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Geachte raadsleden, 
 
Inwoners kunnen vanaf 2015 voor vrijwillige jeugdhulp terecht bij hun eigen jeugd- en 
gezinsteam dat dicht bij de burger is georganiseerd (2 teams voor Albrandswaard).  
Er zijn ook gezinnen met kinderen (in de leeftijd van 0-18 jaar) waarbij ernstige zorgen 
zijn over de ontwikkeling en/of fysieke veiligheid van kinderen en waarvoor vrijwillige 
hulp niet (meer) toereikend is of waarbij ouders deze hulp niet aanvaarden. In deze  
situatie  is er meer nodig dan ondersteuning vanuit het vrijwillig kader en zal de jeugd- 
en gezinscoach  (uit het Jeugd- en gezinsteam) besluiten om naar het 
Jeugdbeschermingsplein  op te schalen. 
Graag informeren wij u in deze brief over (het doel van het) Jeugdbeschermingsplein 
en de uitrol hiervan in onze gemeente.   
 
Het Jeugdbeschermingsplein 
 
De (stadregionale) proeftuin 1 ‘Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam-Zuid’ is positief 
geëvalueerd.  Gebleken is dat de werkwijze van het Jeugdbeschermingsplein leidt  tot 
betere en  goedkopere hulpverlening.  
In regionaal verband (gebied van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp 
Rijnmond) is daarom de ambitie uitgesproken om een regiodekkend 
Jeugdbeschermingsplein te realiseren. Dit betekent dat de  werkwijze van het 
Jeugdbeschermingsplein in alle gemeenten van onze regio wordt ingevoerd. 

 
 
 
 

                                                   
1 In de stadregio Rotterdam zijn in de periode 2012-2013 diverse proeftuinen uitgevoerd die bedoeld waren 
om meer inzicht geven in de weg die de gemeentes in de stadsregio Rotterdam moeten opgaan met de zorg 
voor de jeugd in de aanloop naar de invoering van de nieuwe Jeugdwet vanaf 1 januari 2015. 
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Jeugdbeschermingspleinwerkwijze 
 

Elke melding over een zorgelijke situatie van een kind komt via een van onze Jeugd- 
en gezinsteams (JGT)  of het Advies- en  Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling of de Raad voor de Kinderbescherming terecht bij het 
Jeugdbeschermingsplein. 
Een vaste kern van deskundigen  heeft in dit Jeugdbeschermingsplein een 
jeugdbeschermingstafel gevormd bestaande uit:  

 De gemeente (voorzitter) 
 Raad voor de Kinderbescherming  
 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  
 Gecertificeerde Instelling (Bureau Jeugdzorg): op basis van het 

postcodegebied van de gemelde cliënt schuift een drang-/dwangspecialist van 
het gebiedsteam waar de cliënt woonachtig is aan. 

 Jeugd- en gezinsteam: op basis van het postcodegebied van de gemelde 
cliënt en de benodigde expertise schuift een medewerker uit het JGT waar de 
cliënt woonachtig is aan.  

 William Schrikker Groep en Geestelijke Gezondheidszorg worden door de 
voorzitter op basis van hun expertise ingeroepen om aan het overleg deel te 
nemen.  

Elke week (2 momenten vastgesteld) bespreekt deze  vaste kern binnengekomen 
meldingen en worden de benodigde acties in gang gezet. 
 
Uitgangspunt 
 
Als vrijwillige hulp niet (meer) mogelijk is, stuurt de jeugdbeschermingstafel waar 
mogelijk aan op een drangaanpak. Onder drang wordt verstaan dat iemand op 
enigerlei wijze in zijn keuze wordt beïnvloed met het doel hem een bepaalde keuze te 
laten maken. De vrijheid om te kiezen blijft bestaan, maar bij drang wordt een 
bepaalde optie onaantrekkelijk gemaakt door er een (meestal aanzienlijk) nadeel aan 
te verbinden. Het doel is ongewenst gedrag onaantrekkelijk te maken en gewenst 
gedrag uit te lokken. Vaak betekent dit dat hulp aan gezinnen wordt opgedrongen, 
waarmee zij een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (dwang) kunnen 
voorkomen.  
Volstaat de drangaanpak niet of direct, wanneer de veiligheid van een kind in het 
geding is, dan volgt een dwangaanpak. Er is sprake van dwang als ‘iemand tegen zijn 
wil tot enig doen of laten wordt genoodzaakt’. Degene om wie het gaat, heeft wat dit 
betreft geen enkele keuze meer en wat er dan gebeurt, is altijd tegen zijn wil’ (Raad 
voor de Volksgezondheid en Zorg, 1997). De term dwang wordt op het 
Jeugdbeschermingsplein gehanteerd als er aan de Jeugdbeschermingstafel besloten 
wordt dat naast inzet van noodzakelijke zorg (drang) ook een onderzoek van de Raad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 3/4 
 
voor de Kinderbescherming nodig is.  In dat geval start de Raad voor de 
Kinderbescherming  binnen vijf werkdagen een onderzoek. In de tussentijd ontvangt 
het gezin de meest noodzakelijke hulp om de veiligheid van het kind te waarborgen. 
 
Hieronder is de werkwijze in een afbeelding weergegeven. 

 
 
 
 
 
Nadat het eventuele drang- of dwangtraject is afgesloten wordt de casus weer 
overgedragen aan de betreffende jeugd- en gezinscoach uit het JGT waar de 
ondersteuning weer actief wordt overgenomen tot de situatie voldoende stabiel (na 
monitoring) is om de casus af te sluiten. 
 
De uitrol van het BAR-Jeugdbeschermingsplein 
De realisatie van het jeugdbeschermingsplein vindt vanwege de schaalgrootte en het 
benodigde volume plaats in BAR-verband en wordt daarom het BAR-
Jeugdbeschermingsplein genoemd.  
In 2012 zijn er in totaal 113 civiele meldingen binnengekomen uit de BAR-gemeenten. 
In Albrandswaard 30, in Barendrecht 53 en in Ridderkerk 30 meldingen. Het betreft 
hier alleen beschermingszaken, welke vanaf 2015 tot onze verantwoordelijkheid 
behoren. 
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Het is van belang om voor 1 januari 2015 al ervaring op te doen met het BAR- 
Jeugdbeschermingsplein. Inmiddels zijn er goede samenwerkingsafspraken gemaakt 
met de tafelleden en wordt er in oktober 2014  gestart met de eerste BAR- 
jeugdbeschermingstafel. Aangezien er in alle 3 de gemeenten sinds 2011 sprake is 
van een vorm samenwerking  tussen de diverse tafelleden kan er voortvarend tot 
implementatie worden overgegaan. Het betreft een verbreding van 
verantwoordelijkheden en taken ten opzicht van de huidige situatie.  
Door de spoedige realisatie van het Jeugdbeschermingsplein in de BAR-gemeenten is 
er op 1 januari 2015 een platform waar jeugdbeschermingszaken belegd kunnen 
worden. Dit leidt tot een snelle en adequate hulpverlening.  
 
Wij ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


