
SPECIFIEKE INSTRUCTIES JEUGDZORG  

1.1.1 ORGANISATIE INFORMATIE 

• Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van 

Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze 

begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners. 

Het belang van kinderen en jongeren staat in de hulpverlening van Jeugdzorg absoluut 

centraal. 

• Jeugdzorg kan verschillende interventies toepassen om aan de situatie van kinderen iets 

te doen. Tijdelijke uithuisplaatsing van kinderen of tijdelijke ontzegging uit de ouderlijke 

macht van vader en moeder, met benoeming van een gezinsvoogd vanuit Jeugdzorg. 

Jeugdzorg vindt daarnaast dat kinderen altijd gewoon naar school moeten gaan, ook al 

zijn de ouders soms er even bij gebaat als kinderen af en toe thuis blijven en niet naar school 

gaan. 

• Jeugdzorg vindt detentie voor jeugdigen onder de 18 jaar geen goed plan. Meestal gaat 

het na detentie namelijk van kwaad tot erger. Doel van Jeugdzorg is om 

jeugddelinquenten zo lang mogelijk uit detentie te houden en hen in een 

hulpverleningstraject te krijgen. Voor echte probleemjongeren vindt Jeugdzorg zichzelf niet 

de meest geëigende partij om ondersteuning te bieden. Voor zulke jongeren is 

gespecialiseerde hulp nodig vanuit de (volwassen) hulpverlening. 

• Jeugdzorg ziet een pleger van geweld als een obstakel op weg naar een duurzame 

oplossing voor de problemen van een gezin. Wat Jeugdzorg betreft mogen zulke personen 

dus best een tijdje achter de tralies. Zo niet, dan moet getracht worden diegene een tijdje 

uit de buurt van de rest van het gezin te houden. 

• Jeugdzorg ziet verplaatsing van asociale gezinnen naar ‘aso-woning’ niet zitten. Ziet dat 

als verplaatsing van problemen, terwijl het voor gezinnen zelf vaak helemaal niets oplost. 

Sterker nog, gezinnen raken er in nog groter isolement door, komen in aanraking met nog 

meer asociale gezinnen, waardoor een neerwaartse spiraal wat betreft de 

gezinsproblemen te verwachten is. 

• Jeugdzorg ziet de noodzaak om een gezin snel aan te pakken via hun financiën niet in. 

Geen onnodige extra druk leggen op een gezin dat het toch al zo moeilijk heeft. 

  



1.1.2 DOSSIER JEUGDZORG VAN EIJCK 

Gezin Van Eijck 

De twee aangehoudenen zijn lid van het gezin Van Eijck. Het gezin heeft de volgende 

samenstelling: vader Pierre (46), moeder Cindy (36), twee zonen Rick (15) en Willem (12) en 

twee dochters Lisa (6) en Dreya (4) en een baby (jongen). 

 

Oudste dochter Van Eijck 

De school van de oudste dochter (Lisa) van het gezin van Eijck heeft Jeugdzorg ervan op de 

hoogte gebracht dat het kind regelmatig zonder ontbijt naar school komt, vieze kleding draagt 

en stinkt, omdat ze thuis niet doucht en niemand in het gezin daarop let. Inmiddels wordt ze 

daar op school erg mee gepest door haar klasgenoten en raakt ze geïsoleerd. 

 

Jongste dochter Van Eijck 

De tante van Dreya wilde niet meer dat ze nog langer bij het gezin Van Eijck verbleef en heeft 

haar daarom in bescherming genomen bij haar in huis. De tante van Dreya heeft Jeugdzorg 

hiervan op de hoogte gebracht, maar verder is er geen enkele instantie die hier iets vanaf 

weet. 

 

Attentie 

Het maken van een gezamenlijk plan van aanpak voor het tegengaan en voorkomen van 

huiselijk geweld is niet mogelijk zonder dat betrokken instanties informatie met elkaar delen. 

Toch kan niet zomaar alle informatie die een partij heeft met andere instanties gedeeld 

worden. Bepaalde informatie is te privacygevoelig om zonder meer met andere instanties te 

delen!  



 


