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1. Inleiding 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) is een gecertificeerde instelling voor de 

uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in gezinnen. De missie van 

Jeugdbescherming is: ‘Ieder kind veilig’! Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij 

veilig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en zelfstandige 

volwassenen die participeren in de maatschappij. Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming 

en het blijvend veilig opgroeien van kinderen en gebruikt daarvoor de methode intensief 

systeemgericht casemanagement.  

 

Jeugdbescherming werkt met 450 collega’s op een kundige, krachtige en kwetsbare manier aan het 

beschermen van kinderen die niet veilig opgroeien, samen met het hele gezin en met veel 

samenwerkingspartners. Door de hoop van gezinnen te vergroten, negatief gedrag te verminderen 

en meer autonomie te bewerkstelligen beoogt Jeugdbescherming bij te dragen aan de blijvende 

veiligheid van kinderen. 

 

Jeugdbescherming is actief in de regio’s Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland, 

Haarlemmermeer, West-Friesland, Zuidoost-Brabant, Centraal Gelderland en Rijk van Nijmegen. 

Met een budget van circa 35 miljoen euro, begeleidt Jeugdbescherming jaarlijks zo’n 3.200 

gezinnen.  

 

2. Strategische agenda 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft ondanks - de knelpunten die er nog steeds zijn - met 

haar vooruitstrevende methode en ondernemende werkwijze goed weten in te spelen op de 

decentralisatie van 2015 en de steeds verder toenemende complexiteit van de zorgvraag van 

gezinnen.  

 

Een belangrijk onderscheidend element in de werkwijze betreft het Intensief Systeemgericht 

Casemanagement. We werken met het hele ‘systeem’ van ouders, kinderen, hun sociale netwerk 

en betrokken hulpverleners, aan de actuele én blijvende veiligheid van kinderen. 

Zodra een gezin bij ons komt, ligt de eerste focus op de actuele, dagelijkse veiligheid van kinderen. 

De veiligheidsafspraken die we samen maken, vormen de basis voor het creëren van die veiligheid. 

Ook onderzoeken we welke patronen de oorzaak van de blijvende onveiligheid vormen en welke 

resultaten behaald moeten worden, zodat de kinderen blijvend veilig zijn en het gezin zelfstandig 

verder kan. 

De vastgestelde patronen en beoogde resultaten worden vastgelegd in een gezinsplan. Aan dit plan 

koppelen we een passende zorgaanbieder. Deze is verantwoordelijk voor het behalen van de 

gewenste resultaten middels de inzet van passende hulp. 

Gedurende het hele traject bewaken we de veiligheid en motiveren we alle gezinsleden om, vanuit 

hun eigen kracht, te werken aan blijvende veiligheid.  
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Enkele andere recente ontwikkelingen zijn:   

‘programma verkorten jeugdbeschermingsketen’; binnen de regio Amsterdam doet 

Jeugdbescherming met zes ketenpartners een pilot rond het integreren van de keten zodat 

kinderen en hun gezinnen sneller en beter kunnen worden geholpen. 

 

Kwaliteitsverbetering: de afgelopen beleidsperiode heeft men een professioneel statuut 

vastgesteld: Bij Jeugdbescherming werken gemotiveerde, hoog opgeleide en geregistreerde 

professionals vanuit de kernwaarden ‘kundig, krachtig en kwetsbaar’. 

 

Daarnaast heeft Jeugdbescherming de Jeugdbescherming Akademie ontwikkeld waarin zowel 

praktijk- als wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de veilige ontwikkeling van kinderen, 

als ook kennis en praktijkervaringen wordt gedeeld. 

 

De komende tijd is voor de Raad van Bestuur de belangrijkste opgave om in het complexe 

jeugdzorgstelsel en krappe arbeidsmarkt kwaliteit voor de veiligheid van kinderen te realiseren. 

In het recent verschenen rapport van de Inspecties Gezondheidszorg & Jeugd en Justitie & 

Veiligheid 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Toezicht bij de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering' wordt terecht gesignaleerd dat Jeugdbeschermers onder de huidige condities er 

onvoldoende in slagen om hun missie te volbrengen. Het kabinet heeft aangekondigd met een 

stelselwijziging te komen, zonder dat nu al duidelijk is hoe die er uit gaat zien. Bestuurders en 

toezichthouders van Jeugdbescherming staan voor de uitdaging om de voortgang van het primaire 

proces zo goed mogelijk te continueren en te blijven werken aan voortdurende verbetering en 

tegelijkertijd te anticiperen op de aanstaande wijziging van de spelregels. Onderdeel van de 

huidige situatie is het werken met een niet sluitende begroting en een structureel tekort aan 

voldoende gekwalificeerde professionals.  

 

3. Organisatie 

Jeugdbescherming kent het raad van toezicht / raad van bestuur model met een tweehoofdige raad 

van bestuur.  

 

Jeugdbescherming kent in het primaire proces 35 basisteams. Gezinsmanagers werken in teams 

van tien leden (zes tot acht gezinsmanagers, waarvan één senior gezinsmanager en een 

gedragsdeskundige, bij elkaar een basisteam) en worden aangestuurd door een teammanager. 

Iedere teammanager stuurt in principe twee basisteams aan. De teammanagers worden 

aangestuurd door het bestuur. Het Service Centrum is op dezelfde manier georganiseerd met 

teams die aangestuurd worden door een teammanager. Het Service Centrum heeft zestien teams, 

die van omvang verschillen: centraal secretariaat, cliëntenregistratie, ondersteuningsteam 

https://www.jeugdbescherming.nl/index.php/akademie/wat-biedt-de-jeugdbescherming-akademie/
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(bestaande uit managementassistenten, bestuurssecretariaat en de klachtfunctionaris), 

klantcontactcentrum, huismeesters, facilities, meldpunt, functioneel beheer/business intelligence, 

financiën, kennis, training & opleiding, HR, advies, communicatie, juristen en zorgbemiddeling.  

Team kennis en training & opleiding vormen samen de Jeugdbescherming Akademie. Het doel van 

de Akademie is om wetenschap en praktijk elkaar te laten versterken.   

 

4.  Raad van toezicht 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Bestuur van Jeugdbescherming legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

De raad van toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden 

op de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het 

bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en 

gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur, e.e.a. conform statuten en 

reglement. De raad van toezicht beoogt vanuit een waarden gedreven en breed maatschappelijk 

perspectief bij  te  dragen aan de inhoudelijke richting en discussie en ziet toe op de kwaliteit van 

zorgverlening. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen, die naast specifieke expertise oog hebben voor 

het algemeen belang van de organisatie. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. 

Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad en eenmaal per jaar met de 

cliëntenraad. Ook worden werkbezoeken binnen de organisatie afgelegd. Binnen de RvT zijn er 

viercommissies: de Financiële Commissie (bestaande uit drie leden RvT en één lid RvB), de 

Commissie Kwaliteit (bestaande uit drie leden RvT, één lid RvB en de bestuurssecretaris), de 

Remuneratiecommissie (bestaande uit de voorzitter RvT en één lid RvT) en de agendacommissie 

(bestaande uit de voorzitter RvT, één lid RvT, de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris).  

 

Vanwege de beëindiging van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter is Jeugdbescherming 

per 1 maart 2020 op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. De voorkeur gaat 

uit naar een vrouwelijke kandidaat.  

 

4.1  Profielschets voorzitter raad van toezicht  

 

De geschikte voorzitter voldoet aan het volgende profiel: 

• Beschikt over kennis van en/of heeft affiniteit met ontwikkelingen in de jeugdbescherming 

• Kent de dynamiek van het gedecentraliseerde (jeugd)stelsel 

• Is bekend met de vraagstukken in de regio Amsterdam 

• Heeft inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen in de regio 

Amsterdam 

• Beschikt over een relevant netwerk in openbaar bestuur    



Pagina 5 van 6 
Document: Profielschets voorzitter raad van toezicht  
Datum:  januari 2020 
Eigenaar: DirectieWerf  
 

• Heeft bij voorkeur leidinggevende en bestuurlijke ervaring 

• Heeft ruime (bestuurlijke) ervaring met complexe organisatie en veranderende contexten 

• Heeft een zakelijke instelling en een goed gevoel voor governance; 

• Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling 

 

De beoogde voorzitter beschikt over de volgende karaktereigenschappen: 

• Toont een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

• Is integer en onafhankelijk 

• Is scherp en beschikt over politieke sensitiviteit 

• Beschikt over meerdere stijlen van invloed uitoefenen 

• Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• Heeft een natuurlijk gevoel voor mensen en hun belangen en drijfveren 

• Heeft het vermogen om zich een weloverwogen oordeel te vormen over de door het 

bestuur voorgelegde aangelegenheden. 

 

 

4.2  Uitsluitingen 

Zonder uitputtend te zijn, kunnen geen lid van de raad van toezicht zijn:  

• personen in dienst van Jeugdbescherming of van instellingen waarmee Jeugdbescherming 

nauwe samenwerkingsverbanden heeft en personen waarvan zijn of haar bloed-of 

aanverwant(en) tot en met de tweede graad in dienst is/zijn van of in dienst tre(d)e(dt)(n) 

bij Jeugdbescherming dan wel personen waarvan degene met wie de betreffende persoon 

een gemeenschappelijke huishouding voert, in dienst is van of in dienst treedt bij 

Jeugdbescherming; 

• personen die zitting hebben in een (centrale) cliëntenraad en/of klachtencommissie of 

andere commissie verbonden aan Jeugdbescherming; 

• personen die onder curatele staan of waarvan het vermogen of een deel daarvan onder 

bewind staat als bedoeld in artikel 431, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; 

• personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van 

Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het 

belang van Jeugdbescherming dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; 

• personen die betrokken zijn bij Jeugdbescherming in verband met leveringen en diensten 

aan Jeugdbescherming. 

 

 
5. Bezoldiging en benoemingstermijn 
 
Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. De 

honorering bedraagt € 7.500 per jaar. 
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6. Procedure en planning (voorzitter) 

Na sluiting van de responstermijn op 1 februari 2020 vindt de briefselectie plaats. DirectieWerf 

voert met een aantal kandidaten voorselectiegesprekken in eerste helft van februari en op 19 

februari 2020 wordt de shortlist vastgesteld en worden kandidaten uitgenodigd voor de 

selectiegesprekken op 26 februari 2020 met de selectiecommissie van Jeugdbescherming.  

De procedure wordt afgesloten met het inwinnen van referenties.  

 

Benoeming van de voorzitter is voorzien met ingang van 1 maart 2020. 

 

 7. Informatie en sollicitatie  

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Voor 

informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae waarin u duidelijk 

vermeldt voor welke rol u opteert ontvangen wij graag vóór 1 februari 2020, t.a.v. dhr. drs. W. 

Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen.  

 

Zie voor meer informatie over Jeugdbescherming Amsterdam: www.jeugdbescherming.nl 

 

 

DirectieWerf, januari 2020 

mailto:info@directiewerf.nl

