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1. Inleiding 

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn van grote invloed op de veiligheid en ontwikkeling van 

kinderen. Het valt voor professionals die met jeugdigen en gezinnen werken niet mee om goed in te 

schatten of en in welke mate een gezinssituatie veilig is, en om indien nodig, te handelen om de 

onveilige situatie te stoppen.  

Een rapport van de samenwerkende inspecties in 2015 vormt de aanleiding voor het huidige onderzoek 

(Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal Domein, 2015).  Uit dit rapport, een calamiteitenonderzoek in 

Amsterdam, bleek dat hulpverleners chronische problematiek van ouders en patronen van agressie en 

zorgmijding binnen de gezinnen in kwestie onvoldoende in verband brengen met risico’s voor kinderen 

in deze gezinnen. Professionals waren vooral gericht op signalen bij kinderen, en bij afwezigheid 

daarvan worden andere risico’s – bij ouders - onvoldoende gezien. Ook bleek op- en afschalen na een 

crisissituatie onvoldoende geregeld. Naar aanleiding van het rapport trekken vijf organisaties - Samen 

Doen, OKT Amsterdam, Veilig Thuis, Willem Schrikker Groep en Jeugdbescherming Regio Amsterdam 

– bestuurlijk samen op rond het thema om de situatie te verbeteren en professionals beter toe te rusten 

bij het signaleren en handelen rondom onveilige gezinssituaties. 

 

Een van de doelen van het samenwerkingsverband is het ontwikkelen van trainingsaanbod om kennis, 

vaardigheden en houding (competenties) voor het stoppen van kindermishandeling en onveiligheid in 

gezinnen te verbeteren. De Jeugdbeschermingsakademie, de trainingsafdeling van Jeugdbescherming 

Regio Amsterdam ontwikkelde verschillende modules gericht op bewustwording en signalering: een 

basistraining rond een instrument om de veiligheidssituatie in te schatten en vervolgtrainingen over het 

handelen bij onveiligheid (veiligheidsplan opstellen, doelen formuleren, zgn. ‘bodem-eisen’ formuleren 

en de vaardigheden die nodig zijn om dit te bespreken met ouders en kinderen en duurzame 

verbetering van veiligheidssituatie te bewerkstelligen). Trainingen alleen zijn niet voldoende om gedrag 

te veranderen (zie o.a. Kerby, 2006; Schoenwald et al.,2009; Fixen, Blase & Van Dyke, 2019), daarom 

is er naast deze modules aandacht voor de begeleiding van professionals na een training en voor de 

voorbereiding en begeleiding van organisaties om de training goed te implementeren (zie kader).  

 
  

1) Startmodule ‘basis op orde’, waarin met het team wordt gesproken over de vraag wat veiligheid 
in de context van hun organisatie betekent (bewustwording en onderlinge uitwisseling), 
2) Basistraining ‘de ARIJ en wij’, waarin professionals de risico’s bij onveiligheid en 
kindermishandeling leren herkennen en de ernst leren inschatten aan hand van het Actuarieel 
Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) (Van der Put, Assink & Stams, 2015). Bij 
deze basistraining hoort ook een onderdeel voor gedragswetenschappers die na deze module als 
‘expert’ de teamleden kunnen bijstaan in het werken met het risicotaxatie instrument. De 
basistraining is gericht op het invullen van de ARIJ. 
3) Vervolgtraining waarin het gebruik van de ARIJ als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken 
over veiligheid centraal staat. Dit onderdeel is gericht op gespreksvoering a.h.v. de ARIJ. 
4) Verdiepingsmodules waarin professionals vaardigheden leren om te praten over veiligheid en 
kindermishandeling, leren in gesprek te gaan met het hele gezin(systeem), hen te motiveren voor 
verandering en veiligheidsafspraken en waarin zij bodemeisen leren formuleren én toepassen, om 
zo kindermishandeling te stoppen. In deze modules leren teams tevens wat ze moeten doen om 
hun vaardigheden bij te houden (borgen) en blijvend te ontwikkelen (feedback vragen en krijgen). 
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HET HUIDIGE PROJECT 

Het onderzoek startte in september 2017 met als doel dit trainingsaanbod en de begeleiding van 

professionals en organisaties door de Jeugdbeschermingsakademie van Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam (JBA) te evalueren en na te gaan of de training inhoudelijk voldoet en bijdraagt aan het 

vergroten van vaardigheden en competenties van professionals die de training volgen.  

Het voorgenomen pakket bestond uit (combinaties van) onderdelen van het trainingsaanbod dat 

Jeugdbescherming intern aanbied over de werkwijze die Jeugdbescherming Regio Amsterdam 

hanteert: intensief systeemgericht casemanagement (ISC) (Busschers, 2018), gericht op het opheffen 

van onveiligheid van kinderen. In de praktijk liep de toepassing van de ontwikkelde trainingen door de 

Jeugdbeschermingsakademie anders dan verwacht. Het in het onderzoeksvoorstel genoemde pakket 

aan trainingsaanbod bleek in de praktijk niet als zodanig aangeboden te worden, omdat organisaties 

ondanks eerdere afspraken - onder andere door de transitie en transformatie jeugdzorg – andere 

keuzes maakten t.a.v. trainingen over onveiligheid (en zelf intern een training organiseerden 

bijvoorbeeld) en beperkte financiën hadden. De uitgevoerde trainingen verschillen in intensiteit, scope 

en omvang. We hebben daarom breed gekeken op welke manieren de Jeugdbeschermingsakademie 

trainingen kan verbeteren om te zorgen dat professionals belangrijke zaken omtrent kindveiligheid 

kunnen herkennen en daadwerkelijk integreren in hun dagelijkse werkzaamheden. 

Naast de onverwachte ontwikkelingen rondom de inhoud van het trainingsaanbod, bleken  

uiteindelijk niet alle organisaties uit de vijfhoek trainingen in te kopen bij de 

jeugdbeschermingsakademie. Bij organisaties die dat wel deden hadden professionals de training 

grotendeels al doorlopen bij de start van de metingen. Daardoor betreft deze evaluatie een wat ander 

trainingsaanbod en een kleinere groep professionals dan in het projectvoorstel werd beschreven.  

 

DE TRAININGEN 

Zoals gezegd bestaat het externe trainingsaanbod van de Jeugdbeschermingsakademie uit 

(combinaties) van onderdelen uit het interne trainingsaanbod van Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam. Intern is de akademie gericht op het opleiden van jeugdbeschermers in ISC. Centraal 

hierin staat het begrijpen van de situatie in gezinnen vanuit een relationeel perspectief. Analyse van de 

onderlinge relaties in gezinnen en de daarbij behorende gedragspatronen helpt om de risico- en 

beschermende factoren te herkennen en samen met gezinnen concrete doelen voor verandering te 

formuleren (Alexander et.al., 2013; Sexton, 2011). Daarom bestaat de kern van ISC uit de 

casemanagement methode van Functional Family Parole services (FFP; Sexton, Alexander, & Kopp, 

2002). Dit is een methode waarin de centrale principes van Functional Family Therapy (FFT; Alexander, 

Waldron, Robbins, & Neeb, 2013) toegepast worden in de reclasseringsbegeleiding van jeugdigen in 

gezinnen met meervoudige en complexe problemen (Sexton et al., 2002). Het gaat om: ‘verbinden en 

motiveren’, ‘relationele focus’, ‘gezin(systeem)gericht werken’, ‘borgen en generationaliseren’ en 

‘intensief casemanagement’.  Enkele centrale technieken helpen hierbij, zoals ‘change focus’ (door 

bijvoorbeeld onderbreken en afleiden, opmerkingen maken over dingen die goed gaan en uitgaan van 

de ‘nobele intenties’ van een persoon bij handelingen en acties). Een tweede belangrijke techniek is 

‘change meaning’ (zoals suggesties dat bepaald gedrag niet alleen een negatief doel heeft waardoor 

negatieve interactie patronen doorbroken kunnen worden) (Alexander et.al., 2013).  

Deze in FFT gebruikte cognitief gedragstherapeutische technieken en systeemgerichte aanpak worden 

in FFP daarmee toegepast in casemanagement. Niet om te behandelen, maar om als casemanager 

daadwerkelijke veranderingsbereidheid in gezinnen tot stand te brengen. Binnen ISC helpt deze set van 

technieken jeugdbeschermers om contact te leggen met gezinnen, een samenwerkingsrelatie op te 

bouwen en hen te motiveren te veranderen. 
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Om de implementatie van ISC te ondersteunen werkt Jeugdbescherming Amsterdam met wekelijkse 

vergaderingen waarin gezinsmanagers gezinnen inbrengen en gezamenlijk besluiten genomen worden. 

Een senior gezinsmanager treedt op als supervisor t.a.v. het gebruik van de methode, een 

gedragswetenschapper let specifiek op de kindveiligheid en de teamleider op teamkwesties. Er wordt 

gebruik gemaakt van tools om de kindveiligheid en de kwaliteit van de uitvoering van de methode te 

monitoren (zie voor meer informatie Busschers, 2018). 

Om nieuwe medewerkers op te leiden is een uitgebreid trainingsaanbod ontwikkeld. Dit wordt ook 

gebruikt om andere jeugdbeschermingsorganisaties op te leiden in het werken met ISC  (o.a. 

Jeugdbescherming West). Voor externe trainingen aan andere organisaties worden onderdelen gebruikt 

uit de 10 daagse starttraining voor nieuwe medewerkers. Deze evaluatie richt zich daarom op de 

(combinaties van) onderdelen van deze 10 daagse starttraining. 
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2. Achtergrond 

2.1 Benodigde competenties 
Welke competenties – kennis, houding, vaardigheden  – hebben professionals nodig om onveilige 

opvoedsituaties te herkennen en te kunnen handelen om de onveilige situatie te beëindigen?  

Op basis van de richtlijn ‘Kindermishandeling’ (Vink, De Wolff, Broere & Kamphuis, 2017), de Meldcode 

Kindermishandeling 2019, literatuur over risicotaxtie (Van der Put et al. 2018) en gespreksvoering 

(Forrester, Kershaw, Moss, & Hughes, 2008) is hierover veel informatie beschikbaar. Het gaat om 1) 

herkennen en beoordelen van signalen van onveiligheid, 2) inzichtelijk maken van de veiligheidssituatie, 

3) bespreken van onveiligheid, 4) handelen en verantwoorden, 5) samenwerken en doorverwijzen (tabel 

1).  

 
Tabel 1. Overzicht van competenties op basis van literatuur 

Competentie Onderdelen  

Herkennen en 

beoordelen van 

signalen 

• Definities van veiligheid 

• Verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld 

• Signalen van verschillende vormen van kindermishandeling en 
huiselijk geweld  

• Signalen van factoren die kans op toekomstige 
kindermishandeling en huiselijk geweld vergroten 

• Risico- en beschermende factoren kind, ouders en omgeving 

Kennis 

 • Onbevooroordeeld bij de feiten blijven en oog houden voor 
alternatieve scenario’s die niet op kindermishandeling wijzen  

• Alert blijven op mogelijke onveiligheid in gezin, ook als dit niet 
gelijk naar voren komt 

Houding 

 • Herkennen van signalen van onveiligheid in gezin 

• Beoordelen in hoeverre deze signalen al dan niet risico op acute of 
chronische onveiligheid of kindermishandeling vergroten  

• Overleg over signalen:  
o Intern -  collega of aandachtsfunctionaris kindermishandeling 

en huiselijk geweld 
o Extern - indien nodig, overleg met Veilig Thuis of deskundige 

Gedrag/ 

toepassen 

Inzichtelijk 

maken van 

veiligheidssituatie 

• Inzichtelijk maken veiligheidssituatie inzichtelijk 
o Beschikbare instrumenten 
o Vragen om veiligheidssituatie inzichtelijk te maken 

Kennis 

 • Correct gebruik van veiligheids- en/of risico-taxatie instrument 

• Stellen van juiste vragen om zicht te krijgen op veiligheid  
o Onderscheid tussen feitelijke informatie en oordelen van 

betrokkenen 
o Zicht houden op welke informatie waar vandaan komt 
o Waarde van informatie wegen en beoordelen 

• Onderzoeken van alternatieve scenario’s 

Vaardigheden 

 • Gebruik van veiligheids- en/of risico-taxatie 
o Al dan niet gebruiken van instrument 
o Momenten van gebruik 

Gedrag/ 

toepassen 

Bespreken van 

onveiligheid 

• Gesprekstechnieken bij bespreken van onveiligheid met 
ouders/jeugdigen 
o Omgaan met weerstand, woede of andere emoties 

Vaardigheden 
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o Verschillende gezinsleden laten vertellen wat relevant is ook 
als zij dit niet zien zitten  

o Meervoudig onbevooroordeeld blijven 
o Aansluiten bij verschillende niveaus en/of culturele/religieuze 

achtergronden  

 • Vermoedens van onveiligheid bespreken met ouders en/of 
jeugdige 

Gedrag/ 

toepassen 

Handelen en 

verantwoorden 

• Stappen in de Meldcode kindermishandeling 

• Kennis over werkzame/passende hulp bij doorbreken van 
verschillende vormen van onveiligheid en omgaan met trauma 

• Zicht op wie welke hulp kan bieden binnen of buiten eigen 
organisatie 

Kennis 

 • Stoppen van acute onveiligheid 
o Afspraken maken met gezin over bodemeisen  
o Afspraken maken over mogelijke consequenties als doelen niet 

behaald worden  
o Opstellen veiligheidsplan  

• Herstellen veiligheid op lange termijn 
o Op basis van (veiligheids)situatie, risico- en beschermende 

factoren beoordelen welke hulp passend is  
o Zelf (met gezin) passende hulp inzetten 
o Weg naar juiste/passende hulp weten te vinden, ook als niet 

gelijk duidelijk is wat nodig is 
o Weg naar juiste/passende hulp weten te vinden, ook bij 

wachtlijsten 

• Zorgvuldig onderbouwen en registreren van besluit en dit 
bespreken met gezin 

Gedrag/ 

toepassen 

Samenwerken en 

doorverwijzen 

• Afspraken maken over casusregie met gezin en 
samenwerkingspartners 

• Beoordelen wanneer een casus – om wat voor reden dan ook – 
overgedragen of opgeschaald moet worden  

• De weg vinden naar verschillende vormen van hulp buiten de 
eigen organisatie  

Gedrag/ 

toepassen 

 

 

2.2 Trainen  
De effectiviteit van trainingen of de mate waarin professionals wat leren van een training en dit kunnen 

toepassen in de praktijk wordt door verschillende factoren beïnvloed. De belangrijkste factoren hierbij 

zijn de opbouw van de training en de gekozen leermethoden en werkvormen.  

De Galan (2015) onderscheidt vier niveaus van kennis en vaardigheden die men met het geven van 

trainingen kan bewerkstelligen: weten, snappen, kunnen en doen. Om tot daadwerkelijk leren te komen 

is motivatie nodig en daarom is het in de opbouw van een training van belang dat deelnemers zich eerst 

de complexiteit en noodzaak van de situatie realiseren en vervolgens zaken leren die hen kunnen 

helpen om met deze situatie om te gaan. De te hanteerde volgorde in trainingen is dan: theorie, 

oefeningen, kernoefening, praktijkopdracht, confronteren, discussiëren en introduceren van de 

‘oplossing’.  

 

Daarbij kunnen indirecte en directe leermethoden worden ingezet (Beidas & Kendall, 2010; Goense, 

Boendermaker & Van Yperen, 2015a). Bij indirecte leermethoden gaat het met name om uitleg, 

behandelen van theorie en instructie. Waarbij het van belang is niet alleen te presenteren en vertellen, 
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maar ook gezamenlijk onderdelen van bijvoorbeeld een handleiding te lezen en demonstraties van 

getrainde technieken te bekijken en bespreken. Directe leermethoden gaan over het oefenen en 

toepassen van de stof met toenemende moeilijkheidsgraad. Voorbeelden hiervan zijn modelling 

(voordoen), rollenspel en praktijkopdrachten waarop feedback gegeven wordt (tabel 2).  In een goede 

training worden de leermethoden geleidelijk opgebouwd, startend met een mix van indirecte en directe 

manieren van leren. Waarbij de nadruk verschuift van kennisoverdracht en passieve kennis naar 

toepassen in de praktijk en actieve kennis. De vier niveaus - weten, snappen, kunnen en doen - 

impliceert ook dat ervaren professionals een ander niveau hebben dan beginnende professionals. 

Trainers moeten hier dus op inspelen om hen te motiveren tot leren en te zorgen dat het getrainde ook 

door deze professionals wordt toegepast in de praktijk.  

 

Tabel 2: Aanbevolen leermethoden toegepast in trainingen  

Indirecte leermethoden Directe leermethoden 

Didactische presentatie van informatie 
(werkboeken, tijdschrift-artikelen, hoofdstukken, 
materialen) 

Voordoen (modelling) van kernonderdelen van de 
interventie / vernieuwing 

Uitleg over de theoretische achtergrond van de 
interventie / vernieuwing 

Rollenspel met feedback (op gebruik / toepassing 
van de interventie / vernieuwing (fidelity)) 

Gezamenlijk lezen van (onderdelen van) de manual Oefenen / toepassen in situaties met toenemende 
moeilijkheidsgraad 

Video-demonstratie van technieken, elementen en 
cases 

kennistest 

Presentatie / instructie  

Geschreven feedback (over toepassing in de 
praktijk) 

 

Bron: Goense et. al., 2015a 
 

 

TRAINERS 

Een training kan een goede opbouw en inhoud hebben en de juiste werkvormen kunnen er in 

opgenomen zijn, degene die de training uitvoert en de inhoud overbrengt maakt of een training ‘werkt’ of 

niet (net als bij de uitvoering van hulpverlening is de competentie van de uitvoerend professional 

cruxiaal). Bij het uitvoeren van trainingen zijn de volgende zaken van belang (Goense et.al., 2015b): 

• Beheersen van de competenties die overgedragen worden in de training, 

• Leiding geven en tempo houden,  

• Hanteren van het groepsproces in combinatie met aandacht voor individuele deelnemers en 

hun individuele leerdoelen en vragen, 

• Daadwerkelijk uitvoeren van de indirecte en vooral ook de directe werkvormen. 

 

2.3 Implementatie van nieuwe werkwijze 
Trainen alleen is niet voldoende om professionals voor te bereiden op het toepassen van nieuwe 

competenties (Beidas & Kendall, 2010). Hoewel kennis en vaardigheden na een goede training 

doorgaans fors zijn toegenomen, blijkt de toepassing van deze nieuwe kennis en vaardigheden in de 

dagelijkse praktijk gering. Deze neemt pas echt toe als er ook na de training ondersteuning is bij de 

toepassing van de kennis en vaardigheden op de werkvloer in de vorm van coaching en 

opfristrainingen. De competentie-ontwikkeling en het daadwerkelijk (goed) toepassen van de 

competenties kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een ondersteunende organisatie (denk aan: 

procedures, beleid, ICT en de organisatiestructuur). En er sprake is van stimulerend, faciliterend 

leiderschap (Boendermaker & Regeer, 2018; Fixen, Blase & Van Dyke, 2019; Bertram, Blase & Fixen, 
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2015). Naast deze factoren binnen de organisatie, spelen ook externe factoren als professionals een 

nieuwe aanpak of nieuwe vaardigheden willen toepassen (Damschröder et.al., 2009). Bijvoorbeeld als 

een jeugdbeschermer of andere professional een bepaalde interventie wil inzetten bij een gezin en daar 

een wachtlijst voor is.  
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3. Onderzoeksopzet 

3.1 Doel en opzet 
Het doel van dit onderzoek is om trainingen rondom kindveiligheid die de Jeugdbeschermingsakademie 

aanbiedt te evalueren. Deze evaluatie bestaat uit vier onderdelen: 

1. Beoordeling van de aangeboden trainingen tegen de achtergrond van kennis over de 

benodigde competenties en trainen, 

2. In kaart brengen van ervaringen van professionals die aan de trainingen deelgenomen hebben,  

3. In kaart brengen van de ontwikkeling van professionals die de trainingen gevolgd hebben, 

4. Input van cliënten over competenties van professionals die van belang zijn bij (praten over) 

onveiligheid van kinderen.  

 

3.2 Methoden 
Er is voor de respectievelijke onderdelen gebruik gemaakt van de onderstaande methoden: 

1. Documentanalyse – Analyse van trainingsmaterialen en andere documenten, zoals 

trainershandleidingen, powerpoints, materialen voor deelnemers en ander relevant materiaal.  

2. Interviews met professionals en teamleiders in vijf organisaties (case studie) – we interviewden  

in vier organisaties teamleiders en uitvoerend professionals van twee teams in de organisatie, 

bij één organisatie is één uitvoerend professional en één teamleider gesproken. Dit waren 

zowel individuele interviews, met name met de professionals (N=23), als groepsinterviews als 

dit bij de structuur van het team aansloot (bij teams die werkte met een ‘driehoek’ van 

teamleider, senior jeugdbeschermer en gedragswetenschapper (N=3, twee gesprekken met drie 

personen en een gesprek met twee personen). Deze interviews gingen naast ervaringen met en 

oordeel over de trainingen, ook over de randvoorwaarden voor toepassing van de getrainde 

competenties. Interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd met MaxQDA.  

Naast de interviews is ook informatie over de ervaringen met en het oordeel over de training 

verzameld door enkele gesloten en open vragen op te nemen in de vragenlijst die deelnemers 

aan de trainingen bij de tweede meting voorgelegd kregen. In totaal 23 van de 32 respondenten 

(72%) die de tweede meting hebben ingevuld gaven hier tips voor verbetering of toelichting over 

hun ervaring met de training (zie verder onder punt 3). 

3. Metingen via vragenlijstonderzoek – Metingen werden gedaan om de competenties van de 

deelnemers aan de trainingen op drie momenten te monitoren – voor aanvang van de training, 

één maand na afloop en drie maanden na afloop van de training. In de onderzoeksopzet werd 

uitgegaan van 100 respondenten op meting 3. Zoals gezegd zijn de trainingen minder 

aangeboden dan vooraf verwacht, het beoogde aantal van 100 respondenten is niet gehaald. In 

totaal hebben 52 respondenten de nulmeting (T0) ingevuld, 32 respondenten vulden de tweede 

meting in (T1) en 34 de derde meting (T2). Van de 52 respondenten hebben er 26 alle metingen 

volledig ingevuld (T0, T1 en T2, 50%) en acht de eerste en laatste (T0 en T2, 15%). De rest 

heeft een of meerdere metingen niet of slechts gedeeltelijk ingevuld. Slechts 6% van de 

respondenten is man en de gemiddelde leeftijd is 38 jaar met meer dan een derde tussen de 20 

en 30 jaar oud (37%). Een kwart van de respondenten heeft geen eerdere ervaring in de 

jeugdbescherming of jeugdhulpverlening (27%), 40% heeft geen ervaring in de huidige functie 

maar wel eerder gewerkt in vergelijkbare functies. Van de 34 mensen die minimaal de 

nulmeting en laatste meting hebben ingevuld hadden 20 respondenten bij T0 nog geen 

caseload en konden hierdoor niet alle vragen bij T0 beantwoorden. De meeste respondenten 

met een caseload hebben tussen de 1 en 10 gezinnen , zowel bij de nulmeting (T0, 31%) als bij 
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de laatste meting (T1, 63%). Een aantal heeft zelfs meer dan 25 gezinnen in de caseload, maar 

dit komt deels door de meer gevarieerde achtergrond van deze respondenten (o.a. teamleider 

of toeleiding cliënten). 

4. Cliëntenraadpleging – Tussen oktober 2018 en februari 2019 zijn acht gesprekken gevoerd met 

cliënten en cliëntenvertegenwoordigers. Er vond een werksessie plaats met de cliëntenraad van 

Jeugdbescherming Amsterdam en Jeugdbescherming West. Een aparte werksessie vond 

plaats met een groepje jongeren die via de cliëntenraad van Jeugdbescherming Amsterdam 

werden benaderd voor deelname. Daarnaast is er via het Jeugdplatform Amsterdam  een 

oproep gedaan onder jongeren en ouders om deel te nemen aan een gesprek over dit thema. 

Omdat er vrij veel reacties waren en het lastig bleek een gezamenlijke sessie te plannen, zijn 

vijf afzonderlijke gesprekken gevoerd, telkens met enkele personen. Alle sessies zijn 

genotuleerd en de gesprekken zijn opgenomen en uitgewerkt. Het materiaal is gecodeerd in 

MaxQDA.  

 

Bij het onderzoek was een begeleidingscommissie betrokken met leden van verschillende organisaties 

uit het veld (zie bijlage 1). Deze begeleidingscommissie kwam twee keer bij elkaar en hield zicht op de 

voortgang van het onderzoek en gaf daarnaast ook terugkoppeling op de tussentijdse resultaten vanuit 

hun eigen ervaringen in de praktijk. 
 

3.3 Ontwikkeling vragenlijst 
 

De vragenlijst voor de hierboven genoemde metingen is ontwikkeld op basis van de in tabel 1 

(paragraaf 2.1.) genoemde competenties. Daarbij hebben we de competenties als uitgangspunt 

genomen, maar ook gekeken naar en waar mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare nationale 

en internationale vragenlijsten over kindermishandeling, huiselijk geweld gerelateerde vaardigheden en 

de houding naar gezinnen toe (Lee, Dunne, Chou & Fraser, 2012; Holden, Meenaghan, Anastas & 

Metrey, 2002). Ook is er breder gekeken naar beschikbare schalen over zaken die van belang zijn bij 

implementatie (b.v. ondersteuning vanuit organisatie en collega’s) en organisatiecultuur (b.v. 

begeleiding van nieuwe medewerkers) (Patterson, West, Shackleton e.a. 2005; Westbrook, Ellett & 

Deweaver, 2009; Fisher & Frases, 1990) en arbeidssatisfactie (Van der Ploeg & Scholte, 2003).  

Bij de operationalisatie van deze onderwerpen hebben we gebruik gemaakt van zelf-rapportage – wat 

heeft een professional de afgelopen drie maanden gedaan – , zelfvertrouwen in eigen handelen (self-

efficacy, Bandura, 2006) – hoeveel vertrouwen heeft professional dat hij/zij iets beheerst of kan – en 

stellingen. 

De lijst is voorgelegd aan vijf trainers en een onderzoeker van Jeugdbescherming Amsterdam. Op basis 

van hun commentaar is de lijst aangescherpt tot de gebruikte versie. Een overzicht van de onderwerpen 

/ schalen is opgenomen in tabel 3. De lijst zelf is opgenomen in de bijlage. We hebben ook informatie 

meegenomen die van invloed kan zijn op het gedrag van professionals en de mate waarin zij het 

geleerde al dan niet toepassen (b.v. ervaring en caseload, maar ook ideeën over gezinnen en 

effectiviteit van hulp en organisatiefactoren.   

Op T0 en T2 zijn alle vragen aan de respondenten voorgelegd. Op T1 is een deel voorgelegd (vraag 6, 

7,10,11) en zijn gesloten en open vragen over ervaringen met en oordeel over de trainingen 

meegenomen. Er is een aparte versie van de lijst (zonder de achtergrond-, professional en 

organisatorische vragen) beschikbaar om te gebruiken als reflectie-instrument in het kader van borging 

van de getrainde competenties (Van der Gaag & Van den Bos, 2019). Vanwege het beperkte aantal 

respondenten zijn er (nog) geen analyses verricht over de validiteit en betrouwbaarheid van de 

samengestelde schalen.  
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Tabel 3. Onderwerpen in vragenlijst 

Onderwerpen Uitleg 

Herkennen en beoordelen van 

signalen 

Geeft inzicht in hoeverre professional zich in staat voelt om signalen te correct te herkennen en 

beoordelen (vraag 3 en 6) 

Gebruik van veiligheids- en/of 

risicotaxatieinstrument 

Geeft inzicht in gebruik van veiligheids-/risicotaxatieinstrumenten door professional (vraag 4) 

Bespreekbaar maken  Geeft inzicht in vraag of de professional signalen van onveiligheid of risico op toekomstige onveiligheid 

met gezin bespreekt (vraag 5) 

Gesprekstechnieken 

(vaardigheden) 

Geeft inzicht in vertrouwen in beheersing van gesprekstechnieken die nodig zijn om onveiligheid 

bespreekbaar te maken (vraag 7,8,10) 

Handelen en verantwoorden Geeft inzicht in hoeverre professional actie onderneemt op basis van eventuele signalen (bodem-eisen, 

verantwoorden) (vraag 11) 

Samenwerken/doorverwijzen Mate waarin professional het vertrouwen heeft dat hij/zij de juiste weg naar hulp weet te vinden 

(samenwerken) (vraag 9)  

Achtergrond informatie (1) t.b.v. koppelen van informatie over drie metingen; (2) invloed op mate waarin gedrag van 

professional verandert door training (bv. organisatie, ervaring, caseload). (vraag 1,2) 

Professional factoren die 

beslissing bij onveiligheid 

beïnvloeden 

Factoren die beslissingen van professional en wel of niet veranderen van gedrag nav training kunnen 

beïnvloeden: Ideeën over gezin, mening over effectiviteit van hulp, persoonlijke kenmerken (vraag 13, 

14)  

Randvoorwaarden binnen 

organisatie 

Ervaren steun van collega's, Steun van leidinggevende, Duidelijkheid over procedures en richtlijnen, 

integratie van veiligheid in systemen waar organisatie mee werkt (vraag 12, 15) 
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4. Resultaten evaluatie 

4.1 Inhoud trainingen 
De starttraining van de Jeugdbeschermingsakademie bestaat uit tien onderdelen die hieronder zijn 

opgenomen in tabel 4.  

 
Tabel 4. Opbouw, inhoud en werkvormen starttraining en indeling ARIJ (A), Regietraining (R) en FFP-training (F) 

  Onderwerpen Werkvormen Training 

1 Introductie • Verwachtingen en doelen deelnemers 

• Inhoud van de training  

• Interactieve bespreking A, R, F 

2 Veiligheid  • Definitie veiligheid 

• Onderscheid actuele en blijvende veiligheid  

• Risico- en beschermende factoren 

kind/omgeving 

• Gezonde ontwikkeling en opvoeding 

• Instructie  

• Oefenen:  

o Onderscheid actueel/blijvend aan hand van 

casusbeschrijving 

A, R, F 

3 Herkennen 

en signaleren 

• Signalen kindermishandeling 

o Actief/passief 

o Risico’s kind/omgeving  

• Verschillen tussen personen in inschatten 

Noodzaak eenduidige inschatting 

• Instructie  

• Oefenen:  

o Interactieve bespreking aan hand van film of 

casusbeschrijving 

A, R, F 

4 Risico-taxatie • Achtergrond en toelichting ARIJ  

o Veiligheidstaxatie (actueel) 

o Risicotaxatie (blijvend) 

• Instructie  

• Oefenen:  

o ARIJ invullen aan hand van film of 

casusbeschrijving 

A, F 

5 Handelen op 

basis van 

taxatie 

• Opbrengsten veiligheids- en risico-taxatatie 

• Formuleren bodemeisen: theorie en 

voorbeelden 

• Formuleren veiligheidsafspraken en 

consequenties 

• Opstellen veiligheidsplan 

• Instructie 

• Oefenen:  

o Individueel bodemeisen en veiligheidsafspraken 

formuleren aan hand van film 

o Opstellen veiligheidsplan voor eigen casus 

F 

6 Blijvende 

veiligheid 

• Onveilige situatie en gezinspatronen 

• Gezinspatronen herkennen 

• Aanpakken van onveilige gezinspatronen 

• Instructie en voorbeelden 

• Oefenen:  

o Opstellen gezinsplan voor eigen casus 

F 

7 Praten over 

veiligheid 

Omgaan met weerstand: 

• Theorie weerstand  

• Link met (eerder getrainde) 

gesprekstechnieken uit systeemgericht werken 

• Instructie 

• Oefenen:  

o Helpende zinnen  

o Casus met acteurs  

o Bespreken van opgenomen gespreksfragmenten 

van deelnemers 

o Gesprek met gezin over veiligheidsafspraken, 

bodemeisen en consequenties 

F 

8 Regie voeren 

op veiligheid 

• Regie voeren op actuele en blijvende veiligheid 

• Model van Vögtlander & Van Arum (2016) 

over Veiligheidsgestuurde, risicogestuurde en 

herstelgerichte zorg 

• Voeren van overleg met het gezin en alle bij 

een gezin betrokken partijen  

• Instructie 

In de Regie-training: oefenen overleg met het gezin en 

alle bij het gezin betrokken partijen (doen, observatie, 

feedback)  

F, R 

9 Reflectie • Instrumenten methodetrouw werken:  

o GRM/BIC  

o Doel, inhoud en manier van werken 

• Werkwijze wekelijks casuïstiek overleg:  

o Rollen en casenotes 

• Instructie 

• Oefenen: 

o Inbrengen casenote over eigen casus 

F 

10 Afronding • Brug naar eventuele vervolgtraining of 

activiteit  

• Wat vanaf morgen doen? 

• Interactieve bespreking F 
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De Jeugdbeschermingsakademie heeft gedurende de looptijd van het project verschillende trainingen 

gegeven aan verschillende partijen. In het aanbod zijn – in wisselende samenstelling - telkens de tien 

kernonderdelen uit tabel 4 te herkennen. Welke onderdelen in een training worden opgenomen is 

afhankelijk van de vraag van de organisatie die een training afneemt, en die hangt mede af van de 

beschikbare financiën. In de praktijk blijken die beperkt en willen organisaties ook niet dat medewerkers 

veel tijd kwijt zijn met een training.  

Zo hebben thuiszorgmedewerkers van Amstelring een dagdeel training gehad in het gebruik van het 

risico-taxatie instrument ARIJ. De inhoud is dan 1 t/m 4 en 10 (zie tabel 4). Aan professionals werkzaam 

in de SamenDOEN team in Amsterdam (die werken met problematische gezinnen met en zonder 

kinderen in de wijk) is een training van twee dagdelen gegeven waar de onderdelen 1,2,3 en 8 in zijn 

opgenomen (tabel 4). Nieuwe medewerkers van Jeugdbescherming in Amsterdam, in Den Haag (JB 

West) of Gelderland en West Brabant (Jeugd Veilig Verder) volgen alle tien de onderdelen als start van 

een uitgebreider trainingsprogramma over ISC (tabel 4). Deze start-training duurt twee weken, daarin 

zijn ook twee dagen opgenomen voor meelopen met collega’s.  

 

BEOORDELING TRAININGSINHOUD: COMPETENTIES 

Zoals in de inleiding vermeld bleek het in de onderzoeksvoorstel genoemde pakket aan 

trainingsmodules in de praktijk niet op die manier aangeboden te worden. Het was lastig zicht te krijgen 

op de verschillende modules die de Jeugdbeschermingsakademie aanbood. Er waren bij de start van 

het project ppt’s beschikbaar, deze kennen verschillende versies voor verschillende organisaties en 

bevatten weinig tot geen instructie voor de trainers. In de loop van het project zijn er door de akademie  

i.v.m. SKJ-accreditatie van de trainingen wel enkele beschrijvingen opgesteld met leerdoelen en 

werkvormen. Er is geen informatie voor deelnemers.  

Op basis van de beschikbare materialen (zie onder referenties voor de gebruikte materialen) is 

nagegaan in hoeverre de competenties die in de richtlijn en andere literatuur genoemd worden (tabel 1) 

in de trainingen aan de orde komen. Zoals is op te maken uit tabel 4 komen herkennen en beoordelen 

van signalen van onveiligheid aan de orde in alle aangeboden trainingen. Hierbij is uit de beschikbare 

materialen op te maken dat het kennisonderdeel aan de orde komt. Niet duidelijk is of de benodigde 

houdingsaspecten aan de orde komen. Rond het inzichtelijk maken van de veiligheidssituatie komen 

kennis, vaardigheden en gedrag/toepassen aan de orde met het behandelen van en oefenen met de 

ARIJ. De overige competenties: bespreken van onveiligheid, handelen en verantwoorden en 

samenwerken en doorverwijzen komen niet aan de orde in de ARIJ trainingen en in de FFP trainingen 

in de onderdelen 7,8 en 9 (tabel 4). Het is niet goed na te gaan of alle aspecten van de benodigde 

competenties (kennis, houding, vaardigheid/toepassing) evenveel aan bod komen.  

  

BEOORDELING TRAININGSINHOUD: LEERMETHODEN 

Qua opbouw volgen beide trainingen globaal de vier niveaus van Galan (2015) - weten, snappen, 

kunnen en doen - , maar zeker in de ARIJ en Regie-training wordt na het ‘verleiden’ en het ‘creëren van 

de wens tot verandering’ (weten) maar zeer beperkt aangesloten op de praktijk en achtergrond van de 

deelnemers. Het oefenen gebeurt bij nieuwe medewerkers van jeugdbescherming op basis van fictieve 

casusbeschrijvingen. Bij zowel in- als externe deelnemers die wel al een eigen caseload hebben, wordt 

geoefend door de veiligheids- en risico-taxatie voor een eigen cases in te vullen.  

De gebruikte PowerPoint presentatie is overzichtelijk, maar voor elke organisatie hetzelfde en sluit 

daardoor niet noodzakelijkerwijs aan bij de context waarin de deelnemers aan de training werken.  

De ARIJ-training sluit daarnaast vooral aan bij de eerste twee niveaus, weten en snappen, en tot op 

zekere hoogte ook kunnen – oefenen met fictieve casus -, maar het doen in de praktijk ontbreekt. 

Daarnaast is het echt een training over het gebruik van het instrument ARIJ  en dekt het daarmee 
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slechts een beperkt aantal competenties die nodig zijn voor het toepassen van de Meldcode 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld en het handelen bij onveilige gezinssituaties. Deelnemers leren 

hoe zij signalen kunnen herkennen en een taxatie-instrument moeten gebruiken, maar hoe zij dit met 

ouders en jeugdigen kunnen bespreken en wat zij kunnen doen om deze onveilige situatie te 

doorbreken komt niet aan de orde.   

In de Regie-training komt, naast weten en snappen, tot op zekere hoogte kunnen aan de orde door 

oefenen in rollenspel. De deelnemers zijn voorzitter, deelnemer of observant in verschillende 

rollenspellen. In de train-de-trainers versie die aan SamenDOEN is gegeven was er ook - beperkt -  

aandacht voor het opstellen van een borgingsplan: hoe gaan de deelnemers straks in hun team de 

training in een bijeenkomst van drie uur aanpakken. Er was geen sprake van een follow-up voor dit 

onderdeel.  

De FFP-training is een stuk langer en uitgebreider en dekt de vier niveaus beter dan de ARIJ-training. 

De training lijkt ervoor te zorgen dat deelnemers in principe kennis hebben en kunnen handelen rondom 

alle aspecten die bij kindveiligheid aan de orde komen. Daarbij krijgen zij handvatten en instrumenten 

voor het herkennen, bespreekbaar maken en handelen bij onveilige situaties en leren zij ook hoe zij 

deze situaties in de praktijk kunnen doorbreken. 

Globaal is de combinatie van indirectie en directe leermethoden wel te herkennen in het beschikbare 

materiaal. Omdat trainershandleidingen ontbreken en er binnen het voor dit project beschikbare budget 

geen observaties van de uitgevoerde training verricht konden worden, ontbreek echter meer precies 

inzicht in de (toepassing van de) gebruikte leermethoden.   

 

 

4.2 Ontwikkeling deelnemers training 
Zoals beschreven in 3.2 zijn er minder metingen van deelnemers aan de trainingen beschikbaar dan 

vooraf verwacht. De beschikbare metingen zijn van deelnemers aan de ARIJ en FFP-starttraining. De 

Regietraining aan SamenDOEN was al achter de rug bij de start van de metingen en het betrof hier een 

train-de-trainers dag. Bij het invullen van de eerste meting gaat 40% van de 52 respondenten de ARIJ 

training volgen en 60% de FFP training. Vanwege het beperkte aantal respondenten op de tweede en 

derde meting en de relatief grote groep die de (beperkte) ARIJ training heeft gevolgd hebben we alleen 

verkennende analyses uitgevoerd om enig zicht te geven op de ontwikkeling van deelnemers aan de 

trainingen op drie competenties: herkennen en beoordelen van signalen van onveiligheid (Q4, Q8), 

inzichtelijk maken van de veiligheidssituatie (Q6), bespreken van onveiligheid (Q7). De gebruikte maten 

zijn: gesignaleerde percentage gezinnen met een onveilige gezinssituatie, verandering in zelf-

gerapporteerd gedrag: bespreken van onveiligheid en gebruik van een taxatie-instrument  – allen alleen 

gemeten bij eerste en laatste meting (T0 en T2) - en het herkennen en signaleren van verschillende 

vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld – gemeten bij alle metingen (T0, T1 en T2). 

Analyses over de invloed van organisatorische aspecten die de toepassing van competenties kunnen 

beïnvloeden, zijn achterwege gelaten. Er is slechts beperkt gekeken naar verschillen tussen 

deelnemers op basis van achtergrondvariabelen (leeftijd, sekse, ervaring, omvang caseload e.d.). Waar 

mogelijk is gekeken naar verschillen tussen deelnemers aan de ARIJ en FFP training en ervaren en 

onervaren deelnemers.  

 

PERCENTAGE VAN GEZINNEN MET ONVEILIGHEID 

Alle respondenten hebben bij T0 en T2 aangegeven bij hoeveel van de gezinnen waar zij op dat 

moment mee werkten sprake was van een onveilige gezinssituatie. Hoewel de percentages met 

voorzichtigheid beoordeeld moeten worden – de ene respondent heeft 2 gezinnen waarvan 1 met 
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onveilige gezinssituatie, de andere 15 gezinnen waarvan 6 onveilig – geven de cijfers wel enig inzicht 

(zie figuur 1).  

 

Figuur 1. Percentage gezinnen met onveilige gezinssituatie T0 en T2 bij deelnemers training ARIJ, FFPS EN 
TOTAAL (%, N TotaalT0 =29; N TotaalT2=37)

 
 

Het totaal laat slechts een lichte stijging zien in het percentage gezinnen waar deelnemers aan de 

training de situatie als onveilig inschatten. Uitgesplitst naar deelnemers aan de ARIJ en de FFP-training 

is bij ARIJ-deelnemers een daling zichtbaar. Waar zij voor de training aangeven dat meer dan de helft 

van hun gezinnen te maken heeft met onveiligheid (57%) is dit drie maanden na de training volgens 

respondenten nog iets meer dan een derde (37%). Een echt duidelijke verklaring voor deze daling bij 

ARIJ-deelnemers is er niet. Mogelijk heeft de training hen meer kennis en handvatten gegeven om 

veiligheid in gezinnen te beoordelen en beoordelen zij meer gezinssituaties als veilig dan voor de 

training. Bij de FFP-deelnemers is juist een stijging te zien van 55% van de gezinnen naar 70%. Deze 

stijging lijkt deels te maken te hebben met respondenten die geen of weinig ervaring hebben in de 

jeugdbescherming of jeugdhulpverlening; Zij geven aan dat bijna driekwart van hun gezinnen te maken 

heeft met een onveilige gezinssituatie (74% van de gezinnen). Toch is deze stijging ook zichtbaar bij 

meer ervaren medewerkers (van 42% (T0) naar 64% (T2) bij FFP).  

 

TOEPASSEN VAN VEILIGHEIDS- OF RISICOTAXATIE-INSTRUMENT 

Aan de deelnemers is voor de training (T0) en drie maanden na de training (T2) gevraagd in hoeverre 

zij de voorgaande drie maanden op verschillende momenten een veiligheids- en/of risicotaxatie-

instrument gebruikten om de veiligheid in een gezin in te schatten. De grootste toename in het gebruik 

van deze instrumenten is zichtbaar bij de eerste ontmoeting: Waar voor de training bijna de helft (48%) 

vaak of altijd een instrument gebruikte is dit na de training maar liefst driekwart van de respondenten 

(75%). Ook voor de andere momenten is een toename van het gebruik van taxatie-instrumenten 

zichtbaar (figuur 2). Alleen voor gebruik van een taxatie-instrument bij de eerste ontmoeting is deze 

toename ook significant (ANOVA, oneway; t=2,6; p=0,01; df=53 voor alle respondenten en  t=3,11; 

p=0,003; df=41 voor respondenten met complete metingen op T0 en T2). 
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Figuur 2. Gebruik van taxatie-instrument in verschillende situaties op T0 en T2 (%) 

  

 

ONDERNOMEN ACTIES 

Naast het toepassen van een taxatie-instrument is respondenten voor (T0) en drie maanden (T2) na de 

training gevraagd welke acties zij ondernamen bij vermoedens van onveiligheid (figuur 3). 

Respondenten hebben vrijwel altijd intern overleg over gezinnen waar signalen of vermoedens van 

onveiligheid zijn (96-97% van de gezinnen). Dit verandert ook niet door de training. Het aantal 

respondenten dat melding doet bij Veilig Thuis ligt vrij laag (8% voor en na de training). Deels komt dit 

omdat een groot deel van de respondenten zelf bij Jeugdbescherming werkt en een melding bij Veilig 

Thuis dan niet direct logisch is. Deelnemers aan de ARIJ-training lijken na de training wel iets vaker te 

melden. Waar deze deelnemers eerder bij een op de tien gezinnen een melding deden (10%), doen zij 

dit drie maanden na de training naar eigen zeggen bij een op de vier gezinnen (25%). Het aantal ARIJ-

deelnemers op T0 en T2 is echter te klein voor harde conclusies (op T0 18 en op T2 10 respondenten).   
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Figuur 3. Percentage gezinnen met onveilige gezinssituatie waarbij professional volgende acties ondernam op T0 

en T2 (%, NT0 =28; NT2=34) 

 
 

De grootste veranderingen zijn zichtbaar bij het bespreekbaar maken van vermoedens of signalen van 

onveiligheid met het gezin – van 66 naar 83% - en met de jeugdige apart – van 21 naar 36%. Hier 

ontstaan wel verschillen tussen ervaren en minder ervaren professionals. Ervaren professional lijken 

beduidend minder vaak vermoedens of signalen van onveiligheid met jeugdigen te bespreken en het 

verschil tussen voor en drie maanden na de training is ook kleiner (van 26% van de gezinnen op T0 

naar 27% op T2, N=21). Minder ervaren professionals geven aan dat zij in 51% van de gezinnen waar 

onveiligheid speelde ook apart met de jeugdige hierover spraken. Dit verschil zal deels met een kleinere 

caseload te maken hebben, maar het is mogelijk dat de training beter aansluit bij deze groep en zij het 

geleerde daardoor eerder toepassen. 

 

HERKENNEN EN SIGNALEREN VAN ONVEILIGE GEZINSSITUATIES 

Bij alle meetmomenten kregen respondenten de vraag in hoeverre zij naar eigen inschatting op dat 

moment in staat waren om verschillende onveilige gezinssituaties voor kinderen te herkennen. Uit figuur 

4 blijkt dat deelnemers aan beide trainingen de mate waarin zij signalen van onveiligheid (denken te) 

herkennen een maand (T1) en drie maanden (T2) na de training hoger inschatten dan voor de training. 
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Figuur 4. Mate waarin respondent signalen van onveiligheid voor kinderen in gezin herkent (zelfrapportage, hoge 
score = veel vertrouwen in kunnen herkennen (NT0&T2=34; NT1=26)1 

 

 

1Alleen respondenten met complete metingen op T0 en T2 

 

Met name bij de psychische vormen van mishandeling en verwaarlozing is een stijgende lijn te zien. 

Seksueel misbruik vinden deelnemers over het algemeen lastiger om te herkennen. Voor zowel het 

herkennen van psychische mishandeling als voor huiselijk geweld is het verschil in de mate waarin 

deelnemers signalen zeggen te herkennen voor en drie maanden na de training significant (resp. 

ANOVA, oneway; t=2,2; p=0,03; df=66 voor signalen van psychische mishandeling en t=2,1; p=0,04; 

df=65 voor huiselijk geweld). Bij de andere vormen zijn de verschillen voor en na de training niet 

significant.  

 

4.3 Ervaring van deelnemers  
Deelnemers zijn in het algemeen positief over zowel de ARIJ- als de FFP-training, zowel bij de 

interviews als bij de meting (gevraagd tijdens tweede meting). Van de 32 respondenten die de tweede 

meting invulden beoordeelt 6% de training(en) als zeer goed, 78% als goed en 16% als redelijk. Zowel 

in interviews als in vragenlijst zijn veel mensen positief over de trainers. 

 

TRAINING 

Bij de ARIJ training van één dagdeel geven deelnemers aan dat deze helder en duidelijk is. Ze krijgen 

uitleg over het Amsterdamse jeugdstelsel en over kindveiligheid en -onveiligheid, vullen het ARIJ-

risicotaxatie instrument in op basis van een gefilmde casus en bespreken hun eigen inschatting op 

basis van een door hen ingevulde risicotaxatie. Deelnemers noemen dit goed en verhelderend en 
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geven aan dat zij hier zeker wat aan gehad hebben: “Goede combinatie van informatie geven en kennis 

opdoen door oefening” aldus een van de respondenten en: “Praktisch, concreet en helder, alles wat je 

mag verwachten van zo'n moeilijk onderwerp”, aldus een andere respondent (vragenlijst). Een enkeling 

geeft aan dat dit ook te maken heeft met het feit dat de ARIJ een duidelijke lijst is: “Je kan ‘m niet 

onduidelijk maken, laat ik het zo maar zeggen” (hulpverlener, organisatie 4). Over de FFP-training zijn 

de meningen wat meer verdeeld, maar over het algemeen is het oordeel ook positief. De FFP-training 

bestaat uit na de startmodule die centraal staat in dit onderzoek uit nog vier modules en veel 

geïnterviewden geven aan dat het intensief is al deze modules te volgen naast hun gewone werk. 

Tegelijkertijd geven zij aan dat wel veel aan de training hebben gehad: “Eerste periode heel veel 

trainingen. Ik kwam in team terecht dat eigenlijk geen team was (…). Veel houvast gehad aan 

trainingen en [kon mede daardoor] eigenlijk gelijk de deur uit”, aldus een gezinsmanager over de FFP-

training (gezinsmanager, organisatie 1).  

Bij de ARIJ-training benoemen deelnemers wel de beperkte inhoud van de training. De ARIJ-training 

richt zich op het gebruik van het instrument ARIJ en geeft deelnemers daarna weinig handvatten over 

het omgaan met geconstateerde onveiligheid: “Ik miste een meer inhoudelijk gedeelte. Zou graag willen 

weten wat we met de uitkomsten van het risicotaxatie-instrument kunnen doen, op welke manier we dat 

kunnen gebruiken om de veiligheid te vergroten”, aldus een van de respondenten in de vragenlijst. Bij 

een van de organisaties die de training volgde was dit een reden om binnen de eigen organisatie, onder 

begeleiding van JEUGDBESCHERMING , een alternatieve training te ontwikkelen waar het omgaan 

met onveiligheid centraal stond: “Toen hebben we samen [met JBA, red.] die training ontwikkeld, niet 

over ‘wat is kindonveiligheid’, maar meer hoe maak je de link naar een Plan van Aanpak en een 

veiligheidsplan. (…) We hebben wel hun veiligheidsplan gebruikt, maar met het idee dat 

aandachtsfunctionarissen dat ook weer uit kunnen dragen” (organisatie 3). 

 

Deelnemers van beide trainingen benoemen daarnaast ook het beperkt aansluiten op de ervaring van 

professionals rondom werken met onveilige gezinssituaties. De ARIJ-training lijkt meer geschikt voor 

professionals met minder ervaring met kind(on)veiligheid (bijvoorbeeld in wijkteams) dan voor ervaren 

professionals: “Volgens mij was dat wel heel fijn en hadden degenen die er waren uit het team ook wel 

van: ‘oh ja, dan is het wel goed om daar even heel concreet bij stil te staan [bij kindveiligheid en 

kindmishandeling]’. En sommige teamleden die ook zelf echt uit de jeugdhulp van een 

jeugdhulpverleningsorganisatie kwamen (…) hadden zoiets van: ‘ja, dit is voor ons zo gesneden koek 

en een beetje te simpel’. Dus daar was wel wat gemopper over, terwijl juist de anderen in de teams, hè, 

die meer misschien vanuit maatschappelijk werk of andere organisaties kwamen. Die vonden het heel 

erg fijn en helder en concreet van: ‘oké, dit zijn een soort stappen of punten die we erbij kunnen halen” 

(teamleider, organisatie 4). Ook bij de FFP-training noemen meerdere respondenten dit als een punt 

van aandacht: “Iets meer in zijn algemeenheid: de basis van de meeste trainingen het niveau van een 

pas afgestudeerde in zich had, en als je dan al jaren ervaring had, dat sommige onderdelen van 

trainingen, sommige ook hele trainingen, dat sloot niet aan” (gezinsmanager, organisatie 5). Toch 

verschillen de meningen hierover, zeker wat betreft de FFP-training: “Ik kom daar wel elke keer 

vandaan met: ‘Jeetje, op die manier had ik nog niet naar die zaak gekeken, terwijl ik al vele jaren dit 

werk doe.’ Nou, dat vind ik best knap, als je dat voor elkaar kan krijgen bij al mensen die al zo lang, zo 

ervaren zijn.”, aldus een gezinsmanager (organisatie 2) over de onderliggende gezinspatronen die bij 

de onveiligheid in de betreffende gezinnen een rol lijken te spelen. 

Tot slot vroeg een respondent aandacht voor culturele aspecten van en normen over veiligheid: “was 

geen onderdeel van deze specifieke training, maar ik merk dat ik nog ervaring mis met culturele 

verschillen die de onveiligheid vergroten”. 
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TRAINERS 

De inhoud van de training lijkt goed en consistent over te worden gebracht. Respondenten vertellen in 

grote lijnen hetzelfde over wat zij geleerd hebben.  

Respondenten die de ARIJ-training hebben gevolgd spreken met name over het invullen van het 

instrument, wat te doen bij ‘kind veiligstellen’ en de discussie over wat veilig is en wat niet.  

Respondenten van de FFP-training hebben op het moment van interviewen meer modules dan alleen 

de startmodule die hier centraal staat gevolgd. Zij benoemen vergelijkbare aspecten van ISC: de drie 

fases, wat er tijdens elke fase moet gebeuren, het herkennen van gezinspatronen die bijdragen aan een 

onveilige gezinssituaties en gesprekstechnieken, vaardigheden en methoden om deze patronen in kaart 

te brengen, bespreekbaar te maken en te veranderen samen met het gezin, de veiligheidslijn, de opzet 

en invulling van het casuïstiekoverleg (rollen, casenotes). De trainers lijken over het algemeen in staat 

om de grote lijnen en belangrijkste aspecten rondom veiligheid, het gebruik van specifieke instrumenten 

(beide trainingen) en methode (FFP-training) op een goede manier over te brengen. Veel respondenten 

zijn positief over de trainers: “De trainer bracht ondanks de ongemakken de lesstof heel inspirerend”, 

aldus een van de respondenten (vragenlijst) en een beginnend gezinsmanager geeft aan: “Nou ik vond 

de trainer die ik - want elk groepje weet ik heeft andere trainers - maar degene die ik had was wel 

gedragsdeskundig maar had ook een docentenopleiding als achtergrond en [was] iemand die ook al 

jaren lang voor de Akademie werkte, en die kon heel duidelijk en helder uitleggen van wat er dan van je 

verwacht wordt en wat de bedoeling is” (organisatie 1).  

 

WERKVORMEN, OPDRACHTEN EN MATERIALEN 

Uit de analyse van de inhoud, de vragenlijst en de interviews blijkt dat zowel de ARIJ- als de FFP-

training meerdere werkvormen gebruiken; bij de FFP-training mede door de duur en onderliggende 

methode gevarieerder dan bij de ARIJ-training: “Er werd veel informatie gedeeld en er waren ook 

leerzame opdrachten waarbij je echt tot denken werd gezet” (respondent vragenlijst), maar zeker bij de 

ARIJ-training benoemen respondenten ook de behoefte aan meer koppeling met de praktijk en de 

gezinnen waar ze zelf mee werken: “Zelf oefenen op een gezin uit mijn eigen caseload systeemvragen 

op een andere plek uitbroeden” (respondent ARIJ). Twee geïnterviewden van verschillende organisaties 

gaan wel expliciet in op een (directe) werkvorm, namelijk het gebruik van video- of geluidsfragmenten 

van de deelnemer zelf. De ene geïnterviewde geeft aan dat de geluids- en filmfragmenten met 

gesprekstechnieken slechts kort en plenair besproken werden, terwijl individueel en diepgaander 

bespreken meer had kunnen opleveren. De andere geïnterviewde had het idee dat het niet uitmaakte 

welk fragment deelnemers gebruikten –elk fragment of het nu start of tijdens een gesprek was kon met 

een beetje fantasie gekoppeld worden aan een gesprekstechniek – waardoor het uiteindelijk weinig 

nuttig leek. Hier lijkt het voor trainers niet altijd duidelijk wat de leerdoelen bij verschillende werkvormen 

zijn en wat een werkvorm of opdracht inhoudelijk zou moeten opleveren.  

Naast werkvormen werd in de interviews vooral ingegaan op zaken die buiten de training van belang 

zijn. Een van de respondenten noemde als suggestie voor verbetering van de training het beschikbaar 

stellen van “een handig naslagwerk waarin de trainingen worden samengevat, bodemeisen, 

veiligheidsafspraken, schrijven gezinsplan”. Een andere respondent gaf aan dat een digitale 

(leer)omgeving met alle informatie, materialen en opdrachten te vinden zijn en een overzicht van het 

eigen portfolio een goede toevoeging zou zijn zodat deelnemers deze informatie altijd kunnen opzoeken 

en niet kwijtraken.  

Bij de ARIJ-training is er na afloop geen begeleiding meer door de Akademie tenzij daar door een 

organisatie expliciet om gevraagd wordt. Er is een aparte training voor gedragswetenschappers over de 

ARIJ waarin het geven van begeleiding wel aan de orde komt. Niet alle organisaties die de ARIJ training 

afnemen werken echter met gedragswetenschappers.  
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Bij de FFP-trainingen is er buiten de training wel begeleiding en is begeleiding van de implementatie wel 

een onderdeel van de trainingen (buiten de startmodule). Daarbij worden in eerste instantie de 

begeleiders van het bij ISC gebruikte wekelijkse casuïstiek overleg (senior gezinsmanager, 

gedragswetenschapper en teamleider) begeleid in de nieuwe manier van casuïstiek bespreken en 

darana ook het team als geheel. Respondenten vertellen deze begeleiding erg te waarderen: “Want op 

een gegeven moment ga je, nadat die [training] klaar is zeg maar, of al tijdens, kwam er vanuit 

Amsterdam iemand bij de casuïstiek, dat was echt super. Volgens mij zat daar het grootste leereffect” 

(respondent, organisatie 2).  

 

TOEPASBAAR IN WERKZAAMHEDEN 

Veel van de professionals die de trainingen gevolgd hebben zijn hier positief over en verschillende van 

hen geven aan dat het hen helpt in hun werk. Geïnterviewden van verschillende organisaties geven wel 

aan dat beide trainingen – ARIJ en FFP – worden gegeven vanuit de Amsterdamse 

jeugdbeschermingsopdracht en -context. Organisaties die niet vanuit dit jeugdbeschermingskader 

werken noemen daarbij met name dat de training niet altijd aansluit op het meer vrijwillige kader en de 

zorgtaak die organisaties binnen dit kader hebben (in tegenstelling tot de regierol van 

jeugdbescherming). Jeugdbeschermingsorganisaties noemen met name de verschillen in 

financieringsstructuur, (daaruit voortkomend) verschillen in caseload wat betreft vorm en omvang – 

aantal gezinnen of jeugdigen in caseload, gezinnen of individuele jeugdigen als caseload en 

teamcaseload versus caseload per professional, en ook gerelateerd het aantal gemeenten waarmee 

wordt samengewerkt aangezien afspraken per gemeente kunnen verschillen: “JB Amsterdam heeft al 

jaren geleden doorontwikkeling meegemaakt, hier is die verandering ook geweest, maar hier heb je te 

maken met 21 gemeentes die dat anders hebben ingericht” (gezinsmanager, organisatie 5).  

 

4.4 Mogelijke invloed op onveiligheid in gezinnen volgens respondenten 
Bij dit onderzoek hebben we ook gevraagd in hoeverre zij denken dat de training bijdraagt aan 

kindveiligheid en waarom dit volgens hen al dan niet het geval is. Geïnterviewden verschillende 

mechanismen die het aannemelijk maken dat de betreffende trainingen hierop van invloed kunnen. Zo 

dragen de trainingen bij aan bewustwording en alertheid en geven zij handvatten voor het signaleren en 

afhankelijk van de training omgaan met onveiligheid in gezinnen. Zeker bij organisaties waar jeugdigen 

niet de hoofddoelgroep vormen, bijvoorbeeld organisaties die zich vooral richten aan hulp aan 

volwassenen, zijn het vergroten van bewustwording en alertheid belangrijke doelen: “Ik had eigenlijk 

niet zoveel verwacht. Bij ons gebeurde nog helemaal niks dus we dachten wel van wat gaat er 

gebeuren, en ik heb wel het idee dat we een stuk wijzer zijn geworden. Prettig, je weet altijd of er 

onveiligheid is binnen een gezin, maar dan heb je niet altijd de ARIJ dan weet je het niet altijd goed te 

grijpen zeg maar. Dit instrument dat vinden we wel heel erg prettig omdat het heel erg inzichtelijk maakt 

waar moet je nog meer uitvragen? Waar weet je eigenlijk al of het een plusje of minnetje oplevert en 

waar je mee aan de slag kan” (hulpverlener, organisatie 4). Bij organisaties die veel met gezinnen met 

zwaardere problematiek werken kan het helpen om het onderwerp onder de aandacht te houden, alert 

te blijven en te voorkomen dat professionals teveel op de automatische piloot gaan handelen: “Het 

maakt je ook sterker en alerter, van waar moet je op letten. Vooral het alerter maken, want op een 

gegeven moment denk je, ‘oh dit heb ik al een keer eerder meegemaakt’, maar elk gezin in anders, elk 

gezin heeft een andere dynamiek. Dat je niet gaat normaliseren, dat je altijd alert blijft, dat elke situatie 

anders kan zijn” (hulpverlener, organisatie 3). 

Ook helpt het organisaties om meer eenduidigheid te creëren in de werkwijze rondom kindveiligheid. De 

training is hier overigens maar een onderdeel van, want een eenduidige werkwijze vraagt bredere inzet 

van organisaties. Toch kunnen de trainingen wel helpen om een gezamenlijke basis te vormen en zeker 
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bij de FFP-training die om de kerntechnieken van ISC gaat lijkt de methode zelf als zodanig wel bij te 

dragen aan een meer eenduidige werkwijze: “Ik denk dat sowieso [organisatie] nog de basis moet 

leggen in dat iedereen daarin gelijk werkt, rondom kindveiligheid, want je ziet dat elk team gewoon 

verschillend werkt, en ik denk dat kun je wel doen in grote lijnen, maar niet als het gaat om 

kindveiligheid en je daar een minimum basis voor wilt creëren. Dus wij hebben als [functie] dus besloten 

dat we willen dat het verplicht wordt om een minimale basis te hebben voor iedere hulpverlener, want je 

ziet gewoon onderscheid tussen de jeugdzorgmedewerkers en de niet-jeugdzorgmedewerkers. Dat dat 

gelijk is, en dat dat je startpunt is” (organisatie 3). 

Verschillende geïnterviewden geven aan dat de training aan het denken zette over eigen normen en 

waarden rondom veiligheid en ook voor discussie tussen collega’s zorgde. De training had deze functie 

wel meer voor organisaties waar medewerkers eerder niet enorm bezig waren met kindveiligheid, 

bijvoorbeeld omdat de organisatie zich eerder op een andere doelgroep richtte. Ook helpt de training 

om aandacht te genereren voor het onderwerp kindveiligheid, maar blijvende aandacht vraagt volgens 

de meeste geïnterviewden wel meer dan alleen een training, zeker bij de ARIJ-training. 

Bij de FFP-training is borging van de methode wel meer een integraal onderdeel van training. Door een 

andere vorm van casuïstiek lijken teams beter te weten met welke gezinnen hun collega’s te maken 

hebben, lijkt er meer zicht op het handelen van professionals en lijkt er meer kennisdeling en 

onderbouwing over de hulp die moet worden ingezet binnen een gezin: “Met de vergaderingen dus met 

de casuïstiek zeg maar vind ik wel dat er meer diepgang is, dus de gezinnen worden wel uitvoeriger 

besproken, je krijgt ook beter zicht op wat je collega doet in gezinnen dus je krijgt ook een beter beeld 

van je collega’s en of ze wel of niet actief aan de slag zijn bij wijze van spreken. Maar ook qua besluiten 

en dergelijke heb je wel gewoon meer informatie en kan je meer inhoudelijk beargumenteren waarom 

wel of niet, je hebt meer zicht op elkaar.” (Gezinsmanager, organisatie 2). Dit maakt ook dat 

professionals in theorie makkelijker gezinnen van elkaar kunnen overnemen en zou dus vanuit cliënten 

kunnen zorgen voor meer continuïteit in de hulpverlening. Een teammanager van een van de 

organisaties geeft echter ook aan dat methodetrouw werken een enorme uitdaging blijft en dat hier 

blijvend aandacht voor moet zijn, zelfs bij een intensievere methode zoals FFP. 
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5. Cliëntenraadpleging 

Welke onderwerpen en vaardigheden vinden cliënten belangrijk voor professionals die getraind worden 

in praten over veiligheid? De input van cliënten is uitgebreid opgenomen in een factsheet (Van den Bos 

en Van der Gaag, 2019). We volstaan hier met de belangrijkste punten voor professionals (en daarmee 

voor de trainingen van de akademie) die uit de cliëntenraadpleging naar voren zjin gekomen.   

 

• Wees je bewust van de het belang van onderling vertrouwen (en van het feit dat bepaalde 

brieven of het inwinnen van informatie vóór het eerste contact met ouders of jeugdigen, dat 

vertrouwen kunnen beïnvloeden).  

• Wees bewust van je eigen ideeën over wat normaal en veilig is en blijf ook reflecteren op 

wanneer het ‘goed genoeg’ is, ook wanneer dit niet helemaal aan jouw maatstaven voldoet;  

• Wees en blijf je bewust van de ‘machtspositie’ die je als professional in een gezin hebt; 

• Maak goede afspraken met het gezin en andere betrokken partijen wat wel of niet in het dossier 

terecht komt en wat er met wie gedeeld wordt;  

• Wijs ouders op hun rechten. Ze mogen een klacht indienen of bemiddelingsgesprek aanvragen 

of kunnen een besluit aanvechten bij de rechter; 

• Betrek kinderen en jongeren bij de besluitvorming! 

• Voor het opbouwen van onderling vertrouwen is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien, 

een open houding en oprechte belangstelling te hebben voor het gezin (en niet alleen voor het 

probleem), echt te luisteren, gezinsleden serieus te nemen en ook iets van jezelf te laten zien;  

• Continuïteit is belangrijk! Geen steeds wisselende hulpverleners: werk met koppels of  

teamverantwoordelijkheid (zoals bij ISC);   

• Wees menselijk: fouten maken kan gebeuren, maar bespreek dat dan gewoon; 

• Vraag waar een gesprek het beste kan plaatsvinden; 

• Bedenk vooral bij jongeren dat samen iets doen beter werkt als je een gesprek wilt voeren; 

• Ga na of iedereen elkaar goed begrijpt, gebruik geen hulpverlenerstaal; 

• Zorg voor haalbare stappen en doelen; 

• Geef goede uitleg bij alle stappen die er gezet worden; 

• Spreek af wie het gezin bij kan staan als de hulpverlener er niet is;  

• Betrek ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling én uitvoering van trainingen. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek startte in september 2017 met als doel een modulair trainingspakket van 

Jeugdbeschermingsakademie van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBA) te evalueren en na te 

gaan of de training inhoudelijk voldoet en bijdraagt aan het vergroten van vaardigheden en 

competenties van professionals die de training volgen. Het in het onderzoeksvoorstel genoemde pakket 

aan trainingsaanbod bleek in de praktijk niet als zodanig aangeboden. De wel uitgevoerde trainingen 

verschillen in intensiteit, scope en omvang. Daarom is breed gekeken op welke manieren de 

Jeugdbeschermingsakademie trainingen kan verbeteren om te zorgen dat professionals belangrijke 

zaken omtrent kindveiligheid kunnen herkennen en daadwerkelijk integreren in hun dagelijkse 

werkzaamheden. 

 

6.1 Conclusie 
 

INHOUD TRAININGEN 

Het externe trainingsaanbod van de Jeugdbeschermingsakademie bestaat uit (combinaties) van 

onderdelen van het interne trainingsaanbod van Jeugdbescherming Amsterdam. Intern is de akademie 

gericht op het opleiden van jeugdbeschermers in Intensief Systeemgericht Casemanagement. Voor het 

externe trainingsaanbod wordt gebruik gemaakt van de startmodule waarin tien onderdelen te 

onderscheiden zijn, vier daarvan (introductie, veiligheid, herkennen en signaleren en risico-taxatatie) 

worden aangeboden als ARIJ training. Vier anderen (introductie, veiligheid, herkennen en signaleren en 

regie voeren over veiligheid) zijn aangeboden als ‘Regie-training’. Alle onderdelen worden intern én aan 

medewerkers van andere jeugdbeschermingsorganisatie die met ISC gaan werken aangeboden als 

starttraining. 

Het is lastig goed zicht te krijgen op de inhoud en vorm van de traningen. Er zijn alleen ppt’s voor de 

trainingen beschikbaar. Pas begin 2019 zijn – t.b.v. SKJ-accreditatie van de traininingen – 

beschrijvingen opgesteld met informatie over o.a. achtergrond en leerdoelen van de trainingen. 

Informatie voor deelnemers ontbreekt. De voor het opheffen van onveiligheid benodigde competenties 

komen maar ten dele aan de orde in de ARIJ en Regie training. Beiden zijn kort en hoewel een oefening 

is opgenomen, ontbreekt daardoor gedegen aandacht voor houding, vaardigheden, gedrag en 

toepassen van het getrainde. Wordt de gehele startmodule - alle tien onderdelen - doorlopen, dan is 

daar wel aandacht voor, al is uit de beschikbare materialen niet goed op te maken in hoeverre er 

aandacht is voor houdingsaspecten en hoe uitgebreid de vaardigheden en het toepassen aan de orde 

komt. 

Training van competenties vergt een combinatie van indirecte (uitleg, presentatie, instructie, video-

demonstratie, feedback) en directe leermethoden (modelling,  rollenspel, toepassen in de praktijk).  Qua 

opbouw volgen beide trainingen globaal de vier niveaus van Galan (2015) - weten, snappen, kunnen en 

doen - , maar zeker in de ARIJ en Regie-training wordt na het ‘verleiden’ en het ‘creëren van de wens 

tot verandering’ (weten) maar beperkt aangesloten op de praktijk, achtergrond en ervaring van de 

deelnemers. Bij de externe trainingen ontbreekt aandacht voor follow-up na de training.  

 

ONTWIKKELING DEELNEMERS TRAINING 

Er is van een beperkt aantal deelnemers aan trainingen informatie beschikbaar op een meting vóór de 

start (T0, N=52), een maand na de training (T1, N=32) en drie maanden later (T2, N=34). Omdat maar 

van 26 respondenten metingen op alle drie de momenten beschikbaar zijn en ook 40% van de invullers 

op T0 de korte ARIJ training ging volgen, is volstaan met verkennende analyses rond de ontwikkeling 
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van de deelnemers op vier competenties. Door de kleine aantallen zijn er beslist geen harde conclusies 

te trekken, en kunnen we alleen een richting benoemen.  

• Na het volgen van de training neemt het aantal gezinnen waarin onveiligheid gesignaleerd 

wordt iets toe. De toename is het grootst bij onervaren jeugdbeschermers die de hele 

startmodule ISC volgen. Bij deelnemers aan de ARIJ trainig neemt het aantal gevallen af: dit 

kan komen doordat men beter weet waarop te letten. Hier is het van belang te beseffen dat het 

om erg kleine aantallen gaat en een deel van de respondenten had bij de start nog geen 

caseload (nieuwe medewerker), waardoor alles een toename is.  

• De toepassing van een taxatie-instrument neemt toe (bij de eerste ontmoeting, opstellen plan 

van aanpak, beslissingen over een gezin, verandering in de situatue en bij evaluatie 

momenten). Een significant verschil is er alleen bij de eerste ontmoeting met het gezin. 

• Overall nemen de acties die deelnemers aan de trainingen ondernemen toe: zij rapporteren 

meer intern overleg, doen van meldingen, bespreken met het gezin, bespreken met jeugdigen 

en overleg met deskundigen). Alleen de bespreking met het gezin neemt significant toe.  

• Het signaleren van de verschillende vormen van onveiligheid neemt toe, vooral signaleren van 

psychische mishandeling en huiselijk geweld neemt toe.  

 

ERVARINGEN DEELNEMERS 

Deelnemers aan de trainingen zijn positief, vinden de trainingen leerzaam en zijn over het geheel 

genomen tevreden over de trainers. Deelnemers doen echter ook aanbevelingen: 

• Bij de ARIJ training missen deelnemers handvatten voor het handelen jegens cliënten nadat zij 

onveiligheid signaleren. Ook missen zij het oefenen met de ARIJ op hun eigen cases. Juist bij 

organisaties die een ARIJ training inkopen is de context anders en is het veel minder duidelijk 

of er sprake is van onveiligheid. Daarmee oefenen helpt. 

• Voor alle trainingen geldt dat beter aansluiten bij de context van de deelnemers (andere 

organisatie, andere regio, andere cliënten) en de ervaring van de deelnemers (beginnende 

professionals/gevorderen/experts) gewenst is. Dit wordt gemist.  

• Er wordt op gewezen dat het gebruik van oefeningen en materialen, zoals bespreken casus en 

video-beelden, soms weinig diepgang heeft.  

• Deelnemers missen een naslagwerk, informatie in een digitale leeromgeving of een portfolio 

waarin zij zaken kunnen opzoeken en hun ontwikkeling kunnen bijhouden/nagaan. 

• Bij niet-jeugdbeschermingsorganisaties wordt een follow-up gemist: een ARIJ training is niet 

voldoende om vervolgens het instrument te blijven gebruiken en ernaar te handelen. 

• Deelnemers vertellen dat – ook de korte ARIJ en Regie-trainingen – leiden tot bewustwording 

en alertheid op het onderwerp, bewustwording van eigen normen en waarden (en de rol van 

cultuur en religie) en discussies met collega’s. Voor blijvende aandacht is echter meer nodig, 

zoals het geval is bij ISC, met het wekelijkse casuïstiek overleg dat hierop gericht is.   
 

INPUT CLIËNTEN 

Wat vinden cliënten belangrijk in gesprekken die gaan over veiligheid? Punten die zij inbrengen gaan 

over de bejegening van cliënten door hulpverleners. Zeker rond onveilige situaties voor kinderen en 

jongeren is goede gespreksvoering van belang. Cliënten vragen om bewustwording van het belang van 

vertrouwen (en noemen voorbeelden van brieven of inwinnen van informatie bij derden voordat er 

contact is geweest die dat negatief beïnvloeden) en van de kwetsbare en afhankelijke positie van 

cliënten. Daarnaast noemen cliënten benodigdheden voor het opbouwen van een goede relatie tussen 

professional en cliënt (echtheid in het contact, luisteren, niet oordelen/open houding, respect) en de 

noodzaak goed aan te sluiten bij de situatie van cliënten. Daarbij hoort ook aandacht voor de locatie en 
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‘vorm’ van de gesprekken (bijvoorbeeld samen iets doen in plaats van tegenover elkaar zitten) en 

helder taalgebruik en uitleg geven. Wellicht nog belangrijker dan deze aanbevelingen over de 

bejegening van cliënten is de aanbeveling om bij het ontwikkelen én uitvoeren van trainingen gebruik te 

maken van ervaringsdeskundigen, zodat er geoefend kan worden met ‘echte mensen, met echte 

problemen’ en misverstanden op de genoemde punten direct ‘gevoeld’ kunnen worden.  

 

6.2 Aanbevelingen 
 

ZORG VOOR BETERE INHOUDELIJKE EN DIDACTISCHE ONDERBOUWING VAN TRAININGEN  

De uitwerking van de trainingen is - voor zover wij hebben kunnen nagaan – summier. De powerpoint 

en beschikbare materialen beschrijven vooral een tijdschema en noemen de te gebruiken werkvormen. 

Er is weinig tot geen informatie beschikbaar over de inhoud (wat is belangrijk, interpretatie, etc.) en over 

didactische uitgangspunten (leerdoelen, middelen, etc.). Het verdient aanbeveling de inhoud van de 

trainingen voor alle onderdelen nader uit te werken op basis van 1) het overzicht van de noodzakelijke 

competenties (kennis, houding, vaardigheden en toepassen), 2) van indirecte en directe werkvormen en 

3) de input van cliënten.  

Tot slot missen materialen voor deelnemers aan de trainingen. Zij doen zelf suggesties voor een digitale 

leeromgeving en een portfolio. Dit lijkt een uitgelezen kans om de follow-up bij externe trainingen vorm 

te geven. Bijvoorbeeld door gebruik van het meetinstrument of de zelfreflectie-versie daarvan (zie 

hieronder) 

 

ZORG VOOR BETERE VOORBEREIDING EN BEGELEIDING VAN DE TRAINERS 

Er zijn nauwelijks aanwijzingen voor de trainers. Hoewel uit de interviews blijkt dat zij een redelijk 

consistent verhaal overbrengen, zijn er ook suggesties voor beter gebruik van materialen en 

oefeningen. Het verdient aanbeveling in de opleiding van trainers aandacht te besteden aan het belang 

van het werken met een parallel proces: zoals de deelnemers richting cliënten zouden moeten 

handelen, zo handelt de trainer jegens de deelnemers aan de training: bijvoorbeeld in bejegening . Het 

verdient aanbeveling de inhoud en kwaliteit van de trainingen te monitoren. 

Belangrijke trainersvaardigheden zijn het kunnen hanteren van de trainingsgroep, tempo houden en 

tegelijkertijd rekening houden met individuele deelnemers en hun verschillen in achtergrond en ervaring. 

Hier is (blijvende) aandacht voor nodig. 

 

VORM DE ARIJ TRAINING OM 

Vorm de ARIJ training om tot een basistraining onveiligheid opheffen, waarin de belangrijkste 

competenties voor signaleren en handelen bij kindonveiligheid – zoals opgenomen in dit rapport - aan 

de orde komen (meldcode, signaleren, inschatten én handelen). Deelnemers aan de ARIJ training 

vragen nadrukkelijk om meer handvatten om te handelen ná het signaleren. Organisaties die training nu 

volgen worden daardoor eigenlijk met een probleem opgezadeld: zij zijn zich bewust van 

kind(on)veiligheid, maar hebben niet de middelen en handvatten (tools) gekregen om hier daadwerkelijk 

iets mee te doen. Jeugdbescherming Amsterdam zou er goed aan doen om in geval van een vraag om 

een trainig in signaleren, altijd een volledige basistraining aan te bieden waarin naast het gebruik van dit 

instrument ook aandacht is voor de meldcode en hoe professionals binnen deze organisaties hiermee 

om kunnen gaan. Toevoeging van centrale technieken uit FFPS (reframing, change meaning, noble 

intentions)  kunnen professionals helpen om de gesprekken over veiligheid te voeren.  
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REKENING HOUDEN MET CONTEXT ORGANISATIES 

Voor externe organisaties, ook jeugdbeschermingsorganisaties geldt dat er beter aangesloten dient te 

worden bij de context van die organisatie. Andere financierings- en organisatiestructuren hebben onder 

andere gevolgen voor de caseload, werkdruk en mogelijke weerstand van deelnemers. De situatie bij 

vrijwillige hulpverlening is anders dan bij jeugdbescherming. Succesvolle implementatie binnen 

organisaties is gebaat bij meer vooronderzoek. Dat betekent kijken hoe organisatie eruit ziet en waarin 

dit verschilt van Amsterdamse context en jeugdbeschermingscontext. Deels doen organisaties dit zelf 

al, bijvoorbeeld door zelf in samenwerking met de akademie trainingen te ontwikkelen die beter 

aansluiten bij de organisatie (bv. SamenDOEN met co-trainers). Door beter zicht en aansluiting op de 

organisatiecontext – voorbeelden, terminologie, belasting van medewerkers – is toepassing van 

getrainde vaardigheden beter mogelijk.  

 

BESTEED AANDACHT AAN DE IMPLEMENTATIE VAN WERKWIJZE 

Voor het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om onveiligheid op te heffen is er meer nodig 

dan een korte training. Jeugdbescherming Amsterdam heeft binnen ISC veel kennis en ervaring 

opgedaan over de ondersteuningsstructuur die hiervoor nodig is (coaching van jeugdbeschermers in 

wekelijks casuïstiekoverleg, gebruik van tools om het ontwikkelen van competenties te ondersteunen). 

Op basis van deze kennis zou Jeugdbescherming Amsterdam externe organisaties actiever kunnen 

begeleiden en vooraf ook meer duidelijkheid kunnen geven over de randvoorwaarden die nodig zijn 

voor succesvolle implementatie. Het reflectie-instrument dat in dit project is ontwikkeld kan hiervoor 

ingezet worden. 

 

CONTINUEER HET GEBRUIK VAN DE METINGEN 

Er is binnen dit project maar een beperkte groep respondenten die alle drie de metingen volledig 

hebben ingevuld. De eerste verkennende analyses leveren voorzichtig te interpreteren informatie op 

over de competentie ontwikkeling onder de deelnemers. Het verdient aanbeveling de metingen te 

blijven afnemen en zo de ontwikkeling van deelnemers ook na dit project te blijven volgen. Door in een 

later stadium de informatie nader te analyseren, inclusief de achtergrond informatie en de variabelen die 

van belang zijn voor de implementatie, kan meer zicht gekregen worden op het resultaat van de 

trainingen door de Akademie. Tevens is dan nader onderzoek naar de kwaliteit van het meetinstrument 

mogelijk.  

 

TOT SLOT 

De Jeugdbeschermingsakademie is in de periode dat het onderzoek plaats vond enorm gegroeid en 

daarmee is er op diverse fronten kwaliteitsbeleid rond de trainingen opgezet waarmee tegemoet 

gekomen wordt aan de hier genoemde aanbevelingen: 

- Er wordt gewerkt aan handleidingen voor alle trainingen. Het door deelnemers genoemde 

portfolio is inmiddels beschikbaar. Tot voor kort werd deelnemers gevraagd om enkele 

gesprekken over veiligheid op te nemen (na toestemming van cliënten) en op hun laptop te 

bewaren om in de training te bespreken. Inmiddels is er een online omgeving beschikbaar waar 

deelnemers hun materiaal veilig kunnen uploaden, enkele vragen over het materiaal 

beantwoorden en elkaar makkelijker feedback kunnen geven.  

- Er is aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering van de trainingen. Twee keer per jaar vindt er 

een audit plaats, waarin een onafhankelijke externe trainer in trainingsmethode van De Galan 

meekijkt, evenals de verantwoordelijk portefeuille houders vanuit de directie. Op basis hiervan 

vindt doorontwikkeling van de trainingen en ondersteuning van de trainers plaats. 
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- De ARIJ training wordt niet meer als training van een dagdeel gegeven: extern gaat het altijd 

om één of twee dagen en binnen de FFP training om twee dagen. Borging van het werken met 

de ARIJ en het praten over veiligheid is nu altijd onderdeel van de training. 

- De input van cliënten heeft elders in het trainingsaanbod van de akademie al een plaats 

gekregen in de training praten met kinderen. Samen met de input van cliënten in dit onderzoek 

biedt dit een goede basis om uit te putten in de trainingen over veiligheid. 

- De context van de organisaties beter in de trainingen integreren wordt bij de 

jeugdbeschermingsorganisaties makkelijker omdat de akademie binnenkort één akademie 

wordt voor drie jeugdbeschermingsorganisaties. Vanuit elke organisatie zullen er trainers 

opgeleid worden, die elk in de eigen organisatie trainen of andere trainers meenemen binnen 

de context van hun organisatie. 

- In gesprekken over trainingsaanbod in organisaties heeft de akademie al geleerd van de gang 

van zaken rond de modules die voor de vijfhoek ontwikkeld waren. Voor daadwerkelijke afname 

van trainingen blijken meer gedetailleerde bestuurlijke afspraken nodig, waar bij nieuwe 

initiatieven nu altijd om gevraagd wordt. En in gesprekken met nieuwe ‘afnemers’ van trainingen 

draagt de akademie krachtiger dan voorheen de boodschap uit dat trainen alleen geen zin 

heeft: er is altijd aandacht voor implementatie nodig. Dit is een lastige boodschap: meer trainen 

kost geld en tijd van medewerkers. De uitkomsten van deze evaluatie helpen om de noodzaak 

ervan te onderbouwen.  
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Bijlage 1: vragenlijst metingen 

 
Beste professional, u volgt nu of zeer binnenkort een training van de Jeugdbeschermingsakademie. De Hogeschool 
van Amsterdam is samen met Jeugdbescherming Amsterdam bezig met een evaluatie van deze training. Wij willen 
u daarom op drie momenten een aantal vragen voorleggen: voor de training, na de laatste training en drie maanden 
na de training. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Als u deze vragenlijst drie keer 
invult, krijgt u een bon ter waarde van €20 bij een winkel naar keuze (bijvoorbeeld bol.com, Douglas etc.). 
  
 
Vult u de vragenlijst op uw telefoon in, houd deze dan horizontaal (in de breedte).   
Belangrijk bij het invullen: Invullen is anoniem. Persoonlijke gegevens worden apart bewaard en worden na het 
onderzoek vernietigd. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Probeer niet te lang na te denken bij het 
invullen, volg uw gevoel. U kunt elk moment stoppen met meedoen, dit heeft geen invloed op de training.  
 

Uitleg gehanteerde begrippen.  

Onveiligheid verwijst hier naar situaties in het gezin of de omgeving van de jeugdige die een (ernstig) gevaar 
vormen voor het welzijn van jeugdigen. 
Waar jeugdige staat kan ook jeugdigen, kind, kinderen, jongere of jongeren gelezen worden; Ouders kan ook 
verwijzen naar één ouder als de andere ouder niet in beeld is, naar betrokken stief-, adoptie- of pleegouders of 
andere belangrijke verzorgenden in de omgeving van de jeugdige;   
Taxatie-instrumenten verwijst hier naar instrumenten die gebruikt worden om veiligheid of het risico op 
toekomstige onveiligheid in kaart te brengen. Voorbeelden zijn ARIJ, CARE-NL, CFRA, LIRIK of RiHG;   
Waar professional staat kunt u ook jeugdbeschermer, gezinsmanager of een andere functie lezen die binnen uw 
organisatie gangbaar is.   
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 

Vraag 1 

Om te beginnen willen wij u vragen een aantal vragen over uw organisatie, functie en werkzaamheden te 
beantwoorden. 
Organisatie       
Datum eerste training (dd/mm/jjjj)     
Naam trainer (Indien bekend)    
Huidige functie     
Aantal jaar werkzaam in huidige functie (vul 0 in als u minder dan een jaar in uw huidige functie  werkt)      
Totaal aantal jaar werkzaam in jeugdhulpverlening     
Aantal uur per week aanstelling (geef een gemiddelde als het aantal uur per week wisselt)    
Aantal gezinnen waar u mee werkt (caseload) (geef eventueel een schatting)     
E-mailadres  
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)    
 
 

Vraag 2  

Geslacht 
Man – Vrouw - Anders 
 

  

Vraag 3 

Met hoeveel gezinnen heeft u de afgelopen drie maanden gewerkt? En bij hoeveel van deze gezinnen had u een 
'niet-pluis' gevoel, had u vermoedens van onveiligheid of zag u concrete signalen van een onveilige situatie voor 
de jeugdigen in een gezin? 
  
 Geef een schatting als u dit niet precies weet. 

Totaal aantal gezinnen waar u de afgelopen drie maanden 
mee werkte  

▼ 0 gezinnen (1) ... 60 of meer (61) 

Aantal van deze gezinnen waar vermoedens of signalen 
van onveiligheid speelden  

▼ 0 gezinnen (1) ... 60 of meer (61) 
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Vraag 4 

In welke van de volgende situaties gebruikte u een taxatie-instrument? Denk hierbij aan alle gezinnen (met en 
zonder signalen van onveiligheid) waarmee u de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. (Vul 'niet van toepassing' 
in als u de afgelopen drie maanden geen gezinnen had).   
Ik gebruikte een taxatie-instrument om de veiligheid van de jeugdige in kaart te brengen bij: 

Het ontmoeten van een nieuw gezin  Nooit (1) - altijd (5) + n.v.t. 

Het opstellen van een plan van aanpak Nooit (1) - altijd (5) + n.v.t. 

Het nemen van beslissingen over het gezin Nooit (1) - altijd (5) + n.v.t. 

Veranderingen in de situatie van het gezin Nooit (1) - altijd (5) + n.v.t. 

Evaluatiemomenten Nooit (1) - altijd (5) + n.v.t. 

 

Vraag 5 

Bij hoeveel van de gezinnen waar de afgelopen drie maanden zorgen over veiligheid bestonden ondernam u een of 
meerdere van de onderstaande acties? (Vul '0' in als er geen gezinnen waren waar zorgen speelden over 
veiligheid). Geef een schatting als u dit niet precies weet. 

 Aantal gezinnen 

Mijn vermoedens met het hele gezin bespreken  

Mijn vermoeden apart bespreken met de jeugdige  

Intern overleggen met collega of deskundige (bv. gedrags- of 
letseldeskundige) 

 

Extern overleggen met Veilig Thuis of deskundige  

Melding doen bij veilig thuis  

Melding doen bij de politie  

Anders, namelijk  

 

Vraag 6 

In hoeverre bent u naar uw mening op dit moment in staat om de volgende signalen van onveiligheid te herkennen?   
Ik ben voldoende in staat om signalen te herkennen van:  

Fysieke kindermishandeling  Helemaal oneens  (1) – Helemaal eens (6) 

Psychische kindermishandeling Helemaal oneens (1)  – Helemaal eens (6) 

Fysieke verwaarlozing Helemaal oneens (1) – Helemaal eens (6) 

Psychische verwaarlozing Helemaal oneens (1) – Helemaal eens (6) 

Seksueel misbruik  Helemaal oneens (1) – Helemaal eens (6) 

Huiselijk geweld Helemaal oneens (1) – Helemaal eens (6) 

 

Vraag 7 

Hoeveel vertrouwen heeft u er op dit moment in dat u de volgende vaardigheden beheerst en toepast in uw werk? 
Denk hierbij aan gezinnen waar u mee werkt en eerder mee heeft gewerkt.  
(Als u (nog) geen gezinnen heeft, geef dan aan hoeveel vertrouwen u hebt dat u dit op dit moment zou kunnen).  

De band met een gezin niet laten meespelen bij het beoordelen van de 
veiligheid 

0 sterren = weinig vertrouwen,  
10 sterren = veel vertrouwen.   

Informatie van verschillende partijen en gezinsleden onbevooroordeeld 
meewegen bij het beoordelen van onveiligheid 

Idem 

Culturele en/of levensbeschouwelijke opvattingen die bijdragen aan een 
onveilige situatie herkennen 

Idem 

Alle gezinsleden duidelijk uitleggen wat mijn positie is en wat zij van mij 
kunnen verwachten 

Idem 

Na het invullen van een veiligheids- en/of risicotaxatie de gezinsleden eerlijk 
vertellen hoe ik hun situatie beoordeel 

Idem 
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Vraag 8 

In hoeverre gelden de volgende stellingen voor u?    
Bij onveilige gezinssituaties neem ik soms andere beslissingen dan ik eigenlijk zou willen... 

...uit angst voor agressie van gezinsleden 
Helemaal oneens (1) – Helemaal eens (7) 
+ ‘ik heb nog nooit met gezinnen gewerkt’ 

...uit angst voor mogelijke juridische gevolgen voor mijzelf Idem 

...omdat ik bang ben voor de hoeveelheid tijd die het me zal 
kosten  

Idem 

 

Vraag 9 

In hoeverre gelden de volgende stellingen voor u? Denk aan de gezinnen waar u op dit moment mee werkt of 
eerder mee heeft gewerkt.  

In elk gesprek dat ik voer met een gezin bespreek ik de veiligheidssituatie   

Ook als er geen signalen van onveiligheid zijn, ben ik altijd alert op de veiligheidssituatie van het 
kind  

 

Als ik een risico op (toekomstige) onveiligheid signaleer, vind ik  
het lastig om de volgende stap te bepalen  

 

Bij situaties van structurele onveiligheid weet ik welke handelingsmogelijkheden ik heb om de 
situatie te verbeteren 

 

Als ik twijfel over een situatie van (toekomstige) onveiligheid weet ik wie ik binnen mijn organisatie 
om advies kan vragen 

 

Als ik signalen van onveiligheid herken, bespreek ik dit altijd met het gezin  

Bij een onveilige situatie weet ik welke organisatie(s) ik bij een gezin moet betrekken  

Ik weet welke interventies of hulp ik kan inzetten bij verschillende onveilige gezinssituaties  

 

Vraag 10  

Hoeveel vertrouwen heeft u er op dit moment in dat u de volgende vaardigheden beheerst en toepast in uw werk? 
Denk hierbij aan gezinnen waar u mee werkt en eerder mee heeft gewerkt. (Als u (nog) geen gezinnen heeft, geef 
dan aan hoeveel vertrouwen u erin heeft dat u dit op dit moment zou kunnen). 

Gezinsleden alles laten vertellen wat voor de situatie van belang is, ook als zij 
dit moeilijk vinden 

0 sterren = weinig vertrouwen,  
10 sterren = veel vertrouwen.   

In gezinnen waar eerder sprake was van (acute)onveiligheid - bijvoorbeeld door 
kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld - de pleger bij het proces 
betrekken als hij of zij onderdeel uitmaakt van het systeem (2) 

Idem 

Tijdens gesprekken met ouders en/of jeugdige jargon vermijden en mijn 
taalgebruik aanpassen aan hun niveau 

Idem 

Als de indruk bestaat dat culturele en/of levensbeschouwelijke opvattingen 
bijdragen aan een onveilige situatie dit bespreken met het gezin 

Idem 

Met weerstand en/of woede bij gezinsleden omgaan als zorgen omtrent 
onveiligheid worden besproken 

idem 
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Vraag 11 

Hoeveel vertrouwen heeft u er op dit moment in dat u de volgende vaardigheden beheerst en toepast in uw werk? 
Denk hierbij aan gezinnen waar u mee werkt en eerder mee heeft gewerkt. (Als u (nog) geen gezinnen heeft, geef 
dan aan hoeveel vertrouwen u erin heeft dat u dit op dit moment zou kunnen). 

 
Samen met het gezin afspraken maken over minimale eisen om de veiligheid 
van de jeugdige te waarborgen (1) 

0 sterren = weinig vertrouwen,  
10 sterren = veel vertrouwen.   

Duidelijk onderbouwen waarom ik bepaalde beslissingen neem omtrent 
veiligheid 

Idem 

Een juiste inschatting maken op welk moment een casus overgedragen of 
opgeschaald moet worden 

Idem 

Er direct consequenties aan verbinden als afspraken met het gezin niet worden 
nagekomen 

Idem 

 
 

Vraag 12 

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen over uw collega's? 

Voor nieuwe medewerkers: Vul in wat lukt en kruis anders 'weet ik niet' aan. 

Ik kan op mijn collega's vertrouwen als ik hulp nodig heb Helemaal oneens (1) – Helemaal 
eens (7)  

Ik voel me geaccepteerd door mijn collega's Idem 

Mijn collega's ondersteunen elkaar en nemen werk over als dat nodig is Idem 

Mijn collega's luisteren naar elkaar Idem 

  

Vraag 13 
In hoeverre bent u het eens met de onderstaande opvattingen over hulpverlening in het algemeen? 

Gezinnen hebben het vermogen te veranderen  Helemaal oneens (1) – Helemaal 
eens (7)  

Ouders hebben het recht om hun kinderen op te voeden zoals zij dat 
willen  

Idem 

Bij onveilige situaties moet er altijd naar een oplossing binnen het gezin 
gezocht worden  

Idem 

Ingrijpen bij onveiligheid in een gezin doet vaak meer kwaad dan goed  Idem 

Professionals moeten alles op alles zetten om een uithuisplaatsing te 
voorkomen  

Idem 

Een taxatie-instrument invullen is een noodzakelijk onderdeel van het in 
kaart brengen van de veiligheidssituatie  

Idem 

De werkzaamheden die mijn collega's en ik uitvoeren dragen direct bij 
aan het vergroten van de veiligheid van kinderen 

Idem 
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Vraag 14  

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen over uw directe leidinggevende (bijvoorbeeld de 
teamleider)?  
Voor nieuwe medewerkers: Vul in wat lukt en kruis anders 'weet ik niet' aan. 

Ik kan mijn leidinggevende bereiken om casussen of crisissituaties te 
bespreken als ik daar behoefte aan heb 

Helemaal oneens (1) - Helemaal eens 
(7) + ‘Weet ik niet’ 

Mijn leidingggevende ondersteunt mij om de kwaliteit van mijn 
beslissingen omtrent (on)veiligheid te kunnen verbeteren 

Idem 

Mijn leidinggevende moedigt mij aan om me verder te ontwikkelen Idem 

Ik kan mijn leidinggevende vertrouwen Idem 

  

 

Vraag 15 
Tot slot: in hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen als u naar uw organisatie kijkt? 
Voor nieuwe medewerkers: Vul in wat lukt en kruis anders 'weet ik niet' aan. 

Nieuwe medewerkers krijgen bij deze organisatie voldoende begeleiding 
als ze met gezinnen aan de slag gaan 

Helemaal oneens (1) – Helemaal 
eens (7)  + ‘Weet ik niet’ 

Bij het toewijzen van gezinnen wordt ervoor gezorgd dat de ervaring, 
kennis en kunde van een professional aansluit op de behoeften van een 
gezin 

Idem 

Ik heb voldoende tijd om de (veiligheids)situatie van een gezin in kaart 
te brengen 

Idem 

Ik heb voldoende tijd om gezinnen de begeleiding en hulp te bieden die 
zij nodig hebben 

Idem 

Ik heb voldoende toegang tot benodigde materialen en faciliteiten om 
mijn werk goed te kunnen doen 

Idem 

Ik kan bij deskundigen binnen mijn organisatie terecht als ik vragen heb 
over veiligheid of onveilige gezinssituaties 

Idem 

 

 


