bij de lokale context. Daarnaast worden lokale accenten per 

transformatieproject genoemd.  

 

In het bijzonder is apart weergegeven wat elke gemeente doet in het kader van hulp bij echtscheiding, i.v.m. 

de samenhang richting het landelijk programma “Scheiden zonder Schade”.  

 

 

Gemeente Pilot/actie 

  

Barneveld Minder jeugdigen in residentiele jeugdhulp 

 Versterken Pleegzorg                                                                                                                                

  Jeugdigen in de leeftijd 18-/18+ volgen naar zelfstandigheid bij 

domeinovergang. 

 Pilots op de scholen: Passende ondersteuning op school  

 Project inclusieve opvang 

 Gezinsondersteuners op huisartspraktijken 

 Aanpak oud-vsv                                                                                                                                        

 Coaching on the Job 

  Speltherapie 

 Aanpak huiselijk geweld: aandacht functionarissen 

 Geboortezorg: ketensamenwerking SD-verloskundigen, centering pregnancy 

en Pink Cloud                                                                                                                 

    

Ede Minder jeugdigen in residentiele jeugdhulp 

  Passende (GGZ) hulp op school (lokale intensivering) 

  Minder uithuisplaatsingen na een crisis 

  Jeugdigen in de leeftijd 18-/18+ volgen naar zelfstandigheid bij 

domeinovergang. 

  We voeren regie voor cliënten die van meer dan 1 aanbieder hulp ontvangen 

  Van exclusieve opvang naar toegankelijke en gastvrije algemene 

voorzieningen (BSO+ en respijt)  



  Pilot Respijtzorg  

 Van Jeugdwet naar Wlz 

 Aansluiting toegang huisartsen en lokale sociale infrastructuur, door SOH/J 

 Pilot JB Dichterbij 

  Werkwijze: actieve regie tijdens een JB maatregel. 

 Pilot rechtbank; uitspraken rondom hulpverlening bij echtscheiding voor regio 

FV (GLD) via VIA's naar collega gemeenten. 

  Opvoed- en relatiespreekuur. (echtscheidingsloket) en preventieve activiteiten 

belegd bij het CJG. 

  

    

Nijkerk Ontschotting in het gemeentehuis/sociaal domein door benutting van 

de levenslooplijn. Teamvorming SD-collegae, door de behoefte van de 

jeugdige resp. volwassen inwoner op verschillende levensgebieden te 

verbinden met taken van gemeente. Domein Jeugd (JW < Pass Ond, 

Participatiewet, armoedebeleid, sport en cultuur) aanpak. Zo komen tot 

jaarplancyclus in verbinding met inwoners en stakeholders. (koppeling p&c 

cyclus). Programmatische aanpak transformatie. 

  
  STOP-project Accent Speciaal Onderwijs- ’s Heerenloo.  

(onderwijs-jeugdhulp- vervolgonderwijs) 

Richt zich op jongeren, die niet meer in de klas gehandhaafd kunnen worden. 

Er is zodoende sprake van dreigende schooluitval. Een STOP-schoolcoach  is 

voor de school de laatste kans die de jongere geboden wordt om tot 

gedragsverbetering te komen. Dit project uit 2019 wordt in 2020 geëvalueerd. 

Doel minder beroep op jeugdhulp.  
 

Onderwijs Jeugdhulp primair onderwijs – FV project  

 
Crisis als kans: casusonderzoek crisis met uithuisplaatsing GGZ Centraal – 

onderdeel FV project 

 SOH- uitrol na pilot in hele gemeente naar alle huisartsen.  

Koppeling aan wens tot bredere triage complexe zaken aan de voorkant met 

Jeugd- en opvoedhulp als uitgangspunt.  

 

  Minder Kinderen in verblijf 

- 12 min perspectiefplan voor kinderen naar huis of 

pleeggezin/gezinshuis 

- Uitstroom verblijf jeugd door benutting begeleide 

kamerbewoningproject Hoevelaken  

- actieve regie op geselecteerde casus 

 

 Minder ambulant specialistisch: Met FV definities aanscherpen en 

implementeren  

 Eigen kracht en jeugdhulp: diverse projecten:  

- Steungezinnen-project Nijkerk  

- Beperking PGB sociaal netwerk: financiën als eigen kracht element  

    

Renswoude De gemeente Renswoude heeft op 19 januari jl.  het beleidsplan Sociaal 

Domein vastgesteld. Hierin zijn de 6 regionale doelen integraal overgenomen. 

 

De eerste algemene doelstelling in het beleidsplan is dat het dorpsteam 

versterkt wordt. We gaan nieuwe werkwijzen doorvoeren die vallen onder een 

actievere regievoering op de jeugdhulpondersteuning.  



 

Naast een algemeen onderzoek willen we beter zicht krijgen op zaken die nu 

nog niet over een lokale casusregisseur  beschikken. Dit zijn zaken die extern 

zijn doorverwezen naar de Jeugdhulp en daardoor buiten het beeld van het 

dorpsteam zijn geraakt. Deze zaken zullen een casusregisseur krijgen die 

bepaalt of de zorg passend is.  

 

Verder gaan we onze contacten met het lokale veld verstevigen. Het 

dorpsteam zal intensiever contact houden met stakeholders en spreekuur 

houden bij de scholen en bij de huisartspraktijk om grip te krijgen op de zorg. 

 

1. Onderzoek naar terugdringing gebruik Jeugdhulp Renswoude voor 

wat betreft effectiviteit, beperking verblijf en preventie 

Via de  onderzoeksfaciliteiten FoodValley willen we het gebruik van de 

Jeugdhulp in Renswoude monitoren.  In het lokale onderzoek willen we 

onderzoeken op welke terreinen we nog kosten kunnen besparen of dat we de 

jeugdhulp effectiever kunnen inzetten.  Het onderzoek zal zich specifiek richten 

op effectiviteit, de mogelijkheden om extern verblijf van kinderen te 

voorkomen of te voorkomen dat kinderen onnodig gebruik maken van  GGZ 

zorg.  

 

2. Preventieplan beperking GGZ -gebruik jeugdhulp   

In Renswoude is,  net zoals in de regio, het GGZ- gebruik, onder jongeren 

hoger dan gewenst.  We zullen daarom projectdoelstelling over het beperken 

van de Jeugd GGZ hulpverlening  van de FoodValley lokaal uitwerken. We 

willen lokaal  onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn van het hoge 

GGZ- zorg gebruik onder jongeren.  Met name jongens van 9 tot 11 en meisjes 

van 12-14 vertonen een hoog zorggebruik in de regio en in Renswoude.  

 

3. Algemeen preventieplan gezondheid jongeren 

Op termijn willen we  een algemeen Jeugd preventieplan ontwikkelen dat 

aansluit op het beperken van de beroep op de jeugdhulp. Gezondheid en 

preventie zijn belangrijke uitgangspunten. 

Het preventieplan zal in samenspraak met de lokale partners zoals de GGD, de 

huisartsen en de scholen en het welzijnswerk worden vormgegeven.  

    

Rhenen Gemeente Rhenen neemt actief deel aan de zes transformatieopgaven. We 

zetten ons vooral in op de opgaven actieve regie en onderwijs-jeugdhulp.  

 

Pilot onderwijs – jeugdhulp 

Voor onderwijs – jeugdhulp hebben we een pilot lopen bij de Willem Teellinck 

school sinds 1 mei 2019. De pilot betreft een samenwerking tussen de intern 

begeleider (IB’er), een externe gedragsspecialist en een 

jeugdteammedewerker van de gemeente. De eerste resultaten zijn positief. 

Deze zijn: vroegsignalering van afwijkend, opvallend gedrag, zodat escalatie 

naar tweedelijnszorg kan worden voorkomen. Zowel leraren als ouders zijn 

betrokken. Het percentage jeugdhulp in de school is afgenomen van 17% naar 

6,7% (peildatum 12 oktober 2020).  

 

Voor een betere toeleiding naar de 2e lijnszorg. 

- De gemeente Rhenen maakt gebruik van een SOH’er bij de 

huisartsenpost Elst.  

- De gemeente Rhenen is met Save overeengekomen om twee save 

medewerkers deel te laten uit maken van het jeugdteam om zo de 

samenwerking te intensiveren.  

 

Preventie: voorkomen 2e lijnszorg.  

- Buurtgezinnen 

- Blij met mij trainingen 

- Alcohol- en drugsvoorlichtingscampagnes 

- Jongerenwerk 



- Poortwachter Dyslexie 

  
 Preventie jeugdhulp: Blij met mij training 

Toelichting: deze training wordt gegeven aan ouders met hun kinderen. De 

focus ligt op het vergroten van de veerkracht van het kind, waardoor het in 

lastige situaties steviger in de schoenen staat. Positieve benadering gericht op 

de talenten van het kind i.p.v. gericht zijn op problemen. Een aantal 

jeugdteammedewerkers zijn bevoegd om deze training te geven. Ouders 

worden actief betrokken. 

 Onderwijs Pilot: “ Back to a future” voor potentiële uitvallers in het 

Voortgezet Onderwijs. 

Toelichting: Maatwerk buiten de gebaande paden om; met als doel 12-18-

jarigen, die dreigen uit te vallen, op de rit te houden met passende 

ondersteuning (zoals individuele coaching door jongerenwerk of 

overbruggingstraject bij de Werkbij).  

 

 Onderwijs Pilot: “Eigen Reis” (zelfstandig reizen in het leerlingenvervoer).  

Toelichting: Voor elke leerling, die nu met een taxi naar school gaat, 

onderzoeken wat er nodig is om deze leerling zelfstandig (of zo zelfstandig 

mogelijk) te laten reizen; ook buiten de reis van school naar huis. 

Instrumenten: samen reizen met een vrijwilliger, de buzz-buddy, de Go-OV-

app. Maatwerk met oog op de toekomst, vanuit de gedachte: wat kan wél. 

 

 Doorbraakteam Rhenen bij vastgelopen casuïstiek in het Sociaal Domein”. 

Toelichting:  

De gemeente Rhenen heeft een eigen doorbraakteam. Het Doorbraakteam is 

er voor situaties die vastlopen, de juiste hulp komt niet van de grond of is niet 

voor handen. Multidisciplinair (Jeugd, WMO, E&W, BAC) zoeken we 

mogelijkheden om de cliënt te helpen, innovatief en buiten de kaders van 

reguliere hulpverlening als dat moet. Voor de frisse blik schuiven ook collega’s 

van buiten het Sociaal Domein aan als meedenkers.  

 “ Gezond bewegen” in kader van veilig en gezond opvoeden. 

Toelichting: Sportservice Rhenen draait samen met de scholen het project 

‘Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs’ om de kwaliteit en de intensiteit van het 

bewegen op school te verbeteren. Sportservice voeren nieuwe 

bewegingsmethoden in en coachen “ on the job”. 

 

    

Scherpenzeel Specialist ondersteuner Jeugd J-GGZ, werkzaam voor alle 

huisartsenpraktijken. Jaarlijkse evaluatie en in het voorjaar 2021 (Kadernota 

2022) wordt besloten of dit als reguliere voorziening wordt ingezet. 

  Buurtgezinnen. Jaarlijkse evaluatie en in het voorjaar 2021 (Kadernota 2022) 

wordt besloten of dit als reguliere voorziening wordt ingezet. 

  GoOv: leerlingen leren zelfstandig reizen met het openbaar vervoer als ze 

daartoe in staat zijn. 

 De Inloop: centrale ontmoetingsplaats in het dorp die we door willen 

ontwikkelen tot centraal ontmoetings- en informatiepunt voor het sociaal 

domein. 

 Project Onderwijs en Jeugdhulp: de start van een schoolpilot per 22 september 

op de grootste basisschool in Scherpenzeel. Een ambulant werker van het 

jeugdteam is een dagdeel op school gedetacheerd op kleine zorgen van ouders 

en kinderen (achter de voordeur) op te pakken.  

 

 Project 18-/18+: lokale uitwerking van dit regionale thema, te starten met een 

lokale evaluatie van de huidige werkwijze. Werkinstructies en werkprocessen 

worden geactualiseerd.  



 Project BSO+ en respijtzorg: lokale uitwerking van de regionale pilot BSO+ en 

deelname aan de regionale pilot respijtzorg op basis van werkinstructies en 

werkprocessen. 

 Project uitwerking actieve regie: op basis van de regionale notitie vindt lokale 

uitwerking plaats en vertaling naar werkinstructies en werkprocessen. 

 Project Jeugdbescherming dichterbij, Lijn; incident als kans: 

Vanaf maart 2020 krijgt het jeugdteam de politie zorgmeldingen van Veilig 

Thuis direct door en gaat i.o.m. Veilig Thuis meteen met gezinnen in gesprek.  

 Werkplaats sociaal domein: samen met de gemeente Ede en Rhenen starten 

we dit jaar een werkplaats sociaal domein waarin het werken aan de sociale 

basis (sociale netwerken) centraal plaats. Speciale aandacht is er voor de 

samenwerking met de reformatorische gemeenschap.  

 Trainingen onbegrepen en/of verward gedrag: we hebben van ZonMW subsidie 

gekregen om lokale professionals in het sociaal domein te trainen. 

Implementatie 2e helft van 2020.  

 Deelname per 1 november jl. aan het werkproces Uniform Hulp aanbod van de 

Rechtbank Gelderland (UHA). Op verzoek van de Rechtbank wordt door de 

gemeente een beschikking afgegeven voor jeugdhulp, zodat na afronden van 

de hulp een goede omgangsregeling door de rechter kan worden getroffen in 

een echtscheiding.  

 

  

Veenendaal Transformatieprojecten 

De projecten vanuit het regionale transformatieprogramma worden lokaal 

uitgevoerd door CJG Veenendaal en gemonitord (en evt. bijgestuurd) door een 

gemeentelijke taskforce jeugd (hierin vertegenwoordiging van beleid jeugd, 

CJG en data-analisten). De focus ligt daarbij tot nog toe vooral op de volgende 

transformatieprojecten: 

 

1. Residentieel, minder inzet van verblijf  

Binnen het CJG wordt stevig gestuurd op voorkomen van verblijf en waar 

mogelijk op uitstroom. Indien nodig wordt hier maatwerkbudget voor ingezet. 

In Veenendaal relatief weinig sprake van verblijf; 

2. Van BSO+ naar reguliere BSO met een jeugdhulp+  

We financieren niet langer de opvangcomponent, waar mogelijk wordt ingezet 

op opvang in de eigen wijk. Dit geldt per 1 september 2019 voor alle nieuwe 

aanvragen c.q. verlengingen.  

3. Minder en lichtere GGZ  

Hierop wordt ingezet door het verbeteren van de samenwerking en waar 

mogelijk afspraken met huisartsen, GGZ aanbieders en onderwijs. 

 

  Naast voorgenoemde projecten is in 2019 met de samenwerkingsverbanden 

onderwijs gesproken over een aantal pilots onderwijs-jeugdhulp. Momenteel 

wordt aan 1 pilot uitvoering gegeven, op basisschool de Bongerd. Dit betreft 

een groepsgerichte aanpak van trauma’s. Deze pilot wordt uitgevoerd door 

aanbieder HSN. 

 

Daarnaast zijn lokaal een aantal ‘separate’ projecten of initiatieven gestart die 

een link hebben met voorgenoemde transformatieprojecten, bijvoorbeeld waar 

het gaat om het versterken van pleegzorg(ouders) door het actief werven van 

nieuwe pleegzorgouders en het geven van voorlichting, het uitvoeren en 

monitoren van de pilot ambulant door het CJG (pilot waarin een aantal 

medewerkers binnen het CJG worden vrijgespeeld om zelf – zo veel als 



mogelijk – ambulante hulp uit te voeren (ter voorkoming van doorverwijzingen 

naar de tweede lijn)) etc. 

 

 Aanvullende maatregelen terugdringen gebruik en kosten jeugdhulp 

(ingezet sinds juni 2020) 

Al langere tijd is sprake is van sterke (autonome) groei van het gebruik van 

een aantal jeugdhulpvormen. Het betreft met name de onderdelen begeleiding 

en behandeling (ambulante hulp), waar tot op heden geen (regionale) 

verbeter-/transformatieprojecten op gericht zijn geweest. Dit heeft geleid tot 

almaar stijgende jeugdhulpuitgaven en forse budgetoverschrijdingen. Net voor 

de zomer van dit jaar zijn een aantal aanvullende maatregelen genomen om 

hier op bij te sturen. De volgende acties zijn ingezet: 

 

1. Afremmen instroom 

O.a. pilot beperken open inloop CJG (werken op afspraak, max. aantal 

afspraken per week) en investeren op kwaliteit en zorgvuldigheid. 

 

2. Kaders en normen binnen het CJG 

Actieve sturing op het terugdringen aantallen naar specialistische zorg, incl. 

afspraken met de belangrijkste aanbieders 

 

3. Vergroten invloed op het logistieke proces bij de aanbieders 

Scherpere triage, strakker sturen op duur, intensiteit en doelrealisatie. 

Basisnorm behandeling max. 6 maanden 

 

In een goede intensieve samenwerking met aanbieder Samen zijn inmiddels 

mooie resultaten geboekt. Daarnaast is de samenwerking geïntensiveerd met 

Youke en gaan we met een aantal andere (grote) aanbieders van de 

hulpcategorie behandeling nader in gesprek. Daarnaast zal worden ingezet op 

afbouw van het gebruik van groepsvoorzieningen. 

  

Ook zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de gecertificeerde instellingen 

(met name SAVE): we bekijken op casusniveau steeds gezamenlijk welke 

specialistische hulp er wordt ingezet (niet ‘dat’ er jeugdhulp wordt ingezet, 

maar wel samen kijken naar ‘wat’ er wordt ingezet). 

 

  Overige (inhoudelijke) projecten 

Voorgaande onderdelen hebben direct betrekking op het terugdringen van het 

jeugdhulpgebruik en daarmee ook de uitgaven jeugdhulp. Hierbij wordt 

gestreefd om de hulp voor jeugdigen zo kortdurend en licht en thuisnabij als 

mogelijk te organiseren, maar ook zo zwaar als nodig. 

Op basis van deze uitgangspunten worden nog een aantal ander projecten 

uitgevoerd, die niet primair en direct zullen leiden tot een kostenbesparing (in 

sommige gevallen is dit mogelijk wel een positief neveneffect): 

- Diverse preventieve activiteiten door het CJG (o.a. groepsaanbod en 

scheidingstafel gericht op complexe echtscheidingen, inzet gastgezinnen); 

- We willen komen tot heldere samenwerkingsafspraken en taakverdeling 

tussen jeugdhulp (CJG) en onderwijs (o.a. door het verder uitwerken van het  

afwegingskader onderwijs-jeugdhulp); 

- Verbeteren ketensamenwerking in veiligheidsdomein (er is een team veilig 

opgroeien binnen CJG gestart en er zijn nieuwe samenwerkingsafspraken met 

ketenpartners, twee SAVE medewerkers gaan bijvoorbeeld vanuit locatie CJG 

werken etc.). 

 



Het volledige preventieve aanbod van het CJG is te vinden op: 

https://cjgveenendaal.nl/ 

 

 
 
  

https://cjgveenendaal.nl/


Inventarisatie wat elke gemeente doet omtrent Scheidingsloketten, Scheidingstafel, 
Preventie op “Scheiden zonder Schade”.  
 
 

Gemeente Pilot/actie 

    

Veenendaal  In Veenendaal wordt ernaar gestreefd gezinnen in echtscheidingssituaties in 

een vroegtijdiger stadium te begeleiden, zodat minder kinderen nadelige 

effecten ondervinden van een echtscheiding. Dit is verankerd in het meerjarige 

Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK-SD). Hieronder de inspanningen 

die daartoe (al) worden geleverd, dit wordt gedurende 2020 verder 

uitgebouwd. 

 

Samenwerkingstafel complexe (v)echtscheidingen 

We hebben geconstateerd dat er een (flinke) toename zat in het aantal door 

de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen (m.n. OTS-en). Na een 

analyse door de GI bleek het in veel gevallen te gaan om casussen waar 

sprake was van een complexe echtscheiding. Na diverse gesprekken met de 

betrokken professionals (CJG, GI’s, RvdK, volwassenhulpverlening, 

jeugdhulpaanbieders) is in Q2 2019 gestart met een samenwerkingstafel 

rondom dit onderwerp (o.a. CJG, Gi’s, Veens, volwassenhulpverleners aan 

tafel). Deze samenwerking is er op gericht om in zo vroeg mogelijk stadium 

van de scheiding met ouders en hulpverleningsinstanties om tafel te zitten en 

samen met ouders een plan te maken waardoor de verwachting is dat een 

complexe scheiding voorkomen kan worden. 

 

Diverse groepstrainingen 

Afhankelijk van de vraag wordt groepsaanbod gedaan vanuit het CJG. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld over KIES-trainingen en trainingen gescheiden 

opvoeden, die op meerdere momenten in het jaar worden gegeven. Momenteel 

(april 2020) wordt alternatief aanbod uitgewerkt dat veelal online of via een 

videoverbinding kan worden aangeboden. 

 

Informatieavonden over scheiden 

Gedurende het jaar worden diverse informatie-/voorlichtingsavonden 

georganiseerd. 

 

Bovengenoemd aanbod wordt zoals gezegd verder doorontwikkeld en 

aangevuld op basis van de actuele vraag en nieuwe inzichten. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan een te ontwikkelen cursus over gescheiden 

opvoeden of een cursus specifiek voor samengestelde gezinnen. De landelijke 

Corona-maatregelen die momenteel van kracht zijn hebben ertoe geleid dat 

het reguliere trainings-/groepsaanbod ‘on hold’ is gezet en nieuw (online) 

aanbod wordt ontwikkeld en ingezet. Voor het meest actuele aanbod zie: 

www.cjgveenendaal.nl 

 

 Barneveld Campagne: Maak je Hart voor je relatie. 
De campagne voor waardevolle relaties omvat méér dan alleen het voorkomen 
van echtscheidingen en het beperken van de gevolgen ervan. De campagne is ook 
gericht op het blijven investeren in relaties – ook als er géén sprake is van uit 
elkaar groeien van partners. 
 
De campagne Maak je hart voor je relatie is erop gericht om: 

http://www.cjgveenendaal.nl/


- inwoners te informeren over het belang van waardevolle relaties (en het belang 
om daarin te blijven investeren);  
- inwoners te informeren over de mogelijkheden (bijvoorbeeld door middel van 
workshops en cursussen) om te (blijven) investeren in waardevolle relaties;  
- inwoners te informeren over de ondersteuning die kan worden geboden als de 
relatie onder druk staat (hetzij om tóch te proberen de relatie te herstellen, hetzij 
op een zorgvuldige manier uit elkaar te gaan) 
 
In het kader van de campagne “Maak je hart voor je relatie” is vanuit het CJG 
speciaal op Valentijnsdag een lezing verzorgd door Martine Delfos. Deze lezing 
werd maar liefst door 130 geïnteresseerden bijgewoond.   
 
Kind en echtscheiding  
Met betrekking tot kinderen en ouder(s)/verzorgers die te maken hebben met 
echtscheidingsproblematiek is er een divers aanbod.  

- De cursus Gescheiden Opvoeden. Het doel van de cursus is onder andere 
om gescheiden ouders vaardiger te maken als het gaat om alleenstaand 
en co-ouderschap, het vinden van een nieuwe balans en 
copingsvaardigheden met betrekking tot emoties van henzelf en hun 
kinderen, en beter te leren communiceren met hun ex-partner.  

- Programma Zandkastelen. Het Zandkastelenprogramma kan vanwege zijn 
workshopvorm van 1 ochtend of middag goed ingezet worden bij groepjes 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 17 jaar waardoor we een 
breder, laagdrempeliger en toegankelijk aanbod kunnen realiseren voor 
kinderen die te maken hebben met (echt)scheiding van hun 
ouders/verzorgers. In 2020 zullen we het programma goed op de kaart 
proberen te krijgen bij zowel ouders als de scholen binnen gemeente 
Barneveld.   

- Training Sterke Stellen. De training is bedoeld voor alle stellen in de 
gemeente Barneveld die problemen hebben in hun relaties. De training 
bestaat uit zeven modules: vier online modules en drie 
groepsbijeenkomsten. 

 

Ede 
Opvoed- en relatiespreekuur. (echtscheidingsloket) en preventieve activiteiten 

belegd bij het CJG. 

 

https://hulpbijscheidengelderland.nl  

Rhenen Complexe scheidingen  

We zijn momenteel bezig om de rol van het CJG te verduidelijken rondom 

complexe echtscheidingen. Hoe kunnen we het welzijn van het kind 

vooropzetten. De nadruk leggen op de ouderrol en niet op de partnerrol. 
 

Wanneer helpen we een kind goed genoeg? We hebben geconcludeerd dat de volgende 
producten nodig zijn om onze rol beter te kunnen pakken en kinderen beter te 
ondersteunen. 

1. We hebben meer diversiteit, maatwerk aanbod nodig in de geboden zorg. 

2. Expertise moet verbeterd worden, training voor jeugdteammedewerkers 

3. Duidelijkheid over de rol van het CJG, wanneer hoort de problematiek onder de 

jeugdwet, dus bij het CJG en wanneer niet.  

4. De werkprocessen en protocollen moeten geactualiseerd worden.   

 

Belangrijk hierbij is hoe positioneren wij ons als CJG richting kinderen en hun ouders. Hoe 

kan je ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid als ouder en ze als opvoeder in 

https://hulpbijscheidengelderland.nl/


hun kracht zetten los van het partner gevecht. We doen dit samen met de hogeschool 

Ede. Zij ondersteunen ons met het onderzoek naar inzet van netwerken en hoe deze 

succesvol kunnen zijn bij echtscheidingsproblematiek.  

 

Scherpenzeel Hulp bij echtscheiding: de inzet van KIES - trainingen (kinderen in 

echtscheidingssituaties) via het CJG en de inzet van Humanitas 

ouderschapsbemiddeling via het Jeugdteam. 

 

Het hulpaanbod van Scherpenzeel voor het niet vrij toegankelijke deel is hier 

te vinden:  https://hulpbijscheidengelderland.nl/gemeente/Scherpenzeel  

 

Renswoude Vanuit Renswoude is aan de voorkant gestart met de focus leggen op 

normaliseren. Niet het oplossen van problemen staat centraal, maar het 

ontzorgen en normaliseren van de situatie rond kinderen. Het gaat om het 

herstel van het gewone leven. Normaliseren betekent denk er aan het 

‘gewone’ leven altijd in beeld te houden. Deze benadering heeft ook 

consequenties voor de wijze waarop we de zorg (gaan) organiseren. Dit 

betekent de basisinfrastructuur (algemene voorzieningen) vergroten. 

 

Algemene voorzieningen ontwikkelen a.d.h.v.de vraag.  

Tot nu toe hebben we gerealiseerd: 

• Buurtgezinnen.  

• Spreekuur huiselijk geweld 

• Uitbreiding uren Scouting 

 

Daarnaast wordt afhankelijk van de vraag wordt groepsaanbod gedaan. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld over KIES-trainingen en trainingen gescheiden 

opvoeden.  

Nijkerk  Pilot Echtscheiding Dichterbij:  

Bij Complexe echtscheiding door de rechter die is aangehouden voor 

onderzoek RvdK wordt met het gebiedsteam een startgesprek met ouders 

georganiseerd en een plan gemaakt voor hulp.  

Doel: kind sneller uit de knel, voorkoming maatregel van kinderbescherming. 

Eerste evaluatie is zeer positief  ( werken volgens de teamgedachte Pilot JBD)  

  

 

 

https://hulpbijscheidengelderland.nl/gemeente/Scherpenzeel

