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In dit document is de werkwijze van Gecertificeerde Instellingen (GI’s) toegelicht. Hierin staat
onder andere het toegangsproces en basistaken van de GI omschreven. Daarnaast is
aangegeven voor welke doelgroepen de verschillende GI’s inzetbaar zijn.

Werkwijze Gecertificeerde Instellingen
Toegangsproces

Gecertificeerde Instellingen zijn de enige in Nederland die (preventieve)
jeugdbescherming en -reclassering mogen uitvoeren. Zij zijn daartoe
specifiek gecertificeerd na een (jaarlijkse) controle op het functioneren
volgens het landelijk vastgestelde Normenkader.
In de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland zijn de
volgende 2 GI’s beschikbaar:
 Jeugdbescherming Regio-Amsterdam (voor alle gezinnen)
 William Schrikkergroep (specifiek voor verstandelijk/lichamelijk
beperkten)


Leger des Heils (specifiek voor zwervende gezinnen en Roma)
(Let op: LdH is alleen in AA gecontracteerd)

Zie voor de onderverdeling van doelgroepen het hoofdstuk Doelgroepen.
De GI hebben geen directe toegang voor cliënten, maar zijn slechts
toegankelijk via een beperkt aantal andere partijen, dat zijn:
 De Rechtbank is de enige die de (juridische) beschikkingen kan
afgeven voor de uitvoering van een maatregel kinderbescherming
(een ondertoezichtstelling of voogdij) of jeugdreclassering door de
gecertificeerde instellingen.
 De Raad voor de Kinderbescherming kan na onderzoek de rechter
verzoeken een maatregel kinderbescherming uit te spreken en
adviseert de rechter. Tijdens lopend onderzoek kan hij de GI in zetten
in de fase vóór de maatregel (de GI bieden dan preventieve
Jeugdbescherming, vaak ook drang genoemd).
 Veilig Thuis kan de GI inzetten voor preventieve Jeugdbescherming.
Verder kan VT ook via de Raad voor de Kinderbescherming om een
(spoed)-OTS verzoeken; inzet van de GI verloopt dan via de rechter.
 De lokale teams kunnen de GI inzetten voor preventieve
Jeugdbescherming.

Basistaken

De kerntaak van GI’s is het beschermen van kinderen, desnoods tegen de wil
van de ouders in. De regio koopt hen in voor gezinsgericht werken; dat
betekent dat zij niet naar het individuele kind kijken, maar naar het gehele
gezin en alle kinderen en patronen die daarin spelen en die maken dat
onveiligheid in stand wordt gehouden.
De GI voeren in de gezinnen waaraan zij zijn toegevoegd gezinsmanagement
uit. Dat houdt in dat zij regie voeren op de veiligheid van de kinderen, als
ouders niet in staat of bereid zijn de noodzakelijke stappen te ondernemen
om de kindveiligheid te garanderen. In beginsel probeert de GI dit te doen
zonder een maatregel, maar met preventieve jeugdbescherming en dus met
ouders die vrijwillig meewerken. Ouders worden door hen gemotiveerd mee
te werken. Lukt dat niet, dan vraagt de GI de Raad voor de
Kinderbescherming om een onderzoek te doen naar de noodzaak van een
ondertoezichtstelling (OTS). Als die door de rechter wordt uitgesproken, dan
gaat tijdelijk een deel van de regie van de ouders over naar de GI. In extreme
gevallen kan de ouders het gezag definitief geheel worden ontnomen.
Zij bezoeken de mensen bij voorkeur thuis of in de wijk, maar bij onveiligheid
kan een afspraak ook op het politiebureau worden gepland.
Inzet van gespecialiseerde hulp
Als het duidelijk is welke inzet van gespecialiseerde Jeugdhulp nodig is,
kunnen de GI die inzetten. De GI’s werken daarbij intensief samen met de
lokale teams. In een aantal gemeenten verloopt de toewijzing van de
jeugdhulp bij preventieve jeugdbescherming via de lokale teams, in andere
kan de GI dat zelf verzorgen. Naast hulp voor kinderen is veelal ook hulp
nodig voor de ouders (denk aan schulden, huisvesting, werkeloosheid,
verslaving of en GGZ).
De GI maken gezinsplannen, die in geval van de inzet van specialistische
jeugdhulp ook dienen als perspectiefplan. Per kind wordt daarbij een SPIC
opgemaakt.
Samenwerking met de hoofdaannemer.
Soms zijn er belemmeringen in het gezinssysteem die het bereiken van de
resultaten in de weg staan. De hoofdaannemer kan ouders bij andere (gezinsof persoonlijke) problemen bijstaan waar het raakt aan de
jeugdhulpopdracht, maar bij obstakels daarin vraagt de hoofdaannemer de GI
deze op te lossen, of te escaleren naar de gemeente. Het is maatwerk dat je
met elkaar vorm geeft. De regie op het totale perspectiefplan ligt bij gezin,
ondersteund door verwijzer. De regie op een behandelplan van een kind ligt
bij de aanbieder.
Als de ouder(s) niet wil(len) werken aan het oplossen van hun (persoonlijke)
problemen en de regie is belegd bij een GI, dan zal GI vanuit haar rol in het
kader van kindveiligheid de GI de ouders (blijven) motiveren om mee te
werken, dan wel een zwaarder traject inzetten (als b.v. een OTS) om de
motivatie af te dwingen.
Samenwerking met lokale teams:
De GI zijn ook beschikbaar om mee te denken met lokale teams en hen te

coachen.
Steeds meer wordt de GI via de lokale teams ingezet als die niet verder
komen met de ouders en het voor de veiligheid van de kinderen wel nodig is
om te handelen en hulp in te zetten. Als de veiligheid duurzaam op orde is
kan de GI afronden en zullen veelal de lokale teams het gezin nog enige tijd
begeleiden.
Personeel

Per 1-1-2018 op niveau AA en ZAWA (alleen gezinsmanagers):
JBRA: 283,09 fte
WSG: 72,42 fte
LdH: 11,4 fte
 Allemaal SKJ geregistreerd en werkzaam in een gecertificeerde
organisatie
 Binnen de GI zijn eveneens gedragswetenschappers, gedragspsychologen
en juristen werkzaam.

Doelgroepen toegelicht
Vanaf 2015 worden de jeugdbeschermings en-reclasseringsmaatregelen uitgevoerd door
gecertificeerde instellingen. De Bureaus Jeugdzorg bestaan niet meer. De 14 gemeenten in
Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland hebben voor de uitvoering van
gezinsmanagement, jeugdbescherming, jeugdreclassering en voogdij een contract afgesloten met
Jeugdbescherming Regio Amsterdam en de William Schrikker Groep.
Als ouders niet kunnen of willen zorgen voor de veiligheid en een volwaardige ontwikkeling en
gezondheid van hun kinderen zullen Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep
en Leger des Heils gezinsmanagement bieden met drang (zonder maatregel) en als dat nodig is met
dwang (met een maatregel, zoals een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel, of jeugdreclasseringsmaatregel).
In de regio Amsterdam-Amstelland is een contract gesloten met het Leger des Heils
Jeugdbescherming & Reclassering, voor hun zeer specifieke doelgroep. Dit voor de uitvoering van
OTS en voogdij en jeugdreclassering.
Op verzoek van de ouders kan incidenteel een beroep worden gedaan op de inzet van de expertise
van Stichting Gereformeerd Jongerenwerk en het Joods Maatschappelijk Werk.
In deze notitie is aangegeven voor welke doelgroepen de gemeenten de verschillende
gecertificeerde instellingen wil inzetten de komende jaren. De inzet zal worden gemonitord.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Dit is de gecertificeerde instelling die in principe alle
gezinnen bedient.
Doelgroep zijn die gezinnen met kinderen tot 18 jaar,
waarbij ouders tijdelijk niet in staat zijn (niet willen en/of
niet kunnen) om zelfstandig, of met hulp van netwerk of professionals, de veiligheid van kinderen te
waarborgen. Alhoewel het vaak gaat over gezinnen met zorgen op meerdere domeinen waarbij
ouders zelf ook vaak met eigen problematiek te maken hebben, kan het ook gaan om zorgen op één
specifiek domein. Het is niet alleen de complexiteit en de veiligheid van de kinderen in het gezin die
bepaalt of een gezin tot de doelgroep van Jeugdbescherming behoort, maar de mate waarin ouders
in staat zijn in het belang van hun kinderen te handelen.
Gezinnen waarbij er sprake is van Huiselijk Geweld zijn een belangrijke doelgroep van
Jeugdbescherming. Jeugdbescherming heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van intensief
casemanagement dat nodig is om de patronen rondom Huiselijk Geweld te doorbreken. Daartoe
wordt ook intensief samengewerkt met zowel lokale wijkteams als gespecialiseerde zorgaanbieders
uit de GGZ en Volwassenenzorg.

William Schrikker Groep (WSG)
De WSG kan als specialist worden ingezet wanneer er sprake is van een (licht) verstandelijke of
lichamelijke beperking van kind en/of ouder in combinatie met opvoedproblematiek. Het betreft de
volgende doelgroepen:

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Kinderen met een licht, matig of ernstige beperking (IQ < 70)
Kinderen die op zwakbegaafd niveau functioneren (IQ tussen 70 en 85), mits er sprake is
van een niveau van sociaal-emotioneel functioneren dat beduidend lager ligt dan het
cognitief functioneren (in deze doelgroep is een overlap met Jeugdbescherming Regio
Amsterdam. In die situaties wordt bezien welke GI de meeste toegevoegde waarde
heeft).
Kinderen met een lichamelijke beperking die als gevolg van hun beperking blijvende
beperkingen ondervinden in hun ontwikkeling tot zelfstandigheid.
Kinderen met een zintuiglijke beperking: slechthorend/doof, slechtziend/blind.
Meervoudig Complex Gehandicapte kinderen (M.C.G.)
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, met een verhoogd medisch risico op een
blijvende beperking die in de eerder genoemde categorieën vallen.
Kinderen met een ernstig lichamelijke chronische of progressieve ziekte. Te denken valt
aan een stofwisselingsziekte, aids, cystic fybrose, leukemie.
Kinderen die niet tot de doelgroep van de William Schrikker Groep behoren maar van
wie de ouders een handicap hebben, zoals die in de bovenstaande categorieën is
omschreven en waardoor specialistische hulp noodzakelijk is.

Leger des Heils,
Jeugdbescherming & Reclassering
Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering werkt
vanuit een christelijke missie. Het Leger des Heils
Jeugdbescherming & Reclassering wordt ingezet in de regio
Amsterdam-Amstelland, voor een beperkt aantal van de meest kwetsbare mensen aan de
onderkant van de samenleving met problemen op meerdere leefgebieden. Tevens kan het Leger
des Heils Jeugdbescherming & Reclassering worden ingezet als vangnetorganisatie in de gezinnen
waarin de andere gecertificeerde instellingen vastlopen of niet binnen komen. Dit vertaalt zich in
onderstaande doelgroep:





Gezinnen die dakloos/zwervend zijn of een verleden van dakloosheid hebben
Gezinnen met een cultuurgebonden leefwijze, zoals de Roma en Sinti
Gezinnen die vanwege hun geloofsovertuiging door het Leger des Heils begeleid willen
worden
Zorgmijdende en overlastgevende gezinnen met vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis

