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Lugt, Arjen van der

Van: Samen Veilig Midden-Nederland <nieuwsbrief@samen-veilig.nl>

Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 08:33

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief Samen Veilig Midden-Nederland | 'Werken aan de toekomst' 2021

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Meld je aan voor de nieuwsbrieven Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming. 

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie. 

  

 

   

Speciale nieuwsbrief-editie: Werken aan de toekomst 

Beste lezer, 

Normaal ontvang je van ons de nieuwsbrief Veilig Thuis Utrecht of SAVE 

Jeugdbescherming. Deze organisaties zijn onderdeel van 

Samen Veilig Midden-Nederland.  

 

De jeugdbeschermingsketen is volop in beweging. De ministeries hebben een 

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ter behandeling aan de tweede kamer 

gestuurd en er lopen diverse pilots die zich richten op een andere manier van 

samenwerken in de keten. Daarnaast maakt Samen Veilig Midden-Nederland zich met de 
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beweging ‘Samen doen wat helpt’ hard voor een werkwijze waarin de mens centraal staat 

en niet het systeem. Wat is er nieuw aan al deze ontwikkelingen? Is er een 

gemeenschappelijke deler? 

 

In deze speciale editie lees je alles over deze initiatieven, ontwikkelingen en pilots. 

 

 

 

 

 

Bouwen aan de toekomst: tijd nemen om tijd te maken 

De jeugdbeschermingsketen is volop in beweging. Daarnaast maakt Samen Veilig 

Midden-Nederland zich met de beweging ‘Samen doen wat helpt’ hard voor een 

werkwijze waarin de mens centraal staat en niet het systeem. Wat is er nieuw aan al 

deze ontwikkelingen? Krijnie Schotel en Paul Janssen, bestuurders van Samen Veilig 

Midden-Nederland, lichten toe. 

  

Lees het interview met onze bestuurders  

 

 

[PODCAST] Kevin op Koers: Lena & Kathinka 

Om ook het cliëntperspectief op onze nieuwe koers te 

belichten, gaat Kevin dit keer in gesprek met Lena (cliënt 

en ervaringsdeskundige) en Kathinka (reflectiecoach 

over het cliëntperspectief). Zij benadrukken het belang 

van culturele diversiteit, open communicatie, de cliënt 

centraal stellen en werken aan gelijkwaardigheid tussen 

medewerker en cliënt. 
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Beluister de tweede podcast  

 

 

Inspiratiesessie Samen doen wat helpt. 

En nu? 

Op 1 juli organiseerde Samen Veilig Midden-Nederland 

een online inspiratiesessie rondom haar 

Koersprogramma. Deze bijeenkomst was de aftrap voor 

een beweging onder de naam ‘Samen doen wat helpt.’ 

Samen houdt in: mét de cliënten, hun familie en 

netwerk, mét onze medewerkers en mét andere 

betrokkenen in de keten. Wat helpt? 

   
 

Lees het artikel  

 

 

Werken aan een betere keten in pilots en 

proeftuinen 

Niet alleen Samen Veilig Midden-Nederland maakt zich 

sterk voor een keten die de mens meer centraal zet. De 

ministeries van Justitie & Veiligheid en VWS hebben 

i.s.m. de VNG in april een toekomstscenario 

gepresenteerd. Dat scenario beoogt verbetering en 

versnelling van de jeugdbeschermingsketen, zodat 

kwetsbare kinderen en gezinnen sneller passende hulp 

en bescherming krijgen. 

   
 

Bekijk de pilots en proeftuinen  
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BLOG: Alles draait om contact 

"Jaren geleden begeleidde ik vanuit een 

ondertoezichtstelling een loverboy-meisje. Zij werd 

uitgebuit door haar loverboy en werd om deze reden o.a. 

gesloten geplaatst. Dit meisje ging vanuit deze plaatsing 

weer thuis wonen, maar het ging toch niet. Zij werd 

steeds geconfronteerd met de plek waar het steeds 

gebeurde met die loverboy." 

   
 

Lees de blog van SAVE-medewerker Jacqueline  

 

 

 

En verder 

  

Symposium mensenhandel  

Op de Europese Dag tegen Mensenhandel op 18 oktober organiseren Veilig Thuis 

Utrecht, Belle en Moviera het online symposium Mensenhandel. Meld je nu 

aan! Lees meer >> 

 

Nieuw team cliëntambassadeurs met ervaringsdeskundige 

Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) heeft sinds 1 september een 

ervaringsdeskundige  cliëntambassadeur. In januari 2020 startte SVMN met 

cliëntambassadeurs om de verbinding tussen medewerkers, volwassen, ouders en 

jongeren te versterken en gesprekken tussen hen op gang te brengen of te 

faciliteren. Lees meer >> 

 

Doorstart pilot Jeugdbescherming Utrecht-West: Bescherming in Beweging 

Utrecht-West 

De pilot Jeugdbescherming Utrecht-West (mei 2020) is een groot succes gebleken. 

In deze pilot begeleiden lokale teams, binnen de beschikbare capaciteit en 

deskundigheid, gezinnen in de jeugdzorg zoveel mogelijk zelf. Waar nodig vragen zij 

ondersteuning van externe beschermings- en veiligheidsexperts. Lees meer >> 

 

Doorstart pilot Ketenversnelling 

Vanuit het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd is in 2018 de pilot 
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Ketenversnelling opgestart. Een succesvolle pilot waarin geëxperimenteerd is met 

een andere manier van samenwerken om gezinnen in de jeugdbescherming beter te 

ondersteunen en sneller hulp te bieden. Lees meer >> 

 

Beter aansluiten op belevingswereld: Actieplan verbetering feitenonderzoek 

Het Actieplan verbetering feitenonderzoek is in 2018 gelanceerd met als doel de 

bejegening van cliënten in de jeugdzorg te verbeteren, hen beter te betrekken bij 

besluiten en tegelijk de onderbouwing daarvan te verbeteren. Lees meer >> 

 

[PODCAST] Kevin op Koers: Krijnie Schotel 

In gesprek met Kevin Scholte legt Krijnie het Koersprogramma Samen op weg naar 

een duurzaam cliëntgerichte en lerende organisatie; samen veilig uit. We zijn op 

koers om samen met het netwerk rondom onze cliënten, samen met onze 

medewerkers en met andere hulpverlenende instanties te werken aan herstel van 

veiligheid. Lees meer >> 

 

 

 

 

Ervaringsverhaal 

 

 

 

 

"Als ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk het is om gezien en gehoord te worden. 

We hoeven het niet alleen te doen. Samenwerken kan ons helpen om meer in onze 

kracht te staan. Dat is de weg die we nu inslaan. En daarbij mag iedereen - ook jij - zijn 

stem laten horen. Zo doen we samen wat helpt.” 

 

- Lena Powel, ervaringsdeskundige cliëntambassadeur 

van Samen Veilig Midden-Nederland 
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Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar 

communicatie@samen-veilig.nl.  

 

Bezoek ook onze veelgestelde vragen over  

Veilig Thuis Utrecht en SAVE Jeugdbescherming. 

 

 

  

 

Socials Samen Veilig Midden-Nederland 

 

 

 

LinkedIn  
 

 

Website  
 

 

Twitter  
 

 

E-mail  
 

Instagram 
    

 

 

Socials Veilig Thuis Utrecht 

 

 

 

LinkedIn  
 

 

Website  
 

 

Twitter  
 

 

E-mail  
 

Instagram 
    

 

 

Socials SAVE Jeugdbescherming 

 

 

 

LinkedIn  
 

 

Website  
 

 

Twitter  
 

 

E-mail  
 

Instagram 
    

  

 

Redactie Samen Veilig Midden-Nederland nieuws 

Veilig Thuis Utrecht | SAVE Jeugdbescherming 
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Tiberdreef 8 

3561 GG Utrecht 

 

 

Afmelden  

  

  

 

 

 


