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Ontwikkeling Jeugdbeschermingstafel (JBT) 
De JBT draait nu bijna twee jaar. In september 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Nijmegen 
waarbij de werkgroep JBT in gesprek is gegaan met verzoekers en medewerkers van de wijkteams over 
de start. In juni zou hierop een vervolg plaatsvinden en rond deze tijd (najaar 2020) ook een evaluatie 
van de JBT. Vanwege corona is dit helaas uitgesteld. De komende weken benaderen we daarom 
verschillende verzoekers voor een evaluatiegesprek. Mocht je graag betrokken willen worden, wacht dan 
niet af, maar benader ons actief. De opbrengsten zullen we delen in een digitale bijeenkomst in het 
eerste kwartaal van 2021. Aangezien er veel in ontwikkeling is, informeren we je graag middels deze 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per jaar en wordt naar al onze ketenpartners gestuurd. 
Ook relevant voor collega’s en netwerkpartners? Stuur deze nieuwbrief door! 
 
Veel leesplezier namens Brigitte Heck, Emely Nederlof, Frank Driever, Joukje de Jong, Kyra de Grauw, 
Lotte Mittendorf, Marian Versteegen, Nadieh Pennings, Suze Zeelenberg en Willeke Peeters. 

JBT en coronamaatregelen  Locatiewijziging 
De JBT vindt ook ten tijde van corona fysiek plaats. 
Om ieders veiligheid te waarborgen houden we ons 
aan alle voorschriften. We passen ons aan de dan 
geldende overheidsmaatregelen aan.  

Tussentijds contact 
De JBT staat open voor evaluatie. Heb je tips, 
vragen of ideeën? Neem contact met ons op! Ook 
voor vragen over een casus (voordat deze 
geagendeerd staat op de JBT) kan je contact 
opnemen met de Kyra, Joukje of Suze. We horen 
graag van je! 

Sinds 1 oktober is de JBT verplaatst van de 
Mariënburg (stadswinkel) naar Stadhuis Nijmegen. 
Hier kunnen we de veiligheid van de deelnemers 
beter borgen, deze ruimte is corona-proof. Het adres 
is Korte Nieuwstraat 6, 6511 PS Nijmegen. 

Informatie JBT 
Waar vind ik informatie over de JBT? 
https://robregionijmegen.nl/overlegtafel-jbt/ 

Hier staat alle informatie over de JBT. Je vindt er de 
werkinstructie en de folder die ouders (en jeugdigen) 
ontvangen als ze worden uitgenodigd voor de JBT. 

 Filmpje 

Wil je meer weten over de JBT of wil je ouders en/of jeugdigen uitleggen wat de JBT inhoudt? 
Bekijk dan dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JRaZaZkz2Jw 

 

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


 

 

 

Rol verzoeker  Gedragswetenschapper 
De verzoeker is verantwoordelijk voor het goed 
voorbereiden van ouders en kinderen op het gesprek.  

 Naast Marian Versteegen is ook Emely Nederlof betrokken 
als gedragswetenschapper. Hieronder stelt zij zichzelf voor: 

Dit betekent dat de verzoeker: 

• alle betrokkenen op de hoogte heeft gebracht 
van de zorgen;  

• de betrokkenen heeft laten weten wanneer de 
JBT in principe plaatsvindt; 

• met ouders en/of kinderen bespreekt dat ze 
een vertrouwenspersoon mee mogen nemen 
als toehoorder en dit doorgeeft aan de 
secretaris; 

• met gedragswetenschapper heeft besproken 
welke hulpverlener(s) ook aan tafel moet(en) 
zitten en deze ook uitnodigt; 

• ouders en/of kinderen vertelt dat het 
belangrijk is dat ze aanwezig zijn en eventuele 
knelpunten hierin met betrokkenen oplost. 

 

 

 

 Dag (toekomstige) verzoeker! Ik ben Emely en werkzaam 
als gedragswetenschapper en jeugdprofessional bij Sterker 
Sociaal Werk.  
Als gedragswetenschapper zijn wij aanspreekpunt op 
inhoud en screenen & taxeren een mogelijk verzoek. 
Tijdens de JBT denken we, als vaste deelnemer, mee over 
opvoeden en opgroeien. Schroom niet om contact met ons 
op te nemen voor overleg van een (mogelijk) verzoek. 

Vervolg rol verzoeker 

De JBT zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Als verzoeker heb je daarin een bijzondere positie vanwege 
jouw contact met het gezin. Je bent goed op de hoogte 
van de actuele situatie in het gezin en bereidt het gezin 
zowel op inhoud, als op proces, voor op de JBT.  
Wist je dat we open staan voor input in de organisatie van 
de JBT? Maak je je zorgen over de veiligheid, zie jij 
meerwaarde in het betrekken van het informele netwerk? 
Geef dit dan door aan de secretaris! 

 

 

 

 

Verzoek Tot Bespreking Er heeft aanpassing plaatsgevonden van het formulier Verzoek Tot 
Bespreking (VTB). We willen het verzoekers zo eenvoudig mogelijk maken om het VTB in te dienen. 
Je hoeft daarom geen bijlagen meer mee te sturen. Kijk op 
https://robregionijmegen.nl/overlegtafel-jbt/ onder het kopje Professionals voor het nieuwe VTB. 

 

 

JBT tijdens vakanties De JBT draait tijdens vakanties in principe gewoon door. Ben je als 
verzoeker op vakantie of afwezig tijdens het proces? Geef altijd aan wie in die tijd contactpersoon is 
en voeg diens gegevens toe aan het verzoek. Als er geen tussentijds overleg mogelijk is over de 
casus kan deze helaas niet ingepland worden voor de JBT. Houd bij het indienen van een verzoek 
rond schoolvakanties ook rekening met afwezigheid van ouders en kinderen. 

Komende kerstvakantie gaat de JBT niet door. Houd hier rekening mee in je planning. Heb je in die 
periode dringende casuïstiek? Neem dan contact op met de secretaris (Kyra) of voorzitter (Joukje 
en Suze) voor overleg. 

Monitor JBT  
Van de 46 cases die aan de JBT besproken zijn in 2020 (t/m september) werden er 17 aangemeld door VT, 5 door 
JBG en de overige 24 door onze lokale regie- en wijkteams. Meer dan de helft van de cases werd niet doorgeleid naar 
de Raad voor de Kinderbescherming. Er werd een oplossing gevonden door het inzetten van preventieve 
jeugdbescherming (15), vrijwillige hulpverlening (10) of anders (2). Op dit moment wordt nog verder gewerkt aan ons 
evaluatie- en monitoringssysteem. In de volgende nieuwsbrief krijgen jullie hierover meer informatie. 

Verder in de volgende nieuwsbrief meer over de Gelderse Verbeteragenda Gecertificeerde Instellingen, toetsing eind 
OTS aan de JBT en delen we de laatste monitoringsgegevens over de JBT. 

 
Website:    

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

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