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Onderzoeksrapport: 

Ervaringen preventieve 

jeugdbescherming Amsterdam-

Amstelland 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en andere gecertificeerde instellingen bieden in 

Amsterdam Amstelland preventieve jeugdbescherming. Ze werken samen met de 

gezinnen aan de veiligheid van de kinderen; zonder een juridische maatregel zoals een 

ondertoezichtstelling.  

Samenwerking 
De Ouder- en Kindteams, Samen DOEN (beide wijkteams) en Veilig Thuis zetten, als ze 

daartoe aanleiding zien, rechtstreeks een gecertificeerde instelling (GI) in. Daarbij is 

samenwerking tussen het gezin en de gecertificeerde instelling steeds vrijwillig; het gezin kan 

altijd besluiten om hier niet aan mee te werken. Een gecertificeerde instelling gaat samen 

met verwijzer en de gezinsleden in gesprek over de veiligheidssituatie van de kinderen en 

werkt met het gezin aan verbetering van de situatie.  

Uitgangspunten 
Uitgangspunten zijn: verbinding maken met het gehele gezinssysteem, inspelen op aanwezige 

krachten, het voorleggen van keuzes en het gezin verantwoordelijk maken voor 

daadwerkelijke verandering. Bij 70 procent van de bij Jeugdbescherming aangemelde 

gezinnen is er vanaf de start sprake van preventieve jeugdbescherming, bij 55 procent van de 

gezinnen blijft dit tot aan het eind van de begeleiding het enige kader.  

Onderzoek 
Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam lieten door onderzoeksbureau SenseGuide  

onderzoeken hoe de ouders deze werkwijze ervaren, met name op het gebied van 

vrijwilligheid, samenwerken met de gezinsmanagers en bekendheid met klachtroutes. Mede 

naar aanleiding van de tussenevaluatie van de Jeugdwet in 2018 werd er gekeken hoe de 

ouders en gezinsmanagers de manier van werken beleven. Er is gekozen voor een narratief 

onderzoek, waarin op eigen initiatief een verhaal verteld wordt over eigen ervaringen. Ook 

gaven de ouders aan hoe ze bepaalde onderdelen van het werk beoordelen.  

Uitkomsten 
Het onderzoek toont aan dat er door gezinnen en door gezinsmanagers verhalen worden 

verteld waarin het lukt om gezinnen in het preventieve kader te motiveren en 

verantwoordelijkheid te nemen voor het borgen van de veiligheid van hun kind(eren). Onder 

gezinnen is een evenwichtige verdeling van positieve en negatieve ervaringen te zien. 



Meer weten? 

Lees het nieuwsbericht op www.jeugdbescherming.nl. Hier is ook het onderzoeksrapport te 

downloaden.                                                                                                                                 

Aan dit onderzoek hebben 45 ouders en 5 jeugdigen (vanaf nu: gezinnen deelgenomen - 

aangemeld bij Jeugdbescherming en waar geen Jeugdbeschermingsmaatregel is opgelegd- en 42 

gezinsmanagers. De gezinnen en gezinsmanagers vertellen vrijuit over wat ze hebben 

meegemaakt en duiden dit vervolgens door het beantwoorden van vragen over hun ervaring. Dit 

resulteert in een samenhangende combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve data voor 

analyse en betekenisgeving. 

Conclusies en aanbevelingen zijn tot stand gekomen na gezamenlijke besprekingen van de 

onderzoeksresultaten met cliëntenraad, bestuurders, beleidsadviseurs, teammanagers en 

gezinsmanagers van Jeugdbescherming, medewerkers van Samen DOEN en vertegenwoordigers 

van de gemeente. 


