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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 proble-
men rondom de Gelderse jeugd en gezinnen. Daarbij kan 
gedacht worden aan de aanpak van risicojeugd, huiselijk 
geweld en nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden. Aan-
dachtspunt 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. In deze monitor 
wordt allereerst ingegaan op de aanwezigheid van een VH 
en/of CJG’s in de eigen gemeente en eventuele aansluiting 
bij centrumgemeenten. Daarnaast beoogt deze monitor 
zicht te krijgen op het type voorzieningen in de provincie 
(fysiek of virtueel), de mate van (regionale) samenwerking 
tussen gemeenten, eerste ervaringen van sleutelpersonen 
die op gemeentelijk niveau betrokken zijn bij deze ontwik-
kelingen en knel- en aandachtspunten die zij ervaren. De 
monitor geeft onder andere inzicht in de datum waarop 
gemeenten een VH respectievelijk een CJG gerealiseerd 
willen hebben of daarbij aangesloten willen zijn. In de mo-
nitor wordt niet gevraagd naar de inhoudelijke invulling 
die de gemeenten aan beide concepten geven. Op basis 
van de uitkomsten van de monitor kunnen dan ook geen 

conclusies ten aanzien van de inhoudelijke invulling of de 
stand van zaken daaromtrent getrokken worden. 

Deze eerste monitor dient als nulmeting en is medio 2009 
telefonisch afgenomen bij personen die op verzoek van 
Gedeputeerde Esmeijer vanuit de gemeente aan de pro-
vincie zijn doorgegeven als contactpersoon. Om de stand 
van zaken betreff ende de aanwezigheid van VH en CJG of 
eventuele aansluiting bij centrumgemeenten overzichte-
lijk weer te geven, is ervoor gekozen deze informatie te vi-
sualiseren op een kaart van de provincie Gelderland. Daar-
naast worden de meest genoemde eerste ervaringen en 
meest ervaren knel- en aandachtspunten nader omschre-
ven. 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 
dingen aanlopen. Daarom worden bovengenoemde pun-
ten apart beschreven voor het VH en het CJG. De verbin-
ding tussen VH en CJG blijft ondanks het prille stadium van 
deze ontwikkeling echter wel een leidend principe binnen 
deze monitor. In de volgende monitor zal dan ook vooral 
gekeken worden naar de voortgang bij het leggen van de 
verbinding tussen het VH en de CJG’s. 
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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



Het VH is een samenwerkingsverband dat gericht is op het 
verminderen van overlast en criminaliteit. Daarbij werken 
ondermeer het Openbaar Ministerie (OM), politie, gemeen-
ten en reclasserings- en welzijnsorganisaties samen om 
er zorg voor te dragen dat jongeren niet recidiveren. Om 
een goede samenwerking te faciliteren, is het de bedoe-
ling 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.

Realisering van het VH in de Gelderse gemeenten: 

twee varianten

Aan de contactpersonen is gevraagd of er een VH in de 
eigen gemeente is gerealiseerd en zo ja, sinds wanneer. 
Indien dit niet het geval was, is gevraagd of er plannen 
zijn om een VH in de eigen gemeente te realiseren of dat 
aansluiting is of wordt gezocht bij een andere gemeente. 
Tevens is gevraagd op welke wijze het (toekomstige) VH 
getypeerd kan worden. Hierbij konden de respondenten 
kiezen tussen een fysieke, virtuele of gecombineerde va-
riant. De antwoorden van respondenten staan gevisuali-
seerd weergegeven op kaart 1. In de provincie Gelderland 
zijn twee varianten van het VH te onderscheiden: een virtu-
eel VH dat daarnaast gebruik maakt van veiligheidskamers 
en een fysiek VH.

Binnen het virtuele VH van de regio Noord- en Oost-Gel-
derland (NOG-regio) worden vier fysieke veiligheidska-

mers gerealiseerd (in Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen en 
Doetinchem). Daarbij zullen gemeenten in deze regio ver-
volgens aansluiting zoeken. Dit proces wordt NOG-breed 
gecoördineerd. Onduidelijkheid omtrent deze constructie 
heeft tegenstrijdige antwoorden van respondenten op-
geleverd. De contactpersoon van de ene gemeente geeft 
bijvoorbeeld aan bij een virtueel VH in Zutphen aan te slui-
ten, terwijl vanuit de andere gemeente wordt aangegeven 
dat aansluiting wordt gezocht bij een fysiek VH in Zutphen. 
Bovendien geven sommige respondenten in de NOG-regio 
aan dat hun gemeente NOG-breed aansluit bij een virtueel 
VH, terwijl andere contactpersonen in deze regio aange-
ven fysiek aansluiting te zoeken bij een centrumgemeente. 
Kortom, de gehanteerde constructie lijkt op basis van de 
gegeven antwoorden nog niet bij iedereen helder te zijn. 

Een andere uitwerking van het concept ‘Veiligheidshuis’ 
vindt men in Ede, Arnhem, Nijmegen en Tiel. In deze cen-
trumgemeenten wordt of is een fysiek VH gerealiseerd, 
waarbij in sommige gevallen door randgemeenten aan-
sluiting gezocht kan worden. In Ede is dit concept vrijwel 
compleet uitgewerkt: twee van de vijf randgemeenten zijn 
al aangesloten en twee gemeenten doen dit voor 1 januari 
2010. Eén gemeente (Nijkerk) was niet in de gelegenheid 
informatie daaromtrent te verstrekken. De wijze waarop 
en per wanneer door randgemeenten aansluiting gezocht 
wordt in Arnhem, Nijmegen of Tiel is nog niet bekend. 
 
De verbinding tussen VH en CJG

In de monitor wordt tevens gevraagd naar de wijze waarop 
de verbinding met het CJG gelegd wordt of gaat worden. 
Bij een groot deel van de respondenten is dit niet bekend. 
Sommige contactpersonen spreken over een backoffi  ce, 

Uitkomsten MonitorLeeswijzer

Eerst wordt een provinciaal beeld geschetst van de ontwik-
kelingen in de provincie Gelderland ten aanzien van het VH 
en het CJG. Daarna worden enkele zaken die gedurende 
het afnemen van de monitor zijn geconstateerd kort be-
sproken. Tot slot volgt een conclusie. 

Het Veiligheidshuis (VH)



maar de precieze rol daarvan komt in de gesprekken vervol-
gens onvoldoende naar voren of is volgens de respondent 
nog in ontwikkeling. Wel blijkt in sommige gemeenten een 
projectleider aangesteld te zijn die faciliteert bij het leggen 
van deze verbinding. De projectleider is bijvoorbeeld aan-
wezig bij casusoverleggen en houdt contact met gemeen-
ten die samen aansluiten bij een regionaal VH. De mate 
waarin men binnen de gemeente een idee heeft over deze 
verbinding staat weergegeven op kaart 3.

Eerste ervaringen met het VH en knel- en 

aandachtspunten

De meeste contactpersonen kunnen geen punten aandra-
gen. Indien respondenten wel input leveren, heeft deze 
vooral betrekking op interne afstemming, onderlinge rol-
verdeling, informatievoorziening over aansluiting bij het 
CJG en communicatie richting de burger. Tevens wordt 
door sommigen een gebrek aan voorzieningen en tijd ge-
noemd. Zo moeten meerdere gemeenten die een fysiek VH 
realiseren nog geschikte huisvesting vinden. In de regio 
Tiel is het VH-project ten tijde van het telefonisch interview 
afgekeurd. De beschikbare fi nanciën liggen daaraan ten 
grondslag: omdat twee andere regio’s meer geld hebben 
gekregen voor het VH-project, is er in deze regio gekort. 
De fi nanciën worden in deze regio dan ook als voornaam 
knelpunt genoemd. Inmiddels blijkt het project in deze re-
gio alsnog doorgang te vinden. In de overige gemeenten 
komt het fi nanciële aspect op een andere wijze naar voren: 
gemeenten zijn het onderling nog niet altijd eens over de 
wijze waarop de kosten gedragen zullen worden. De ene 
gemeente pleit bijvoorbeeld voor een verdeelsleutel naar 
inwoneraantal, terwijl de andere gemeente meer heil ziet 
in een verdeelsleutel die op incidenten gebaseerd is.

Resumerend komt ten aanzien van het VH de onderlinge 
communicatie als knel- en aandachtspunt naar voren. 
Daarnaast wordt een knelpunt ten aanzien van de voorzie-
ningen, zoals geld en huisvesting, geconstateerd. De meest 
genoemde knel- en aandachtspunten staan in onderstaan-
de tabel weergegeven.  

Tabel 1. De meest genoemde knel- en aandachtspunten (VH)

In 2008 kwamen de eerste CJG’s tot stand, wat in 2011 in 
een landelijk dekkend netwerk moet uitmonden. Het CJG 
moet dan een herkenbaar inlooppunt in de buurt zijn ge-
worden en in alle gemeenten van het land zijn gerealiseerd. 
Ouders, professionals, jongeren tot 23 jaar en kinderen be-
horen tot de doelgroep van het CJG. Vragen van de doel-
groep die gerelateerd zijn aan opvoeden en opgroeien, 
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 worden, zo-
dat het ontstaan of het uit de hand lopen van problemen 
voorkomen kan worden. Daarbij spelen signalering 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 jeugd-
zorg als er sprake is van zwaardere problematiek of een 
ingewikkelder hulpvraag. 

Realisering van het CJG in de Gelderse gemeenten

Aan de contactpersonen is gevraagd of er een CJG in de 
eigen gemeente is gerealiseerd en zo ja, sinds wanneer. In-
dien dit niet het geval was, is gevraagd of er plannen zijn 
een CJG in de eigen gemeente te realiseren of dat aanslui-
ting is of wordt gezocht bij een andere gemeente. Tevens is 
gevraagd op welke wijze het (toekomstige) CJG getypeerd 
kan worden. Hierbij konden de respondenten kiezen tus-
sen een fysieke, een virtuele of gecombineerde variant. De 
antwoorden van respondenten staan gevisualiseerd weer-
gegeven op kaart 2.

Knelpunten Betreff ende

Voorzieningen • Geld

• Huisvesting

Algemene communicatie • Onduidelijkheid over verbin-

  ding met het CJG

Onderlinge communicatie • Interne afstemming

Aandachtspunten Betreff ende

Onderlinge communicatie • Onderlinge rolverdeling

• Interne afstemming

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)



In 37 van de 56 gemeenten is voor een gecombineerde vari-
ant gekozen en slechts in twee gemeenten (Bronckhorst en 
Groesbeek) wordt alleen een virtueel CJG opgezet. Vijf ge-
meenten hebben een CJG (deels) gerealiseerd en nog eens 
dertien gemeenten verwachten dit voor 1 januari 2010 te 
doen. In 38 gemeenten wordt het CJG na 1 januari 2010 
gerealiseerd of is de datum waarop het CJG gerealiseerd 
wordt onbekend of nog niet vastgesteld. In gemeenten 
waarin zowel een virtueel als fysiek CJG wordt ontwikkeld, 
blijkt men vaak verder te zijn met realisering van de virtue-
le component. Een voorbeeld daarvan is de gemeente Dru-
ten: het fysieke CJG moet in 2011 gerealiseerd zijn, terwijl 
het virtuele CJG reeds dit jaar actief wordt. 

De verbinding tussen CJG en VH

In de monitor wordt tevens gevraagd naar de wijze waarop 
de verbinding met het VH gelegd wordt. Uit de antwoorden 
blijkt dat men op deze vraag vaak geen concreet antwoord 
kan geven. Een groot deel van de respondenten geeft aan 
dat dit nog niet bekend is, ondermeer omdat besluiten 
daaromtrent nog genomen moeten worden.  Uit de ant-
woorden komt ook een rol voor het backoffi  ce naar voren. 
Hoe deze rol ingevuld gaat worden, blijkt bij doorvragen 
dan echter vaak onbekend. 
Respondenten die de wijze waarop deze verbinding ge-
legd gaat worden wel duidelijk voor ogen hebben, noemen 
vaak het toepassen van de verwijsindex. De verwijsindex 
draagt zorg voor een adequate samenwerking tussen alle 
partijen die deel uitmaken van de jeugdketen. Daardoor 
blijft elke jongere in beeld en zijn betrokken organisaties 
en professionals van elkaars activiteiten op de hoogte, wat 
noodzakelijk is om jongeren goed te kunnen helpen. In 
andere gemeenten is een regisseur, een contactpersoon 

of een projectleider aangesteld die deze verbinding legt. 
Om de verbinding tussen het CJG en het VH te bewerkstel-
ligen, is deze persoon bijvoorbeeld aanwezig bij (justitieel) 
casusoverleg. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de 
al aanwezige lokale zorgnetwerken en werken regionale 
voorzieningen samen. De mate waarin men binnen de ge-
meente een idee heeft over deze verbinding staat visueel 
weergegeven op kaart 3.

Eerste ervaringen met het CJG en knel- en 

aandachtspunten

Door meerdere respondenten wordt aangegeven dat het 
belangrijk is dat er onderling goed gecommuniceerd wordt. 
Daarmee moet voorkomen worden dat er ‘wéér een nieu-
we laag’ in de reeds bestaande structuur gecreëerd wordt 
en het proces stagneert in de bureaucratie. De onderlinge 
communicatie is tevens van belang omdat het CJG een 
breed spectrum beslaat. Dat kan tot gevolg hebben dat 
betrokken ketenorganisaties hun eigen bril op houden en 
niet over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken. 
Eveneens blijkt (communicatie over) de onderlinge rolver-
deling een punt van aandacht te zijn. Meerdere mensen 
geven aan dat instanties en organisaties nog niet altijd op 
de hoogte zijn van de rol die van hen verwacht wordt en 
dat het in sommige gevallen niet duidelijk is voor keten-
partners welke plaats zij in het geheel in moeten nemen. 
Daarnaast wordt aangegeven dat ook de communicatie 
richting burgers van belang is: om het CJG te laten slagen, 
moet men niet achter de loketten blijven zitten, maar ook 
actief naar buiten treden. Aan de ene kant kan men daar-
mee het draagvlak onder de burger vergroten, aan de an-
dere kant kan op deze wijze de laagdrempeligheid van het 
CJG benadrukt en het imago verbeterd worden. Ondanks 

associaties van het CJG met Bureau Jeugdzorg (BJZ) in de 
landelijke pers is het immers nadrukkelijk de bedoeling dat 
het CJG laagdrempelig is en wat betreft de inhoud van de 
casussen geen nieuw BJZ wordt.  

De informatievoorziening en voorzieningen als fi nanciën 
en personeel worden vaak als knelpunt genoemd. Ten aan-
zien van het laatste wordt zowel de last die op de schou-
ders van het reeds aanwezige personeel gelegd wordt als 
de afwezigheid van goedgeschoold personeel genoemd. 
Zo geeft een contactpersoon bijvoorbeeld aan dat ver-
sterking in de vorm van een pedagoog op HBO-niveau 
wenselijk is. Daarnaast is het meerdere respondenten niet 
duidelijk wat de denkwijze van het VH is c.q. wat het VH 
concreet toevoegt aan het CJG. Eén respondent geeft zelfs 
aan helemaal geen VH te willen: zolang organisaties maar 
goed met elkaar samenwerken is een VH immers overbo-
dig. Een ander opvallend knelpunt betreft onduidelijkheid 
over de verantwoordelijkheid. BJZ geldt regionaal als ver-
antwoordelijke, maar het CJG valt onder de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. Hoe hiermee omgegaan zal worden 
is niet bij iedereen bekend. 
Tot slot wordt het feit dat het VH en het CJG niet altijd tot 
dezelfde regio behoren als een knelpunt beschouwd en als 
een tegenstrijdigheid beleefd. Deze geluiden worden on-
dermeer gehoord in Nunspeet en Culemborg. De afstand 
tussen het CJG in Culemborg en het VH dat zich - volgens 
de contactpersoon van het CJG - in Nijmegen wil vestigen 
is immers veel te groot om de communicatie goed te hou-
den. Dit heeft tot gevolg dat er juist in een zeer ruime regio 
en niet op lokaal niveau samengewerkt zal worden, wat 
naar mening van de contactpersoon toch de bedoeling 
van het CJG is. 



Resumerend komt ten aanzien van het CJG de onderlinge 
communicatie en de communicatie richting burgers als 
aandachtspunt naar voren. Dit is onder andere belangrijk 
voor het imago van en het draagvlak voor het CJG. De 
voorzieningen, de ervaren onduidelijkheid omtrent het 
VH en het feit dat de regio van het VH niet altijd gelijk is 
aan de regio van het CJG worden als knelpunten beleefd. 
De meest genoemde knel- en aandachtspunten staan in 
tabel 2 weergegeven. 

Constateringen tijdens het onderzoek
Het afnemen van de monitor bij alle Gelderse gemeenten 
heeft in totaal tien weken in beslag genomen. Hieraan wa-
ren meerdere zaken debet. Zo waren niet alle contactper-
sonen direct bekend en kwamen deze langzaam binnen 
via de provincie. Bovendien bleken opgegeven telefoon-
nummers of e-mailadressen in sommige gevallen niet te 
kloppen, bleek de contactpersoon nog niet bij de gemeen-
te aan het werk te zijn of had de contactpersoon geen in-
formatie en werd naar een ander doorverwezen. Daardoor 

heeft het ten eerste lang geduurd voordat alle contactper-
sonen en hun gegevens bekend waren. Ten tweede is veel 
tijd besteed aan het contact krijgen met contactpersonen. 
Verzoeken om terug te bellen via telefonische notities of e-
mails van collega’s ten spijt, werd op het verzoek uit eigen 
beweging contact op te nemen niet of pas na lange tijd ge-
reageerd. In overleg met de provincie is daarom besloten 
de deadline op 10 juli te zetten. De meeste contactperso-
nen namen voor deze datum contact op en in een enkel 
geval is – omdat het een centrumgemeente betrof – (suc-
cesvol) contact opgenomen. Als gevolg van het niet vol-
doen aan deze deadline is informatie over het VH (Montfer-
land) en het CJG in Heumen en Renkum niet meegenomen 
in deze rapportage. Daarnaast is in één gemeente (Rheden) 
geen contactpersoon voor informatie over het VH bekend 
en stond bij een andere gemeente (Maasdriel) ten tijde van 
de monitor een vacature open.
Gedurende het onderzoek bleek in de communicatie op 
meerdere niveaus onduidelijkheid te bestaan. Contactper-
sonen binnen de NOG-regio geven bijvoorbeeld in meer 

dan de helft van de gevallen niet aan dat zij deel uitma-
ken van een virtueel NOG-breed VH dat gebruik maakt van 
veiligheidskamers in de districten. Slechts twee van de zes 
respondenten die expliciet aangeven dat het VH NOG-
breed georganiseerd wordt, weten dit concept helder uit 
te leggen. Een ander voorbeeld betreft de aansluiting bij 
het VH in Nijmegen, waarbij onder meer Druten en Heu-
men aansluiting zullen zoeken. In de gemeente Nijmegen 
is over deelname van andere gemeenten echter nog geen 
concrete beslissing genomen, omdat men eerst de eigen 
zaken op orde wil hebben. Tevens blijken contactperso-
nen van VH en CJG binnen één gemeente niet altijd over 
dezelfde informatie te beschikken. In sommige gevallen 
is de ene contactpersoon niet op de hoogte van de wijze 
waarop de verbinding tussen VH en CJG gelegd gaat wor-
den, waar dit voor de andere contactpersoon wel helder 
is. In andere gevallen kan de contactpersoon van het VH 
nog niets vertellen over de locatie van het VH, terwijl de 
contactpersoon van het CJG daar wel (al dan niet juiste) 
informatie over verschaft. Dergelijke zaken werden bij elf 
gemeenten geconstateerd. 

Tevens lijkt de monitor voor veel respondenten te vroeg 
te komen. Meerdere contactpersonen lijken inhoudelijk 
slecht op de hoogte en een aantal geeft aan het te vroeg 
te vinden om de vragen die in de monitor gesteld worden 
te beantwoorden. Over een half jaar verwachten en ho-
pen zij er wel meer over kwijt te kunnen. De antwoorden 
zijn daarom vaak kort. Daarnaast lijkt niet elke respondent 
even gemotiveerd te zijn om de vragen te beantwoorden 
of lijkt deze zich overvallen te voelen door de vragen en in 
het geheel niet te weten waar het eigenlijk over gaat. Enke-
lingen geven dit ook expliciet aan. 

Knelpunten Betreff ende

Voorzieningen • Geld

• Personeel

• Huisvesting

Algemene communicatie • Denkwijze omtrent  VH is onduidelijk

• Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid CJG/BJZ

Communicatie over verbinding met VH • Interne afstemming

Algemeen • Regio VH/CJG

Aandachtspunten Doel

Onderlinge communicatie • Bevorderen van draagvlak onder personeel

• Voorkomen dat er een ‘nieuwe laag’ ontstaat

• Afstemming van onderlinge rollen

Communicatie richting burger • Benadrukken laagdrempeligheid CJG

• Voorkomen dat CJG direct met BJZ geassocieerd wordt

• Bevorderen van draagvlak

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



Conclusie

In de NOG-regio is men ver met het realiseren van de virtu-
ele VH’s en de veiligheidskamers. Van slechts vier van de 22 
deelnemende gemeenten is niet bekend wanneer zij aan-
sluiting zoeken bij het VH of is bekend dat zij dit na 1 janu-
ari 2010 doen. De in de NOG-regio toegepaste constructie 
is echter voor de meeste mensen onvoldoende helder. Om 
ruis op de lijn te voorkomen, lijkt het daarom raadzaam de 
NOG-brede uitwerking van het concept ‘Veiligheidshuis’ 
nader toe te lichten. De gemeenten die aansluiting zoeken 
bij het VH in Tiel, Arnhem of Nijmegen geven op één ge-
meente na allemaal aan niet op de hoogte te zijn van de 
datum waarop zij aan kunnen sluiten, omdat beslissingen 
hierover nog genomen moeten worden. Het VH in Ede is 
daarentegen bijna compleet uitgerold. Aandachtspunten 
omtrent het VH hebben betrekking op de onderlinge com-
municatie - rolverdeling en interne afstemming - en com-
municatie richting burgers over hetgeen het VH doet. Geld 
en huisvesting worden door veel respondenten als knel-
punten genoemd.

Het merendeel van de gemeenten geeft aan een CJG na 
1 januari 2010 te realiseren of deze datum nog nader te 
moeten bepalen. Door de meeste gemeenten wordt een 
combinatie van een fysiek en virtueel CJG gerealiseerd. 
In deze gevallen is men veelal verder met de oplevering 
van de virtuele component. Aandachtspunten omtrent 
het CJG hebben betrekking op de onderlinge communica-
tie en de communicatie richting burgers. Het is belangrijk 
om het draagvlak onder het personeel te bevorderen en 
door afstemming van onderlinge rollen te voorkomen dat 
er een ‘nieuwe laag’ ontstaat. Richting de burger moet de 
laagdrempeligheid van het CJG benadrukt worden: daar-
mee kan het draagvlak onder burgers worden vergroot en 

voorkomen worden dat het CJG direct met de problema-
tiek van Bureau Jeugdzorg wordt geassocieerd. Knelpun-
ten worden geconstateerd op het gebied van voorzienin-
gen (geld, personeel en huisvesting), de verhouding tussen 
verantwoordelijkheden van Bureau Jeugdzorg en het CJG 
en de wijze waarop daarmee omgegaan wordt.

Ten aanzien van de verbinding tussen VH en CJG moeten 
nog meerdere slagen gemaakt worden. In slechts enkele  
gemeenten heeft men al een (globaal) idee over de wijze 
waarop deze verbinding gelegd gaat worden. In deze ge-
meenten wordt aangegeven dat de samenwerking goed 
en voorspoedig verloopt. Wel wordt door sommige res-
pondenten geconstateerd dat de regio van het VH niet al-
tijd gelijk is aan de regio van het CJG.  Dit gegeven wordt 
als een knelpunt ervaren bij het leggen van de verbinding 
tussen VH en CJG. Daarnaast lijkt er sprake te zijn van ruis 
op de lijn op zowel regionaal als lokaal niveau. Contactper-
sonen van VH en CJG binnen één gemeente beschikken 
op belangrijke punten  niet over dezelfde informatie en op 
regionaal niveau worden soms tegenstrijdige geluiden ge-
hoord. Het lijkt dan ook vooral belangrijk aan de (interne en 
onderlinge) communicatie te werken.

Tot slot geven meerdere contactpersonen aan inhoudelijk 
nog slecht op de hoogte te zijn, maar te verwachten over 
een half jaar meer te kunnen vertellen omdat de projecten 
dan verder uitgerold zijn. Voor veel gemeenten leek deze 
monitor dan ook te vroeg te komen. De vervolgmonitor 
staat gepland voor maart 2010.
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