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Werkinstructie Jeugdbeschermingstafel Regio Nijmegen 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulpverlening aan jeugdigen en 

hun gezin. Eén van de nieuwe verantwoordelijkheden is de toeleiding naar de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK). Doel voor de gemeente hierbij is om zoveel mogelijk te voorkomen 

dat kinderen onder toezicht en/of uit huis worden geplaatst. 

 

Vervanging Casus Overleg Beschermingszaken 

 

De Jeugdbeschermingstafel vervangt het Casus Overleg Beschermingszaken (COB). Voor 

professionals betekent de invoering van de Jeugdbeschermingstafel dat een Verzoek tot 

Onderzoek (VTO) bij de RvdK op een andere manier ingediend zal moeten worden en plaats 

maakt voor een Verzoek  tot Bespreking (VTB) aan de Jeugdbeschermingstafel. Zoals deze naam 

al aangeeft, hoeft er niet gewacht te worden tot de professional de situatie zo ernstig vindt dat 

hij zich genoodzaakt ziet een Raadsonderzoek aan te vragen. 

Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt in samenspraak met professionals en ouders gezocht 

naar oplossingen voor gecompliceerde opvoedsituaties en er wordt een besluit genomen over 

het wel of niet starten van een onderzoek door de RvdK. Een onderzoek door de RvdK kan 

eindigen in een rechterlijke uitspraak zoals een onder toezichtstelling (OTS, gezinsvoogd) met 

eventueel een uithuisplaatsing.  

 

Hoe werkt de Jeugdbeschermingstafel? 

 

De Jeugdbeschermingstafel (JBT) is geen casusoverleg. De verzoeker bespreekt met ouders 

voorafgaand aan de aanmelding bij de JBT dat ze kunnen kiezen tussen meewerken met de 

vrijwillige hulpverlening  of een aanmelding bij de Jeugdbeschermingstafel. Professionals kunnen 

ook in het vrijwillig kader al een raadsonderzoeker of een jeugdbeschermer consulteren c.q. 

inzetten om aan het gezin duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het niet meewerken met 

de aangeboden hulp.  

Als er jeugdigen van 12 jaar en ouder in het gezin zijn, worden deze uitgenodigd voor een 

afzonderlijk gesprek met  de gedragswetenschapper en de medewerker van het Adviesteam 

RvdK. Dit zogeheten ‘kindgesprek’ vindt plaats direct voorafgaand aan de JBT.  

Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt besproken of een onderzoek door de Raad voor de 

Kinderbescherming nodig is, of dat dit nog voorkomen of uitgesteld kan worden door niet 

vrijblijvende hulpverlening te continueren en/of in te zetten (Preventieve Jeugdbescherming). 

Ouders nemen deel aan dit overleg. De vaste deelnemers aan de Jeugdbeschermingstafel zijn de 

voorzitter, een gedragswetenschapper, de secretaris, een  vertegenwoordiger van het 

Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming, de verzoeker en een medewerker van de GI. 

Daarnaast kan de JBT specifieke hulpverleners uitnodigen die reeds betrokken zijn bij het gezin. 

Verzoeken kunnen worden ingediend door: Veilig Thuis, lokaal team, regieteam of GI. Het 

verzoek tot bespreking is leidend voor het gesprek aan tafel. 

 

  Verzoek tot Bespreking 

 

Een medewerker van het lokale team, regieteam, Veilig Thuis of de Gecertificeerde instelling, 

dat/die betrokken is bij het gezin, kan een verzoek tot bespreking doen aan de 

Jeugdbeschermingstafel. Deze persoon is dan de verzoeker. 

Als een hulpverlener ziet dat de ontwikkeling van een jeugdige bedreigd wordt, als er 
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aantoonbare risico’s zijn voor de veiligheid en/of de ouders onvoldoende verantwoordelijkheid 

kunnen of willen nemen voor de veiligheid van hun kind(eren), bespreekt deze hulpverlener 

met de ouders de keuzes die zij hebben en welke consequenties eraan verbonden zijn als ze 

niet meewerken aan het opheffen van de bedreigingen voor de ontwikkeling van het kind. 

Voor de hulpverlener bestaat de mogelijkheid van consultatie bij het adviesteam van de Raad 

voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis. De hulpverlener heeft met de ouders zoveel mogelijk 

concreet gemaakt welke afspraken nodig zijn met ouders en kinderen om de onveilige situatie 

en/of de ernstige bedreiging van de ontwikkeling op te heffen, welke rol het netwerk daarin 

speelt en de termijn waarbinnen verwacht wordt dat de doelen gehaald worden. Als dit niet 

voldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van het kind of als dit de bedreiging voor een 

goede ontwikkeling van het kind niet kan wegnemen, kan de hulpverlener het lokaal team of 

Veilig Thuis vragen een verzoek tot bespreking in te dienen bij de Jeugdbeschermingstafel. De 

inhoud van dit verzoek wordt door de verzoeker besproken met de ouders en de jeugdige vanaf 

12 jaar. Een eventueel verzoek aan de Raad om onderzoek te doen wordt altijd via Veilig Thuis of 

het lokaal team/regieteam gedaan of via de GI, die reeds betrokken is bij het gezin.  

Verzoeker en betrokken professionals blijven verantwoordelijk voor de veiligheid in het gezin, 

ook na het doen van een verzoek, tot aan het moment van eventuele overdracht/uitspraak 

kinderrechter. Afspraken hierover worden tijdens het gesprek aan tafel gemaakt. 

 

Wanneer en hoe kan je melden? 

 

Je werkt als professional bij een lokaal team, Veilig Thuis, regieteam of GI  én: 

• De gezinssituatie is onveilig, het kind wordt in zijn/haar ontwikkeling bedreigd; 

• Je hebt een veiligheidsplan gemaakt met ouders en kinderen of alle pogingen om een 

veiligheidsplan te maken zijn benut; in het Veiligheidsplan staan de afspraken die de veiligheid 

van het kind moeten waarborgen. De hulpverlener bespreekt uitvoerig met ouders wat de 

gevolgen kunnen zijn als ze niet meewerken; 

• Vrijwillige hulpverlening komt niet van de grond of is niet toereikend. 

 

Wat ga je doen: 

 

• Je bespreekt de voorgenomen melding met ouders en kind en legt het gezin uit wat er gebeurt 

aan de Jeugdbeschermingstafel en welke besluiten tot welke gevolgen leiden. 

• Je schrijft een melding (Verzoek tot Bespreking), past het Veiligheidsplan zo nodig aan samen 

met het gezin, en bespreekt nogmaals de documenten met het gezin. 

• Het gezin kan een reactie geven voordat je de melding naar de Jeugdbeschermingstafel stuurt. 

Deze reactie verwerk je ook in het Verzoek tot Bespreking. 

• De verzoeker/hulpverlener stuurt het Verzoek tot Bespreking  op een beveiligde manier naar de 

Jeugdbeschermingstafel. 

• De verzoeker is beschikbaar voor eventuele vragen en/of aanpassingen in het Verzoek tot 

Bespreking en is aanwezig bij de bespreking aan de Jeugdbeschermingstafel. 

• De verzoeker bereidt ouders en kinderen voor op de bespreking. De Jeugdbeschermingstafel 

nodigt betrokkenen officieel uit. 

• De verzoeker en betrokken professionals blijven in de volgende gevallen verantwoordelijk voor 

het organiseren en het zicht op veiligheid van de kinderen in het gezin: 

• Als er tijdens de JBT wordt besloten tot voortzetting van vrijwillige hulpverlening 

• Als er tijdens de JBT wordt besloten dat de Raad voor de Kinderbescherming een 

onderzoek gaat doen. De verzoeker houdt regie over de casus  (inhoudelijk en qua 
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veiligheid) totdat er een  jeugdbeschermer is aangesteld. 

Indien er wordt besloten tot een preventief traject, wordt er direct een jeugdbeschermer aan 

het gezin gekoppeld, die de regie overneemt van de verzoeker. 

 

Betrekken ouders/jeugdige door de verzoeker bij de melding/consultvraag 

 

Doel is om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Ouders/opvoeders zijn onderdeel van 

de bespreking. Zij moeten door de verzoeker geïnformeerd zijn over het besluit de casus voor te 

leggen aan de Jeugdbeschermingstafel. Ouders moet door de verzoeker duidelijk zijn gemaakt 

dat er sprake is van opschalen omdat het gedwongen kader een serieuze optie is, gebaseerd op 

niet (snel genoeg) willen of kunnen doen wat er was afgesproken om de problemen in het gezin 

op te lossen. De verzoeker legt vooraf de werkwijze van de Jeugdbeschermingstafel uit aan het 

gezin. De JBT nodigt verzoeker, ouders en jeugdige(n) van 12 jaar of ouder uit. De jeugdige wordt 

voorafgaand aan de JBT gesproken in een kindgesprek. Jeugdige spreekt met de medewerker 

van het adviesteam RvdK en de gedragswetenschapper, beiden vaste deelnemer aan de JBT.  

Indien nodig zullen er veiligheidsafspraken gemaakt worden; de verzoeker en de 

voorzitter/gedragswetenschapper schatten in wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van 

aanwezigen bij de Jeugdbeschermingstafel. Op verzoek van ouders en jeugdige mag een 

vertrouwenspersoon aanwezig zijn. Vertrouwenspersonen nemen in principe echter geen deel 

aan het gesprek, maar kunnen met goedkeuring van de voorzitter wel worden gevraagd namens 

ouders en/of jeugdige een toelichting te geven. 

 

Wat gebeurt er tijdens de Jeugdbeschermingstafel? 

 

Het kind staat centraal en de situatie wordt besproken in ongeveer 1 uur. Kinderen van twaalf 

jaar en ouder zijn niet aanwezig aan de tafel, maar hebben voorafgaand aan de JBT een 

zogeheten ‘kindgesprek’. Ouders nemen een foto mee van hun kind(eren) jonger dan 12 jaar, 

die niet aanwezig zijn bij de bespreking. Ouders mogen iemand meenemen voor 

ondersteuning. De voorzitter leidt de bijeenkomst zodat alle aanwezigen vanuit hun rol hun 

verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het besluit dat aan de tafel genomen is, is bindend voor 

de aangesloten organisaties. 

(zie verder voor de procedure van de bespreking “draaiboek bespreking JBT”). 

 

Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel? 

 

Er zijn vier uitkomsten mogelijk: 

1. De hulpverlening vanuit het lokale team wordt voortgezet. Lopende afspraken worden 

bijgesteld of er worden nieuwe afspraken gemaakt om de situatie van ouders/opvoeders en hun 

kinderen te verbeteren. 

2. Er wordt aan het gezin een Jeugdbeschermer toegewezen die, samen met de hulpverlener van 

het lokale team de hulpverlening gaat organiseren. De jeugdbeschermer heeft tot taak toe te 

zien op de veiligheid van de kinderen en op het nakomen van de gemaakte afspraken. 

3. Er start een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming om te kijken of er een 

kinderbeschermingsmaatregel nodig is. De hulpverlener van het lokale team blijft tijdens het 

raadsonderzoek betrokken. 

4. Vrijwillige hulpverlening blijkt tijdens de bijeenkomst niet haalbaar. De Raad voor de 

Kinderbescherming start een onderzoek om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel 

nodig is. Ook krijgt het gezin een Jeugdbeschermer toegewezen. 
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Wie mag er melden? 

 

• Veilig Thuis 

• GI’s 

• Lokaal team/regieteam 

Het komt vaak voor dat een lokaal team vraagt aan een betrokken jeugdhulpaanbieder om het 

VTB in te vullen en veiligheidsplan te schrijven, wanneer deze de meeste en de meest recente 

informatie heeft. Lokaal team blijft wel altijd de verzoeker. 

 

Bespreken Verzoek tot Bespreking met betrokkenen 

 

Indien vooraf bespreken van de melding ernstig gevaar oplevert voor het kind of de verzoeker, 

kan bij hoge uitzondering in overleg met de voorzitter van de tafel de afweging gemaakt 

worden tot een melding zonder dat de cliënt vooraf wordt geïnformeerd. De motivering wordt 

vastgelegd. Wanneer de betrokkene geen toestemming geeft voor aanmelding bij de 

Jeugdbeschermingstafel, meldt de verzoeker toch wanneer de situatie dermate ernstig is dat 

hulp dringend geboden is en alleen bespreking aan de tafel kan leiden tot toeleiding naar de 

noodzakelijke hulp. 

Volg altijd de AVG-afspraken van je eigen organisatie, inzake informatie delen en bewaren. 

 

Screenen meldingen en planning 

 

De secretaris screent de meldingen op volledigheid. De gedragswetenschapper screent op 

inhoud en noodzaak tot drang of dwang, al dan niet met consult bij het adviesteam van de Raad 

voor de Kinderbescherming. De voorzitter kan de melding terugsturen met het verzoek tot 

verbetering wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan, denk bijvoorbeeld aan het ontbreken 

van een veiligheidsplan. Wanneer de melding compleet is, wordt deze ingepland voor 

bespreking. De secretaris nodigt het gezin uit voor de bespreking en verstrekt informatie over 

de werkwijze, alsmede alle stukken. De voorzitter nodigt een jeugdbeschermer uit die in het niet 

vrijblijvende kader met het gezin aan de slag kan. 

 

Waar en wanneer is de Jeugdbeschermingstafel 

 

De Jeugdbeschermingstafel komt wekelijks op donderdagen bijeen van 13:00 – 17:00 uur en vindt 

plaats in de Stadswinkel in Nijmegen óf op het stadhuis in Nijmegen. De locatie staat in de 

uitnodigingen vermeld. 

 

Na afloop van de Jeugdbeschermingstafel 

Het Verzoek tot Bespreking wordt vernietigd. De notulen van de bespreking worden bewaard door 

de Jeugdbeschermingstafel. 


