
 

Wil je meer weten over de JBT of wil je ouders uitleggen wat de JBT inhoudt? Bekijk dan 

dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JRaZaZkz2Jw 
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Jeugdbeschermingstafel (JBT) 
De eerste nieuwsbrief van 2021 is er! Wij houden jullie graag op de hoogte van wat er zich afspeelt rondom de 

JBT. In de afgelopen periode hebben wij vooral ingezet op het nog verder versterken van de samenwerking 
tussen ketenpartners en het uitwisselen van ‘good practices’ met elkaar. Er zijn wat wijzigingen op het gebied 

van personeel en dit leek ons ook een goed moment om de mensen die vast aan tafel zitten (opnieuw) aan 

jullie voor te stellen. Vanuit de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) is het wisselend wie er aan tafel komt. Ook 
staan in deze nieuwsbrief een aantal ervaringen vanuit ketenpartners en inhoudelijke zaken die handig zijn om 

te weten. Deze nieuwsbrief wordt naar al onze ketenpartners gestuurd. Stuur hem vooral ook door naar collega’s 
en ketenpartners als je denkt dat deze ook relevant is voor hen.  

 
Namens alle betrokkenen, wensen wij jullie veel leesplezier!                          

                                                                              
  

                              JBT 

                            Waar vind ik informatie over de JBT?  

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

 

Hier staat alle informatie over de JBT. De JBT is een van de 

overlegvormen die valt onder het Zorg- en Veiligheidshuis.  

Op de website staan onder andere de werkinstructie 

en de folder die ouders (en jeugdigen) ontvangen als ze worden 

uitgenodigd voor de JBT.  

De werkinstructie is niet 100% actueel en wordt binnenkort aangepast, 

dus schroom niet om contact op te nemen met de JBT als je vragen 

hebt.  

 

“Wat voor mij van meerwaarde is geweest, is om samen met ouders en 

het netwerk in gesprek te gaan over de zorgen omtrent het kind en te 

bespreken wat er nodig is en hóé we dat gaan aanpakken. 

Dit doet recht aan het gevoel van ouders dat zij een stem krijgen om te 

vertellen wat hun zorgen wel/niet zijn.” 

Medewerker Jeugd, Sociaal Wijkteam  

 

 

  

Vanuit de jeugdbescherming (JB) vinden wij het 

belangrijk om samen met ouders en 

hulpverleners te (blijven) kijken wat nog 

haalbaar is. De expertise van de 

jeugdbescherming aan tafel vinden wij hierin 

belangrijk.” 

Jeugdbeschermer, Jeugdbescherming 

Gelderland 

 

“De Jeugdbeschermingstafel is een middel om 

met ouders, kinderen en expertise vanuit 

verschillende professionals te kijken naar 

oplossingen en mogelijkheden. Door dit 

overstijgend en gezamenlijk te doen, kan het 

perspectief veranderen. Dit geeft ruimte tot 

nieuwe stappen in soms zeer complexe situaties. 

Anderzijds is de Jeugdbeschermingstafel een 

middel om op te schalen bij 

ontwikkelingsbedreiging en stagnatie van hulp. 

Vanuit Veilig Thuis heeft de 

Jeugdbeschermingstafel meerwaarde om een 

doorbraak te forceren of de juiste stappen 

vooruit te zetten.” 

Medewerker Front-Office, Veilig Thuis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRaZaZkz2Jw
https://robregionijmegen.nl/overlegtafel-jbt/


 

 

Voorstellen Raad voor de Kinderbescherming 
 
Vanuit de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 

zijn wij, Lotte Mittendorf en Brigitte Heck, iedere 

week om de beurt aanwezig bij deze overlegtafel. 

Wij hebben veel ervaring in de jeugdhulpverlening 

en in het doen van onderzoeken naar de veiligheid 

van kinderen in hun leefomgeving. Daarnaast 

werkt Lotte momenteel vanuit de RvdK ook mee als 

teamleider aan de pilot Jeugdlink in Ede: 

https://www.jeugdfv.nl/transformatie/jeugdbescher

ming-dichterbij 

Wij investeren in deze overlegtafel omdat we 

geloven in de kracht van het samen met ouders en 

ketenpartners in gesprek zijn en zoeken naar 

oplossingen voor de zorgen die er zijn of gezien 

worden. De onafhankelijke en objectieve blik van 

de JBT helpt om te kijken of daadwerkelijk alle 

mogelijkheden in het vrijwillig kader zijn benut. Het 

gesprek met ouders en kinderen draagt bij aan het 

behoud c.q. benutten van de regie van ouders en 

aan de acceptatie van vervolgstappen.  

We zijn terughoudend in het ons bemoeien met 

gezinnen omdat we geloven dat oplossingen die 

vanuit het gezin en het netwerk komen, meer kans 

van slagen hebben dan de inzet van gedwongen 

hulpverlening. Daarnaast realiseren we ons dat de 

impact van een onderzoek door de Raad voor de 

Kinderbescherming en een mogelijke 

kinderbeschermingsmaatregel groot is.  

Het is onze ambitie om met alle betrokkenen de 

JBT meer als een interventie in te kunnen gaan 

zetten en in mindere mate te gebruiken voor het 

opschalen van de zorg. Daarnaast is het onze wens 

om in het belang van de kinderen en gezinnen zo 

goed mogelijk samen te werken door gebruik te 

maken van elkaars expertise, korte lijnen en 

directe communicatie. Ook volgen we de 

ontwikkelingen in de jeugdzorgketen onder andere 

door onze betrokkenheid bij de pilot Jeugdlink en 

welke ervaringen we daarvan mee kunnen nemen 

in de doorontwikkeling van de JBT Nijmegen. 

 

 

 

 

   
Voorstellen voorzitters JBT 

Wij, Suze Zeelenberg en  Joukje de Jong, werken bij het Zorg- en 

Veiligheidshuis. Naast onze rol als voorzitter bij de JBT, waarin 

we elkaar afwisselen, zijn wij ook procesregisseur voor de top x 

aanpak. Hier worden onder andere casussen besproken die om 

een gezamenlijke aanpak vragen van straf en zorg. Deze 

afstemming vindt plaats in een netwerkorganisatie met 

samenwerkingspartners, zoals de gemeente, GGD, VT, JBG, OM, 

RvdK, Politie, Kairos, iriszorg, reclassering en Pro persona….  

Wij hebben allebei een andere achtergrond. Joukje heeft ervaring 

opgedaan vanuit de strafrechtketen en Suze voornamelijk vanuit 

de jeugdzorg. Daarnaast hebben wij overstijgende taken die we 

uitvoeren waarbij het accent ligt op het verbeteren van 

processen. Daarin is netwerken- verbinden cruciaal. Wij zijn actief 

in de samenwerking met beleid en het management om bij 

complexe vraagstukken zorg te dragen voor maatwerk 

oplossingen. Mocht je als team behoefte hebben dat we 

aansluiten bij een teamvergadering laat het ons weten.  

                   

Voorstellen gedragswetenschapper  

Ik ben Janneke Römer en sinds 1 juni 2021 ben ik verbonden als 
gedragswetenschapper bij de JBT. Ik ben ruim 10 jaar werkzaam 
in de (justitiële) jeugdzorg, waarvan de laatste 6 jaar als GZ-
psycholoog en systeemtherapeut bij De Hunnerberg in Nijmegen. 
Juist omdat mijn ervaring is dat behandeling bieden aan een 
doelgroep die verblijft binnen gesloten settingen een complexe 
opdracht blijkt, is in de afgelopen jaren mijn behoefte gegroeid 
om een actieve rol te vervullen in het voorkomen van 
(uiteindelijk) dergelijk soort plaatsingen. Ik geloof er namelijk in 
dat; door het betrekken van de juiste professionals én het 
aangaan van een samenwerking met het gezin er nog veel 

krachten aangeboord kunnen worden van het gezin waardoor de 
kans op een gedwongen kader (op de langere termijn) 
teruggedrongen kan worden en de veiligheid in de opgroeisituatie 
van en voor het kind kan toenemen. Ik denk dat de JBT kan 
bijdragen aan dit preventieve proces, ik ben dan ook zeer 
gemotiveerd om mijn expertise hiervoor in te gaan zetten.  

Ik kijk uit naar de samenwerking met jullie als verzoekers! Ik 

vertrouw erop dat we proberen om samen de juiste timing en 

toon te bereiken naar gezinnen met als gezamenlijk doel: het 

blijven motiveren van ouders om met (het aanvaarden van) de 

juiste hulp en ondersteuning een veilig en liefdevol 

opvoedklimaat te kunnen bieden voor de betrokken kinderen.  

 

 

 

https://www.jeugdfv.nl/transformatie/jeugdbescherming-dichterbij
https://www.jeugdfv.nl/transformatie/jeugdbescherming-dichterbij


 

  

Voorstellen Secretaris  

Mijn naam is Astrid Kampes en sinds 17 mei jl. ben ik werkzaam als secretaris voor de JBT. Als verzoeker heb 

je gedurende de planningsfase dus vooral contact met mij. Voorheen heb ik elders in het land in 
Veiligheidshuizen gewerkt en daar ook taken rondom de JBT uitgevoerd. Ervaring heb ik dus wel, maar hoewel 
de grote lijnen landelijk hetzelfde zijn, kan de invulling van de JBT per regio verschillen. Wat mij vooral opvalt 
aan Nijmegen, is dat de drempel voor een tafel laag wordt gehouden. Er wordt een verzoek tot bespreking 
gedaan, dus niet persé een verzoek tot onderzoek. En deze preventieve insteek spreekt me erg aan. Ik vind 
het prettig om een klein schakeltje in dit grote geheel te kunnen zijn en hoop dat jullie de samenwerking ook 
als positief ervaren! 

 

 Wij de verzoeken van de JBT graag zo volledig mogelijk willen ontvangen? Dit houdt in dat er met 
bronvermelding mag worden samengevat uit eerdere hulpverleningsplannen en dat losse bijlagen niet 
nodig zijn. Het kan zijn dat een melding als hij onvolledig is (nog) niet besproken kan worden. In dat 
geval nemen we altijd contact op met de verzoeker.     

 Wij doorlopend in gesprek zijn met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) over de capaciteit en 
wachttijden? En dit dus volop onder de aandacht is. Hierin zijn wij gericht op mogelijkheden en 
maatwerk in het belang van de gezinnen. 

 In 2020 de tevredenheid van ouders is bevraagd middels evaluatieformulieren? Daaruit komt naar 
voren dat het voor ouders belangrijk is om gehoord te worden en onderdeel te zijn van de 
oplossingsrichting. 

 De  leerplichtambtenaren (LPA) in onze regio sinds 22 juni 2021 gebruik kunnen maken van de 
Consultatie en Advies (C&A) functie van de GI’s en zij in bijzondere gevallen en in samenspraak met 
kind, ouders en de verwijzer een verzoek tot bespreking bij de JBT kunnen aanvragen? Dit betekent 
dat zij met vragen of zorgen over bijvoorbeeld de veiligheid van een jeugdige de expertise van de 
jeugdbeschermers kunnen inzetten. De LPA overlegt altijd van tevoren met Sociaal Wijkteam (SWT) 
over de melding/het verzoek. Nauwe samenwerking is belangrijk, wanneer het gaat om de veiligheid 
van kinderen. Vooralsnog gaat het om een experimentele aanpak die na een jaar geëvalueerd wordt.   

 De JBT dit jaar twee weken zomerstop houdt? De JBT gaat niet door op 5 en 12 augustus 2021. 
Houd hier rekening mee in je planning. Heb je in die periode dringende casuïstiek? Neem dan contact 
op met de secretaris (Astrid) of voorzitter (Joukje en Suze) voor overleg. In week 32 (tijdens de 
afwezigheid van Joukje en Suze) kan er bij vragen contact opgenomen worden met Yvon Arts, zij is 
ook werkzaam als procesregisseur. 

 Een verzoeker bij spoed altijd contact kan opnemen met de afdeling Spoedeisende Zorg van de 
Jeugdbescherming Gelderland? Zij zijn bereikbaar op 0800-9955599. Tijdens kantooruren kan, indien 
dit nodig is, ook de bureaudienst RvdK gebeld worden voor consultatie en advies op 026-3226555. 

 Vanaf 1 juli 2021 de Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen gestart zijn? Zij zijn bereikbaar op 
info@buurtteamsjeugdengezin.nl  

Monitoring JBT 

 JBT nieuw JBT terugmelding Totaal 

2020, 4e kwartaal 16 4 20 

2021, 1e kwartaal 19 2 21 

2021, 2e kwartaal 25 5 30 

 

In de afgelopen periode hebben wij vooral ingezet op het verstevigen van het primair proces en is de communicatie over sommige 
onderwerpen wat op de achtergrond geraakt. Achter de schermen zijn we echter nog volop aan de slag met bijvoorbeeld de 
Gelderse Verbeteragenda. Ook de toetsingen einde OTS aan tafel zijn nog onderwerp van gesprek. In een latere nieuwsbrief zullen 
we hierop terugkomen. Ook gaan we dan uitgebreid in op wie er achter de schermen betrokken zijn bij de JBT, delen we een 
succesverhaal en de laatste monitoringsgegevens over de JBT. 

 

 

Website: 
 
 

 

E-mailadres: 
https://robregionijmegen.nl/overlegtafel-jbt/  jeugdbeschermingstafel@nijmegen.nl 

mailto:info@buurtteamsjeugdengezin.nl

