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Gelderse Regiekamer Jeugd
De Gelderse Regiekamer Jeugd is een initiatief van keten-
partners ter bevordering van een sluitende casusregie 
rondom Gelderse risicojeugd.

Inhoud

Veiligheidshuizen (VH’s) en Centra voor Jeugd en Gezin 
(CJG’s) zullen naar verwachting een cruciale rol gaan spe-
len bij de aanpak van complexe, maatschappelijke pro-
blemen rondom de Gelderse jeugd en gezinnen. Daarbij 
kan gedacht worden aan de aanpak van risicojeugd, hui-
selijk geweld en nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden. 
Aandachtspunt bij deze positieve ontwikkeling is de mate 
waarin de verbinding tussen het VH en het CJG gemaakt 
en gelegd kan worden. Een goede aansluiting van het VH 
op de ontwikkelingen rondom het CJG draagt eraan bij dat 
de keten van preventie tot nazorg nog sluitender gemaakt 
kan worden. Aanvullend is de verbinding van zorg en straf 
essentieel voor een structurele en eff ectieve aanpak van 
(jeugd)criminaliteit.
Om op provinciaal niveau inzicht te krijgen in de ontwik-
kelingen ten aanzien van het VH en de CJG’s is door Bureau 
Beke een monitor ontwikkeld, waarvoor alle gemeenten 
in de provincie Gelderland zijn benaderd. Dit is de tweede 
monitor. In de vorige rapportage1 is voornamelijk ingegaan 
op de aanwezigheid van een VH en/of CJG in de eigen ge-
meente en eventuele aansluiting bij centrumgemeenten, 
type voorzieningen (fysiek of virtueel) en ervaren knel- en 
aandachtspunten. Naast de in de vorige rapportage behan-
delde punten, beoogt deze monitor met name meer zicht 
te krijgen op de invulling die aan de samenwerking tussen 
VH en CJG gegeven wordt. 
Deze tweede monitor is in februari 2010 afgenomen bij 
in totaal 99 personen die op verzoek van Gedeputeerde 
Esmeijer vanuit de gemeente aan de provincie zijn door-
gegeven als contactpersoon. Om de stand van zaken be-
treff ende de aanwezigheid van VH en CJG of eventuele 
aansluiting daarbij overzichtelijk weer te geven, is ervoor 
gekozen een update te maken van de kaarten uit de eerste 

rapportage. Daarnaast worden eerste ervaringen en knel- 
en aandachtspunten nader omschreven. Omdat het VH en 
het CJG verschillende organisaties vertegenwoordigen en 
in die zin niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn, is het 
waarschijnlijk dat zij tegen andere problemen aanlopen. 
Derhalve worden bovengenoemde punten apart beschre-
ven voor het VH en het CJG. De verbinding tussen VH en 
CJG blijft binnen deze rapportage echter wel het leidende 
principe; er wordt met name gekeken naar de voortgang 
die bij het leggen van de verbinding tussen VH en CJG is 
geboekt. 
In de monitor wordt niet gevraagd naar de inhoudelijke 
invulling die de gemeenten aan het VH en het CJG geven. 
Op basis van de uitkomsten kunnen dan ook geen conclu-
sies ten aanzien van de inhoudelijke invulling daaromtrent 
getrokken worden.
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UitkomstenLeeswijzer

Eerst wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen 
in de provincie ten aanzien van het VH en het CJG. Daarna 
worden enkele zaken die gedurende het afnemen van de 
monitor zijn geconstateerd kort besproken. Tot slot volgt 
een conclusie. 

Het Veiligheidshuis (VH)

Het VH is een samenwerkingsverband dat gericht is op het 
verminderen van overlast en criminaliteit. Daarbij werken 
onder meer het Openbaar Ministerie (OM), politie, ge-
meenten en reclasserings- en welzijnsorganisaties samen 
om er zorg voor te dragen dat jongeren niet recidiveren. 
Om een goede samenwerking te faciliteren, is het de be-
doeling dat alle betrokken instanties in één gebouw in een 
zogenaamde centrumgemeente samenwerken. Daardoor 
zijn de lijnen kort en is alle kennis over een delinquent op 
één locatie verzameld, wat een optimale begeleiding mo-
gelijk maakt. Vanuit het VH wordt nazorg aan (jeugdige) 
ex-gedetineerden gecoördineerd, casusoverleg over hui-
selijk geweld georganiseerd en overlast veroorzaakt door 
de jeugd in de zorgketen besproken.
Zoals uit de vorige rapportage bleek, kent de provincie 
Gelderland één virtueel VH – het NOG-veiligerhuis – met 
op districtelijk niveau Veiligheidskamers in Apeldoorn, 
Doetinchem, Harderwijk en Zutphen en vier fysieke VH’s 
in een centrumgemeente, waarbij andere gemeenten aan-
sluiting kunnen zoeken. De fysieke VH’s staan in Arnhem, 
Ede, Nijmegen en Tiel.
Ten aanzien van de fysieke Veiligheidshuizen in Arnhem, 
Ede, Nijmegen en Tiel zien we verschillende situaties. Bij 
het VH van Ede zijn alle randgemeenten inmiddels aange-
sloten, terwijl dit in Arnhem voor slechts twee gemeenten 
geldt; één gemeente geeft aan eind 2010 aan te sluiten, 
terwijl de overige gemeenten nog niets kunnen zeggen 
over de datum waarop zij aansluiting zullen zoeken bij het 
VH van Arnhem. Geen van de gemeenten die aansluiting 
zal zoeken bij het VH in Nijmegen kan aangeven op welke 
termijn dit gebeuren gaat. Ten aanzien van het VH in Tiel 
– tot slot – is van één gemeente onbekend wanneer deze 
aan zal sluiten, zal één gemeente geen aansluiting zoeken 

bij het VH en zijn de overige gemeenten aangesloten. Een 
overzicht van de situatie wordt gegeven in kaart 1 (peilda-
tum februari 2010). 
De onduidelijkheid bij contactpersonen omtrent de con-
structie van het NOG-veiligerhuis – die in de eerste rap-
portage werd geconstateerd –  is verdwenen. Alle respon-
denten geven desgevraagd aan met 22 gemeenten deel 
uit te maken van het NOG-veiligerhuis (virtueel VH) en de 
casusoverleggen in een fysieke Veiligheidskamer te voe-
ren. Wel valt het op dat meerdere gemeenten nog niet deel 
hebben hoeven nemen dan wel deel hebben genomen 
aan het casusoverleg. Deze gemeenten lijken in een aantal 
gevallen bovendien onbekend met de verschillende casus-
overleggen die in de Veiligheidskamers gehouden worden; 
meerdere contactpersonen geven aan niet of niet precies 
te weten welke casusoverleggen plaatsvinden.
De casusoverleggen bij een aantal fysieke VH’s moeten 
nog doorontwikkeld worden. Zo blijkt bij een VH één van 
de pijlers – nazorg voor ex-gedetineerden – reeds van start 
te zijn gegaan, maar moeten de andere pijlers nog worden 
opgestart of geperfectioneerd. De meest positieve gelui-
den hebben wederom betrekking op het VH in Ede; ook in 
de eerste rapportage bleek dit VH in vergelijking met ande-
re VH’s al verder in het proces te zijn. In de volgende alinea 
gaan we nader in op de eerste ervaringen.

Ervaringen van contactpersonen 

Betreff ende het VH in Arnhem ontstaat een wisselend 
beeld. Eén van de respondenten van een randgemeente 
geeft aan dat het VH goed is opgezet, alles snel wordt op-
gepakt en er sprake is van een goede borging en terugkop-
peling en ook een andere respondent geeft aan continu 
van informatie te worden voorzien. 
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Andere respondenten kunnen echter weinig vertellen en lij-
ken soms niet meer te weten dan ‘dat Arnhem er mee bezig 
is’. Daarmee zijn de informatieverstrekking vanuit Arnhem 
en de betrokkenheid van medewerkers op gemeentelijk 
niveau een (mogelijk) aandachtspunt. Knel- en aandachts-
punten worden door geen van de respondenten zelf ge-
noemd; daarbij speelt het feit dat weinig gemeenten op dit 
moment zijn aangesloten bij het VH mogelijk een rol. 
De eerste ervaringen met het VH in Ede zijn positief, dit 
is iets wat alle contactpersonen vrijwel direct aangeven. 
Aandachtspunten liggen op het gebied van het werkpro-
ces – hoe moet de coördinatie verlopen, hoe wordt het 
werk verdeeld en wie pakt de regie – en op de doelgroep 
van het VH; een respondent geeft aan dat het belangrijk 
is een verdiepingsslag van het individu naar de gezinnen 
c.q. groepen te maken, een andere respondent geeft aan 
dat het soms moeilijk is om de zorgjongeren in beeld te 
krijgen. Er wordt aangegeven dat dit proces momenteel 
ook loopt. Het monitoren van dit proces lijkt blijkens de 
antwoorden van respondenten het meest belangrijke aan-
dachtspunt voor het VH in Ede te zijn.
Inmiddels lopen alle casusoverleggen binnen het VH 
Nijmegen; de veelplegersaanpak en de nazorg voor veel-
plegers zijn ondergebracht bij het VH en ook ten aanzien 
van jeugd en huiselijk geweld signaleert men een positieve 
ontwikkeling. Gemeenten uit het district Tweestromenland 
zullen gefaseerd aansluiten bij het VH; als eerste zullen 
deze gemeenten bij de ketenaanpak veelplegers worden 
betrokken. De aansluiting van de gemeenten bij het VH in 
Nijmegen wordt door een respondent als één van de aan-
dachtspunten genoemd. Geen van de omringende gemeen-
ten is op dit moment aangesloten bij het VH in Nijmegen. 
Een aantal respondenten geeft dan ook aan geen knel- of 

aandachtspunten te kunnen benoemen. Zij geven aan glo-
baal op de hoogte te zijn, dat er bestuurlijk nog veel door-
lopen moet worden of dat men ook in Nijmegen zelf nog 
niet weet wat men nu precies wil. Het geheel overziend, is 
bij de contactpersonen van deze gemeenten vrijwel nog 
niets bekend; met het oog op de doelstelling van het VH is 
dat een belangrijk aandachts- c.q. knelpunt. Tot slot is er bij 
enkele respondenten onduidelijkheid over de fi nanciering.  
Het VH in Tiel is in december 2009 gerealiseerd; hoewel men 
enthousiast is, zijn er meerdere knel- en aandachtspunten 
te benoemen. Zo is de rol van de gemeenten soms ondui-
delijk en vraagt een respondent zich af wat de meerwaarde 
van het VH voor de kleinere gemeenten is; zij kunnen de 
zaken misschien wel beter lokaal afdoen. In enkele geval-
len wordt de afstand tot het VH als problematisch ervaren, 
net als het gegeven dat er geen rekening gehouden wordt 

met regio-overschrijdende samenwerking. Voor sommigen 
is onduidelijk waar de kartrekkers c.q. de grote gemeenten 
precies mee bezig zijn en er zijn zorgen omtrent de fi nan-
ciering. Deze zorgen zijn voor de gemeente Nederbetuwe 
de reden om nu geen aansluiting bij het VH te zoeken.
Binnen het NOG-veiligerhuis maakt men gebruik van vier 
Veiligheidskamers; hier vinden de casusoverleggen plaats. 
Allereerst valt op dat veel gemeenten nog niet bij een ca-
susoverleg in de VH-kamer aanwezig zijn geweest. De con-
tactpersonen van deze gemeenten geven derhalve vaak 
aan nog geen eerste ervaringen te hebben dan wel knel- 
en aandachtspunten te kunnen benoemen. Niettemin zijn 
uit alle gesprekken die met contactpersonen gevoerd zijn 
meerdere punten met betrekking tot het proces en de 
communicatie te onderscheiden. Deze worden in de vol-
gende alinea besproken.

Tabel 1. Overzicht van belangrijke knel- en aandachtspunten (VH)

Knelpunten Betreff ende

Onderlinge communicatie  Een gebrek aan overzicht• 

Algemeen Aansluiting randgemeenten• 

Aandachtspunten Betreff ende

Onderlinge communicatie Richting randgemeenten• 
Afstemmen werkproces• 
Voorkomen dubbel werk• 

Doelgroep VH Verdiepingsslag naar groep c.q. gezin• 
In beeld krijgen zorgjongeren• 

Algemeen Aansluiting zorg- en veiligheidsketen• 
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Verschillende partners verkeren nog in verschillende fases 
van het proces. Het is belangrijk daar rekening mee te hou-
den en niet te grote stappen in één keer te willen maken. 
Soms geeft een contactpersoon aan dat organisaties qua 
insteek verschillen en men elkaar nog moet leren kennen 
en vertrouwen. Verder is voor meerdere contactpersonen 
de rol van de gemeente na het aanbrengen van de casus 
onduidelijk en weet men niet wat er nog precies van de ge-
meente verwacht wordt. Sommige respondenten vragen 
zich tot slot af of het fysiek bijeenkomen in de VH-kamer 
wel de ideale werkwijze is; contact via telefoon of e-mail 
wordt ook als zeer prettig en bovendien als minder tijdro-
vend ervaren. Betreff ende de communicatie is een aantal 
punten te benoemen; meerdere contactpersonen geven 
aan dat het zorgen voor aansluiting van de zorg- en vei-
ligheidsketen een aandachtspunt is en in een aantal geval-
len heeft dit aandachtspunt de absolute prioriteit. Het is 
belangrijk om te voorkomen dat zaken langs elkaar heen 
lopen en er dubbel werk gedaan wordt. Dit punt in het 
achterhoofd houdende, is het belangrijk om aan te geven 
dat men soms een gebrek aan overzicht ervaart. Het blijkt 
lastig om iedereen altijd tijdig bij elkaar te krijgen; dit kan 

zowel agendatechnisch als fi nancieel – alle uren worden 
door de partners ‘geschreven’ – een probleem zijn. 
Een aantal belangrijke knel- en aandachtspunten met be-
trekking tot het VH staat in tabel 1 weergegeven.

De verbinding tussen VH en CJG

De verbinding bij het VH in Arnhem wordt gelegd via een 
centrale backoffi  ce, waar zowel het VH als het CJG fysiek bij 
elkaar zitten. Verder is er een werkgroep ingesteld en gaat 
men bekijken waar de werkprocessen elkaar raken. De cen-
trale backoffi  ce wordt door de helft van de respondenten 
genoemd, de andere helft is daarmee niet bekend. Kortom, 
over de wijze waarop de verbinding gelegd gaat worden, 
moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de randge-
meenten.
De verbinding tussen het VH Ede en het CJG krijgt gestalte 
door middel van een ‘verbindingsoverleg’, waarin personen 
die niet uit zichzelf naar het CJG komen maar ook (nog) niet 
strafrechtelijk aangepakt kunnen worden, worden bespro-
ken. Een procescoördinator, die werkzaam is bij VH en CJG, 
is de voorzitter bij dit overleg. Dit overleg wordt niet door 
alle respondenten genoemd en lijkt niet bij iedereen be-
kend te zijn. Meerdere contactpersonen geven aan dat men 
bezig is er voor zorg te dragen dat informatiesystemen op 
elkaar aansluiten. Er is overleg over de wijze waarop deze 
verbinding verder gelegd kan worden; men kijkt welke ac-
ties nog moeten worden ondernomen.
De verbinding tussen het VH Nijmegen en het CJG staat 
nog in de kinderschoenen. Er is nog geen backoffi  ce. Ten 
aanzien van huiselijk geweld is er een brug geslagen tus-
sen de zorg- en justitieketen door middel van een weke-
lijks screeningsoverleg, waarin de meest eff ectieve richting 
per casus bepaald wordt. Daarnaast is een werkgroep aan 

het bekijken hoe nadere aansluiting plaats kan vinden. 
Contactpersonen van randgemeenten, die (eventueel) 
aansluiting zullen zoeken bij het VH in Nijmegen, kunnen 
in de meeste gevallen niets vertellen over de wijze waarop 
een verbinding gelegd gaat worden; sterker nog, één con-
tactpersoon vraagt zich af of het leggen van deze verbin-
ding überhaupt noodzakelijk is. 
Meerdere contactpersonen geven aan dat nog niet bekend 
is hoe de samenwerking tussen het VH In Tiel en het CJG 
gaat verlopen. Er zijn ideeën maar deze zijn nog niet uitge-
kristalliseerd. Men is er ook nog niet altijd mee bezig, om-
dat het CJG nog niet gerealiseerd is. Kortom, er zijn ideeën 
maar men kan concreet nog niet veel vertellen.
Contactpersonen van de gemeenten die deelnemen aan 
het NOG-veiligerhuis en de districtelijke Veiligheidskamers 
geven in meerdere gevallen aan dat men onbekend is met 
de wijze waarop de verbinding tussen VH en CJG gelegd 
gaat worden of dat men nog geen concrete uitspraken kan 
doen omdat het proces nog loopt. Het besef dat de verbin-
ding gelegd moet worden, is bij alle contactpersonen aan-
wezig. In alle Veiligheidskamers is men bezig er zorg voor 
te dragen dat de verschillende systemen op elkaar aan zul-
len sluiten; men anticipeert, getuige de aandacht voor de 
ICT, al tijdig op de toekomstige samenwerking. Een aantal 
gemeenten geeft aan dat de verbinding uiteindelijk gelegd 
moet worden door een (zorg)coördinator; deze moet in de 
ene gemeente nog worden aangenomen en in de andere 
gemeente blijkt de persoon die zich binnen de gemeente 
reeds bezighoudt met het CJG de verantwoordelijkheid 
daarvoor op zich te nemen.
Kaart 3 geeft een overzicht van de mate waarin binnen ge-
meenten een beeld is van de wijze waarop de verbinding 
tussen VH en CJG tot stand komt dan wel zal komen.
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Per 1 januari 2012 moet het CJG in alle gemeenten zijn 
gerealiseerd. Ouders, professionals, kinderen en jongeren 
tot 23 jaar behoren tot de doelgroep van het CJG. Vragen 
van de doelgroep die gerelateerd zijn aan opvoeden en op-
groeien, worden door het CJG beantwoord. Daarnaast kan 
het CJG laagdrempelig advies en ondersteuning geven en 
hulp op maat aanbieden, zodat gezinnen zichzelf kunnen 
blijven redden. Deze hulp dient tijdig aangeboden te wor-
den, zodat het ontstaan of het uit de hand lopen van pro-
blemen voorkomen kan worden. Daarbij spelen signale-
ring van jeugdigen en gezinnen met problematiek of risico 
daarop én de coördinatie van de zorg een belangrijke rol: 
als meer leden van een gezin hulp (nodig) hebben, moet 
de zorg op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast dienen de 
CJG’s contact op te nemen met de jeugdgezondheidszorg 
of de jeugdzorg als er sprake is van zwaardere problema-
tiek of een ingewikkelder hulpvraag.
Uit de vorige rapportage bleek dat het aantal gemeen-
ten dat het CJG in 2010 of op een nog onbekende datum 
zou realiseren de meerderheid vormde in de provincie 
Gelderland; dit gold voor 38 van de 56 gemeenten. Tevens 
bleken veel gemeenten te kiezen voor een fysieke en een 
virtuele component, waarbij men met de ontwikkeling van 
de virtuele component doorgaans verder in het proces ge-
vorderd was. Over de aansluiting met het VH konden de 
respondenten in de periode mei/juni 2009 weinig vertel-
len. 
Wanneer we de situatie met betrekking tot de CJG’s in de 
provincie Gelderland in februari 2010 bekijken en vergelij-
ken met het beeld uit de vorige rapportage, valt op dat het 
aantal (deels) gerealiseerde CJG’s inmiddels op 21 ligt (was 
5); gemeenten lijken zich grotendeels aan de planning 
die naar voren kwam in de eerste rapportage te houden. 

Het aantal gemeenten dat verwacht het CJG nog dit jaar te 
realiseren, bedraagt twintig; zeven gemeenten verwachten 
het CJG in 2011 te realiseren en in acht gemeenten is de 
datum waarop het CJG operationeel wordt nog niet be-
kend. De meeste gemeenten lijken voor zowel een virtu-
eel als fysiek CJG te kiezen. In een enkele gemeente heeft 
men ervoor gekozen alleen een virtueel CJG te realiseren. 
Daarnaast zijn er enkele gemeenten die blijkens informatie 
van de contactpersonen alleen een fysiek CJG (zullen) reali-
seren. Een overzicht van de situatie wordt gegeven in kaart 
2 (peildatum februari 2010).

Ervaringen van contactpersonen 

Zoals uit voorgaande tekst en kaart 2 blijkt, is in de meer-
derheid van de gemeenten nog geen CJG gerealiseerd. 
Contactpersonen vonden het tijdens gesprekken dan 
ook vaak moeilijk om eerste ervaringen te omschrijven of 
knel- en aandachtspunten te benoemen. Dit gold evenzeer 
voor meerdere contactpersonen van gemeenten waar het 
CJG recentelijk geopend is. Het feit dat men pas beperkte 
tijd binnen het CJG samenwerkt was daarvoor de reden. 
Niettemin kan een aantal knel- en aandachtspunten be-
noemd worden. Deze hebben betrekking op het werkpro-
ces, communicatie en fi nanciën.

Ten aanzien van het werkproces worden meerdere punten 
benoemd. Allereerst is het belangrijk dat organisaties een 
cultuuromslag maken – zij moeten over de bril van de ei-
gen organisatie heen gaan kijken – en ook de tijd krijgen 
om dit te realiseren. Daarnaast zijn het inbedden van de 
werkwijze en het zorgen voor een uniform werkproces 
van belang. Momenteel is nog niet bij iedereen voldoende 
duidelijk welke organisatie er op welke momenten in het 

CJG aanwezig moet zijn en wanneer men onder de vlag 
van het CJG opereert. Daarnaast hebben instellingen soms 
nog veel tijd nodig om een melding op de juiste plaats te 
krijgen en is het nog niet altijd duidelijk wie uiteindelijk 
de dossiereigenaar wordt. Tot slot constateren meerdere 
contactpersonen dat de zorgprofessional verantwoordelijk 
blijft voor het eigen handelen en dat het moeilijk is voor de 
gemeente om daarop invloed uit te oefenen dan wel bij te 
sturen indien zij dit wenst.
Betreff ende de communicatie valt een tweedeling te ma-
ken in de communicatie naar buiten toe en de communi-
catie onderling. Wat betreft de communicatie naar buiten 
toe is het blijkens de antwoorden van contactpersonen van 
belang dat het CJG bekendheid bij de burger vergaart door 
deze op te zoeken. Daarnaast moet het CJG een laagdrem-
pelig imago krijgen en houden, om daarmee te voorkomen 
dat zij met ‘probleeminstellingen’ als Bureau Jeugdzorg 
wordt geassocieerd en mensen er liever niet binnenstap-
pen. Intern is het allereerst van belang dat het CJG vol-
doende bestuurlijk draagvlak en commitment creëert. Dit 
kan volgens meerdere respondenten worden bereikt door 
veel te overleggen met instanties en ook de ‘kleine partijen’ 
er actief bij te betrekken. Sommige contactpersonen ge-
ven aan dit terugkijkend op het doorlopen proces te wei-
nig gedaan te hebben en dit nu te corrigeren; een belang-
rijke les voor de gemeenten waar een CJG nog gerealiseerd 
moet worden. Een aantal contactpersonen waar het CJG 
reeds operationeel is, constateert dat informatie niet altijd 
als vanzelfsprekend gedeeld wordt en dat de inhoudelijke 
samenwerking – ook met betrekking tot processen rond de 
casuïstiek – beter kan; dit is belangrijk om dubbel werk te 
voorkomen. Tot slot noemen sommigen het niet-betrokken 
zijn van de politie bij de verwijsindex als knelpunt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
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Op fi nancieel gebied geven enkele respondenten aan dat 
de fi nanciering op korte termijn een probleem is; het geld 
van de Brede Doeluitkering CJG is onvoldoende. Daarnaast 
geven meerdere personen aan zich zorgen te maken over 
de toekomstige fi nanciering van het CJG. De fi nanciering 
is nog enkele jaren gegarandeerd door de overheid, maar 
hoe het daarna verder moet, is onduidelijk. Verder is de 
bemanning van het CJG een probleem; omdat veel ge-
meenten tegelijkertijd starten, wordt er (te) veel capaciteit 
gevraagd van betrokken organisaties en kan het CJG niet 
continu door deze organisaties worden bemand. Dit knel-
punt wordt doorgaans opgevangen door minder CJG’s te 
realiseren en gebruik te maken van reeds bestaande vind-
plaatsen c.q. contactpunten, zoals bijvoorbeeld consulta-
tiebureaus.
Algemene knel- en aandachtspunten die genoemd wor-
den, zijn de niet-gelijktijdige (landelijke) uitrol van het CJG, 
onvoldoende aandacht voor de preventieve poot en – voor 
sommige gemeenten die zelf geen middelbaar onderwijs 
aanbieden – de toegang van het CJG tot het middelbaar 
onderwijs. Een aantal belangrijke knel- en aandachtspun-
ten met betrekking tot het CJG staat in tabel 2 weergege-
ven.

De verbinding tussen CJG en VH

De relevantie van een verbinding tussen het CJG en het VH 
wordt blijkens de antwoorden van contactpersonen door 
vrijwel iedereen onderschreven. Niettemin kan een groot 
deel van de respondenten nog geen antwoord geven op 
de vraag hoe deze verbinding tot stand zal komen. In een 
aantal gevallen geeft men aan hier wel ideeën over te heb-
ben of in overleg te zijn, maar kan geen concreet beeld 
van de (toekomstige) samenwerking gegeven worden. 

Meerdere contactpersonen kunnen over deze samen-
werking nog helemaal niets kwijt. Het feit dat een aantal 
gemeenten nog niet is aangesloten bij een VH en veel ge-
meenten nog niet over een CJG beschikken, zijn daarvoor 
mogelijke verklaringen. 
Veelgenoemde wijzen waarop de verbinding gelegd zal 
gaan worden, zijn de verwijsindex, een regionaal backof-
fi ce, de ICT en een keur aan coördinatoren. Een aantal res-
pondenten dat de backoffi  ce noemt, kan de wijze waarop 
de verbinding in het backoffi  ce precies tot stand komt niet 

nader toelichten en blijft hangen in deze algemene term. 
Ten aanzien van de voorzieningen die men op ICT-niveau 
treft, worden Jeugdlink, het Elektronisch Kind Dossier 
(EKD) en ProKid een aantal maal genoemd. Welk systeem 
of welke systemen uiteindelijk gebruikt gaan worden, lijkt 
afhankelijk te zijn van het VH waarbij men aangesloten is. 
Het is – mede gezien de regionale coördinatie – opvallend 
dat een groot aantal contactpersonen de ICT in het geheel 
niet noemt; in een aantal gevallen geven contactpersonen 
wel aan zich op ICT-gebied voor te bereiden op de samen-

Tabel 2. Overzicht van belangrijke knel- en aandachtspunten (CJG)

Knelpunten Betreff ende

Financieel Korte-termijn fi nanciering• 
Toekomstige fi nanciering• 
Gevraagde capaciteit van organisaties• 

Onderlinge communicatie Delen van informatie• 
Inhoudelijke samenwerking• 
Afwezigheid politie in verwijsindex• 

Werkproces Coördinatie van taken• 
Invloed gemeente• 

Aandachtspunten Betreff ende

Algemeen Aandacht preventieve poot• 
Niet-gelijktijdige landelijke uitrol• 
Toegang tot (middelbaar) onderwijs • 

Communicatie (naar buiten) • Imago en bekendheid

Onderlinge communicatie • Creëren van bestuurlijk draagvlak en commitment

Werkproces • Cultuuromslag en inbedden werkwijze
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Constateringen tijdens het onderzoek

In samenspraak met de provincie is afgesproken om alle 
contactpersonen gedurende de maand februari te benade-
ren. Daarmee geeft deze monitor een goed overzicht van 
de stand van zaken met betrekking tot de VH’s en CJG’s in 
de provincie Gelderland (peildatum februari 2010). 
Met één contactpersoon is een aantal maal tevergeefs 
telefonisch contact gezocht en er is meermaals door een 
collega een terugbelnotitie achtergelaten; aan deze terug-
belnotities is helaas geen gehoor gegeven. Daarnaast ble-
ken twee contactpersonen niet langer werkzaam te zijn bij 
de gemeente: één persoon was met pensioen en de ander 
heeft de portefeuille overgedragen. Tot slot had één ge-
meente, net als een jaar geleden, een vacature openstaan. 
In totaal ontbreken in deze rapportage vanwege voor-
noemde redenen de gegevens over het VH van drie ge-
meenten (Maasdriel, Millingen aan de Rijn en Oost-Gelre); 
twee gemeenten (Millingen aan de Rijn en Renkum) heb-
ben geen gegevens over het CJG aangeleverd.
Het doel van deze rapportage was met name om de mate 
waarin de samenwerking tussen VH en CJG geconcreti-
seerd is, in kaart te brengen. Het beantwoorden van vragen 
die daarop betrekking hadden, bleek voor een behoorlijk 
aantal respondenten te vroeg te komen. Waar sommige 
personen inhoudelijk slecht op de hoogte leken, was het 
voor een aantal anderen te vroeg om inhoudelijk antwoord 
te kunnen geven op de gestelde vragen betreff ende de sa-
menwerking tussen VH en CJG; in deze gemeenten is vaak 
nog geen CJG gerealiseerd of men is nog niet aangesloten 
bij een VH. 
Daarnaast valt het op dat een aantal contactpersonen van 
het VH aangeeft in het geheel niet te weten wat een CJG in-
houdt en wat daar in algemene zin gebeurt. Tevens verwijst 
een aantal respondenten wanneer hen gevraagd wordt 
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naar de samenwerking tussen VH en CJG naar een andere 
contactpersoon; zij zijn in het geheel niet op de hoogte van 
de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt dan wel zal 
krijgen. De onderlinge communicatie op intragemeente-
lijk niveau lijkt, gezien het feit dat bovengenoemde zaken 
meerdere keren zijn voorgekomen, niet altijd optimaal. Dit 
beeld wordt bevestigd door de constatering dat contact-
personen van het VH en het CJG binnen een gemeente 
verschillende antwoorden geven op vragen die betrekking 
hebben op de onderlinge samenwerking tussen VH en CJG. 
Zo vraagt één contactpersoon binnen een gemeente zich 
bijvoorbeeld af of de verbinding überhaupt wel gelegd 
moet worden, terwijl de andere contactpersoon binnen 
de gemeente aangeeft dat deze verbinding gelegd moet 
gaan worden.

werking met het VH, maar noemen zij het systeem dan wel 
de systemen waarmee zij regionaal gaan werken niet. 
Een aantal respondenten benoemt de rol van coördinato-
ren (bijvoorbeeld coördinator Jeugd, coördinator CJG of 
coördinator VH) die de onderlinge samenwerking tussen 
CJG en VH moet bespoedigen. Deze coördinatoren moeten 
in sommige gevallen nog aangesteld worden, in andere 
gevallen heeft deze coördinator een leidende rol in overleg 
tussen VH en CJG of moet deze het contact onderhouden 
met beide instanties en als aanspreekpunt fungeren.
Kaart 3 geeft een overzicht van de mate waarin binnen ge-
meenten op dit moment een beeld is van de wijze waarop 
de verbinding tussen VH en CJG tot stand komt dan wel 
zal komen. Betreff ende informatie over de verbinding tus-
sen VH en CJG valt op dat enkele gemeenten een minder 
duidelijk beeld kunnen schetsen over deze verbinding in 
vergelijking met de nulmeting in 2009. Redenen hiervoor 
zijn dat gedurende het proces nieuwe punten naar voren 
komen waarop men nog actie moet ondernemen – zo is 
het bijvoorbeeld nog niet altijd duidelijk wie de regie moet 
nemen bij overlastveroorzakende jongeren en/of moeten 
nadere afspraken gemaakt worden – of is een contactper-
soon die informatie kon verstrekken over deze verbinding 
niet langer werkzaam bij de gemeente. 



Conclusie

Om op provinciaal niveau inzicht te krijgen in de ontwik-
kelingen ten aanzien van de VH’s en de CJG’s is door Bureau 
Beke een monitor ontwikkeld, waarvoor alle gemeenten in 
de provincie Gelderland in de maanden mei en juni 2009 
zijn benaderd. Dit heeft geresulteerd in een eerste rappor-
tage, die in het najaar van 2009 verscheen. In februari 2010 
zijn alle Gelderse gemeenten opnieuw telefonisch bena-
derd om informatie te verstrekken omtrent de stand van 
zaken met betrekking tot het VH en het CJG. In totaal is met 
99 personen gesproken.

Het Veiligheidshuis (VH)

Het geheel overziend, blijkt dat inmiddels alle VH’s in de 
provincie Gelderland operationeel zijn. In een aantal ge-
vallen verloopt de aansluiting met randgemeenten goed; 
de huidige situatie bij het VH Ede en Tiel is daar een goed 
voorbeeld van en ook in het (virtuele) NOG-veiligerhuis en 
de daarbij horende (fysieke) districtelijke Veiligheidskamers 
is in vergelijking met de vorige rapportage veel progressie 
geboekt. Tevens kan worden geconstateerd dat een aantal 
randgemeenten nog niet is aangesloten bij het VH in Arn-
hem of Nijmegen en dat de randgemeenten onvoldoende 
over informatie beschikken over de termijn waarop dat 
mogelijk is. 
Daarnaast ervaren contactpersonen soms een gebrek aan 
overzicht (knelpunt) en zijn de communicatie richting 
randgemeenten, het afstemmen van het werkproces en 
het voorkomen van dubbel werk aandachtspunten. Verder 
moet vanuit het VH een verdiepingsslag van individu naar 
groep c.q. gezin gemaakt worden en behoeft het in beeld 
krijgen bij het VH van zorgjongeren aandacht. In algemene 
zin is de aansluiting tussen de zorg- en veiligheidsketen 
een aandachtspunt. 

De verbinding tussen VH en CJG wordt op verschillende 
manieren gelegd. In Arnhem is een centrale backoffi  ce, 
waar in Ede gebruik gemaakt wordt van een zogenaamd 
verbindingsoverleg. In Nijmegen en Tiel is omtrent de sa-
menwerking tussen VH en CJG nog weinig duidelijkheid. 
De contactpersonen van gemeenten die deel uitmaken van 
het NOG-veiligerhuis geven aan deze verbinding belangrijk 
te vinden, maar kunnen vaak nog geen concrete uitspraken 
doen over de wijze waarop deze verbinding vorm zal krij-
gen. De constatering dat contactpersonen samenwerking 
tussen VH en CJG belangrijk vinden, wordt onder andere 
gestaafd door het gegeven dat men in meerdere gemeen-
ten bezig is te anticiperen op de ICT-aspecten.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In de provincie Gelderland is in februari 2010 bij 21 van de 
56 gemeenten een CJG gerealiseerd. Het aantal gemeen-
ten dat het CJG in 2010 verwacht te realiseren, bedraagt 
twintig en naar verwachting worden zeven CJG’s in 2011 
operationeel. Acht gemeenten kunnen geen uitsluitsel ge-
ven over de termijn waarop zij verwachten een CJG te heb-
ben of hebben geen informatie aangeleverd. De meeste 
gemeenten realiseren uiteindelijk een CJG met een fysieke 
én virtuele component.
Knel- en aandachtspunten die op basis van de eerste er-
varingen van contactpersonen naar voren komen, hebben 
betrekking op de fi nanciering, de communicatie (onderling 
en naar buiten toe) en het werkproces. Er is onduidelijkheid 
over de toekomstige fi nanciering en in een aantal gevallen 
is de fi nanciering op korte termijn onvoldoende. Daarnaast 
constateren meerdere contactpersonen problemen met 
de inhoudelijke samenwerking, het delen van informatie 
en de coördinatie van taken. 

Het imago en de bekendheid van het CJG zijn aandachts-
punten om draagvlak onder de bevolking te creëren; daar-
naast moet er aandacht zijn voor het bestuurlijk draagvlak 
en de commitment van deelnemende organisaties. Deze 
organisaties moeten de tijd krijgen om aan de werkwijze 
te wennen en de cultuuromslag te maken. Tot slot geven 
sommige respondenten aan dat er te weinig aandacht is 
voor de preventieve poot, de niet-gelijktijdige landelijke 
uitrol van het CJG en de toegang van het CJG tot het mid-
delbaar onderwijs, indien middelbaar onderwijs in de ge-
meenten zelf niet onderwezen wordt.
De totstandkoming van de verbinding tussen het CJG en 
het VH wordt regionaal opgepakt; de wijze waarop deze 
verbinding tot stand zal komen of (deels) tot stand geko-
men is, verschilt derhalve ook per regio en lijkt afhankelijk 
te zijn van het VH waarbij men aangesloten is. Veel ge-
noemde manieren waarop de verbinding gelegd gaat wor-
den, zijn het regionale backoffi  ce, de ICT en een leidende 
rol voor één of meerdere coördinatoren. Niettemin valt 
ook op dat men in veel gemeenten wel ideeën over de toe-
komstige samenwerking heeft, maar deze nog niet formeel 
vorm hebben gekregen; in een aantal andere gemeenten 
weet men überhaupt niets over de wijze waarop aan de 
samenwerking gestalte zal worden gegeven. Het feit dat 
gemeenten nog niet aangesloten zijn bij een VH en/of nog 
geen operationeel CJG hebben, zijn hiervoor mogelijke 
verklaringen. 
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Stand van zaken in vergelijking met vorige rapportage

In vergelijking met de situatie zoals in de eerste rapportage 
is geconstateerd, is veel verbeterd. Inmiddels zijn alle VH’s 
gerealiseerd en is het concept van het NOG-veiligerhuis 
duidelijk bij alle contactpersonen. 
Wel is de aansluiting van randgemeenten bij de centrum-
gemeenten Arnhem en Nijmegen nog steeds een aan-
dachtspunt. In totaal hebben achttien gemeenten nog 
geen aansluiting gezocht bij een centrumgemeente. 
Tevens kunnen we constateren dat in vergelijking met acht 
maanden terug aanzienlijk meer gemeenten een CJG heb-
ben gerealiseerd. Het aantal gemeenten met een CJG is 
toegenomen van 5 naar 21. Het aantal gemeenten dat nog 
geen datum vastgesteld heeft voor het realiseren van een 
CJG is bovendien van 38 naar 10 gedaald. 25 gemeenten 
verwachten het CJG in 2010 te realiseren.
Alle gemeenten willen de verbinding tussen VH en CJG leg-
gen. Het aantal gemeenten dat nog niet weet hoe zij dit 
wil doen, is gedaald van 45 in 2009 naar 31 in 2010. Vijftien 
gemeenten hebben tot op een bepaalde hoogte een idee 
hoe zij deze verbinding willen leggen, tien gemeenten 
kunnen dit al (zeer) concreet aangeven. Zie tabel 3 voor 
een overzicht van de hierboven beschreven aantallen.

Tabel 3. Kengetallen ontwikkeling VH en CJG (2009 en 2010)

Gerealiseerd in Te realiseren in Datum realisering onbekend

2009 2010 2009 2010 2009 2010

VH 16 37 10 2 30 16

CJG 5 21 13 25 38 10

Duidelijk idee Beperkt idee Onbekend

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Verbinding 5 10 6 15 45 31

NB. De provincie Gelderland kent 56 gemeenten. De gemeente Nederbetuwe heeft aangegeven 
geen aansluiting te zoeken bij een VH. Derhalve telt het aantal gemeenten met betrekking tot rea-
lisering van het VH in 2010 op tot 55 in plaats van 56. 
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