
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een belang
rijke maatschappelijke taak: het beschermen van 
kinderen die in hun ont wikkeling worden bedreigd. 
Hiervoor is een slagvaardige organisatie nodig met 
be trokken en profes sio nele medewerkers. Zeker op 
momenten dat de Raad vernieuwingen doorvoert. 

Vernieuwen
Vernieuwingen waren er in 2008 volop bij de Raad.  
In antwoord op ont wikkelingen in politiek en  
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Voor de tweede keer publiceert de Raad voor de 

Kinderbescherming een sociaal jaarbericht, dit 

keer voor het eerst in een publieksvriendelijke 

versie. Het sociaal jaarbericht is een aanvulling 

op het reguliere jaarbericht waarin de resultaten 

centraal staan die we in 2008 behaald hebben. 

samen leving begonnen we met de uitvoering van het 
Meer jaren pro gramma 2008-2011 met als doel sneller, 
doel treffender en professioneler werken. Tegelijkertijd 
moest de Raad vol doen aan de door Justitie opgelegde 
taak stelling. Het jaar 2008 stond daar om in het teken 
van in grijpende verande ringen in de werk processen. 
Voor beelden hiervan zijn de verbetering van af stem
ming bij bescher mings zaken door het casus overleg 
(Beter Beschermd), de stroom lijning van de eigen werk
pro cessen (Anders werken) en een nieuwe werkwijze  
bij scheidings en omgangs zaken. 

Investeren
De nieuwe werkprocessen vragen van mede wer kers 
een andere manier van werken en soms een andere 
basis hou ding. In 2008 hebben raadsmedewerkers veel 
geïn ves teerd in dit ver anderings proces: tij dens het  
veranderen van hun werkwijze moesten ze er ook nog 

Ontwikkelingen 
in de organisatie
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In het sociaal jaarbericht leest u wat in 2008 de 

belang rijk ste ont wikkelingen waren op het gebied 

van perso neel en organisatie. Het thema van dit 

sociaal jaarbericht is VERNIEUWING: nieuwe 

werkprocessen, nieuwe mede werkers, nieuwe 

oplei din gen.
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Justitie
Landelijke Directie

voor zorgen dat de productie normen werden ge haald. 
Om het ver ande rings traject te laten slagen heeft de 
Raad geïnves teerd in de kwaliteit van de leiding  
geven den en is het opleidings aanbod voor nieuwe  
en zittende mede werkers aangepast.

Enerverend jaar
Kortom, 2008 was een enerverend jaar voor mede
werkers van de Raad. En ik durf de voor spelling wel aan 
dat 2009 zeker net zo enerverend wordt. Dat kunt u dan 
natuurlijk weer lezen in het sociaal jaarbericht 2009. 

MarieLouise van Kleef
Algemeen Directeur
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Ons motto blijft:  

een kind wacht  

geen dag te lang



ontwikkelingen in 

In 2008 waren er heel wat interne veran de ringen 

bij de Raad. Hoe pakt dat uit op de werkvloer? 

Haarlem was een pilot  van An ders Werken, dus 

die werkwijze is daar al aardig ingeburgerd.  

Beter Be schermd is er nog maar net begon nen. 

Mede werkers uit verschil lende functie groepen 

spreken over hun ervaringen.

O N T W I K K E L I N G E N  I N 

De raadsonderzoeker: niet meer zwemmen
Saskia Spook bereidde in het kernteam Anders Werken voor. “Eerst heb
ben we het werkproces in kaart gebracht en uitge zocht waar we vertraging 
opliepen. Daarna hebben we drie soorten verbeteringen voorgesteld: een 
snelle start en goede planning, meer structuur en meer focus. De snelle 
start komt doordat we samen de lijnen uitzetten. Wanneer ik een zaak krijg, 
teken ik meteen in op een multidisci plinair overleg (mdo) met de intaker en 
gedragsdeskundige. Daar wordt aan de hand van het nieuwe statusformu
lier bekeken of de informatie compleet is, wat iedereen gaat doen en wat de 
onderzoeksvragen zijn. 

Het startmdo geeft richting aan het onderzoek, al blijf je het wel naar eigen 
inzicht uitvoeren. Op het status formulier houd je je werkzaamheden bij, 
zodat je niets over het hoofd ziet. Vooral voor beginnende collega’s is dit heel 
fijn, die hoeven niet meer zo te zwemmen. Verder kunnen we nu goed focus
sen omdat onze caseload lager is en omdat crisisgevallen door een apart 
team behandeld worden. En er worden meteen afspraken met ouders en 
informanten en een eindmdo gepland. 

Collega’s die eerst reageerden met “alweer een ver an dering” hebben aw  
goed opgepikt en zijn enthousiast over de resultaten.

De administratief medewerker: overzicht 
Mila Ouasmine is erg positief over Anders Werken.  
“Wij doen eigen lijk het zelf de werk in een andere  
volgorde. Elke melding gaat op de dag van binnen
komst meteen naar de intaker. Besluit die tot een 
onder zoek, dan komt de melding snel in het mdo. 
Onder tussen vragen wij al bij de gemeente gegevens 
op die de rechtbank nodig heeft. Vroeger kwam het wel 
voor dat een afge rond onderzoek niet weg kon omdat 
die ge gevens ontbraken. 

Van Beter Beschermd heb ik nog weinig gemerkt, alleen 
dat Bureau Jeugdzorg tegen woordig altijd de telefoon
nummers doorgeeft die we nodig hebben. Na het 
startmdo kunnen we daarom direct de ouders bellen 
om hen uit te nodigen. Die zijn dan vaak verbaasd dat 
ze zo snel iets horen.

Het is fijn dat zaken snel afgerond worden, want dan 
heb ik alles nog paraat en houd ik overzicht. Wel is het 
lastiger als er iets tussendoor komt, dat moet je strak 
plannen. “

Ontwikkelingen
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Administratieve 
en facilitaire ondersteuning

Door de diverse wijzigingen in de werkprocessen heeft 
de Raad geen goed inzicht meer in de werkbelasting 
van de admini stratieve en facilitaire ondersteuning. 
Daarom is de Raad in november 2008 gestart met een 
onderzoek hiernaar. In fe bru ari en maart 2009 worden 
groepsgesprekken ge houden met medewerkers vanuit 
het hele land.



de organisatie
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De intaker: zelf werkproces vormgeven
Giny Janmaat was als intaker betrokken bij het im
ple men teren van aw: “ik vond het heel goed dat deze 
ver ande ringen nu eens bottomup gingen. Het belang
rijkste re sul taat voor mij is de ver snelling. Dat was ook 
echt nodig. Vroeger lag een zaak met een hoge prioriteit 
snel twee maan den op een stapel. Wel is de planning 
nu heel krap. Ik vind het goed dat we nu ervaren en 
misschien straks met concrete cijfers duidelijk kunnen 
maken wat wel en niet haalbaar is en waar dat aan ligt. 
Ons werk blijft natuurlijk onvoorspelbaar. Daar om  
zouden we naar buiten moeten brengen dat het 
on moge lijk is om al tijd te voorkomen dat kinderen 
iets akeligs over komt. Het is een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en niet alleen van instellingen 
en organisaties. Zeker nu we merken dat de problema
tiek in gezinnen waar wij mee te maken hebben steeds 
heftiger wordt. 
bb is voor mij lastig, omdat er nu in korte tijd heel 
veel op me afkomt. Ik moet nu vaak de deur uit voor 
casusoverleg terwijl ik ook bij veel mdo’s moet zijn. En 
ik probeer steeds mensen binnen en buiten de raad 
te motiveren de nieuwe structuur vast te houden en 
een kans te geven. Het ene moment loopt het goed, en 
dan komt er weer een knelpunt naar voren doordat de 
lijnen of structuur niet helder zijn. Het blijft uiteindelijk 
mensenwerk. Mijn functie is dus zwaar der geworden, 
maar het geeft ook veel voldoening als ik zie hoe snel 
zaken nu opgepikt worden.”

De gedragsdeskundige: meer structuur
Wietske van der Meer heeft door Anders Werken meer 
structuur in het civiele werk gekregen. “Iedere gedrags
deskundige heeft vaste mdoblokken. Daarin zit al 
leestijd die je dus niet zelf hoeft in te plannen.  
De combinatie met Beter Beschermd maakt het werk 
wel drukker. Het casus overleg is één of twee keer  
per week op locatie. Dat kost veel tijd, waardoor de  
mdoschema’s weer in de knel komen. Gelukkig  
krijgen we binnenkort versterking.”

De teamleider: meer inzicht en sturing
HeinPaul Siebinga: ”De interne verbete ringen van 
Anders Werken waren hard nodig, en er was ook weinig 
weer stand. Ik ben vooral blij met de vliegende start 
van het onderzoeken. De strakke plan ningen zijn wel 
kwetsbaar. Het is goed dat het werk min der vrijblijvend 
is geworden, maar we moeten daarin niet te ver gaan. 
Soms denk ik wel dat we te ver doorge scho ten zijn in 
het regi stre ren, alsof we daarmee aan sprake lijkheid 
willen ver mijden als er iets fout gaat met een kind.
Het accent van het werk als teamleider verschuift van 
inhoud naar sturing op doorlooptijden. Door dat alles 
vast gelegd wordt, heb ik meer inzicht waar dingen mis
gaan. Daarover spreek ik dan met raads onderzoekers. 
De grootste winst van Beter Beschermd tot nu toe is dat 
de meldingen steeds beter worden, het grootste nadeel 
is dat de druk op gedrags des kundigen en intakers 
toeneemt.” 

Evaluatie herinrichting besturingsstructuur 

Op 1 januari 2006 kreeg de Raad zijn huidige vorm met dertien regio’s, een 
Landelijke Directie en een Landelijk Bu reau. In mei en juni 2008 werd ter 
voorbereiding van de evaluatie van deze herinrichting een vooronderzoek 
uitge voerd. Daaruit bleek dat de Raad vooral de prak tische in vulling van 
de be stuursstructuur wil door lich ten, omdat daar nog het meest te winnen 
valt. In novem ber 2008 is onder leidinggevenden een schrifte lijke enquête 
ge hou den over dit onderwerp en een paar verwante actu ele thema’s. Naar 
aanleiding hiervan zullen in 2009 ronde tafelgesprekken gevoerd worden over 
knel punten en voor delen van de herinrichting. 

Programmamanager

Het vertrek van een van de leden van de Landelijke Direc tie in september 
2008 was aanleiding om stil te staan bij het besturen van de Raad.  
De directieleden bleken bij pro jecten in het kader van het meerjaren 
programma soms een dubbelrol te vervullen als op dracht gever en  
pro gram ma manager. Daarom wordt er begin 2009 in plaats van een nieuw  
directielid een programma manager aange steld. De twee directieleden  
kunnen dan effectiever sturen op het halen van doelstellingen. 

in de organisatie
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“Ik kon al snel starten met de in terne opleiding jeugdbe scherming en was 
na een half jaar klaar. Het was een ge degen opleiding en het contact met de 
andere rio’s (raadsonder zoekers in opleiding) was erg leuk. Ongelo felijk wat 
ook jonge men sen in hun mars hebben. 

Leren
In het be gin was het bij de Raad wel wen nen, maar ik zag ook over een kom
sten met mijn oude werk: een hecht team, veel vrouwelijke colle ga’s. Wat me 
het eerst opviel is de enor me be trok ken heid. Ik waar deer het enorm dat je 
altijd bij je collega’s terecht kunt met vragen al hebben ze het zelf nog zo druk. 
Eerst liep ik alleen mee met col lega’s en deed verslag van ge sprek ken. Dan 
blijkt snel wat je verkeerd ziet of mist. Na de op leiding had ik mijn eerste 
eigen zaak, waar nog wel een ervaren collega meeliep. Ik heb een men tor 
waar mee ik kan over leggen over dingen waar ik tegen aan loop. Ook de  
teamleider is altijd beschikbaar. Gelukkig kreeg ik alle ruimte om te leren;  
nog geen door looptijden die ik moest halen.

Bagage
Vanuit het onderwijs had ik al er varing met verslag legging en omgaan met 
ver schil lende instanties. Maar vooral merk ik dat ik bij jonge kinderen goed 
kan in schat ten wat ze precies mee krij gen van de situatie thuis. Vergis je niet 
in wat ze vaak al aan kunnen! Vaak meer dan collega’s ver wachten. Sommige 
kinderen kun je geen di recte vra gen stellen, maar door inter actie merk ik hoe 
het met ze gaat. Ook doorzie ik het als ouders de situatie mooier voor doen 
dan die is. 

nieuwe

Vroeger in het onderwijs moest ik heel voor zichtig 
zijn met wat ik kon zeggen of vragen, nu moet ik juist 
dieper graven. Gele gi timeerde nieuwsgierigheid noem 
ik dat. Wat ook anders is dan vroeger is dat ik een kind 
maar even zie. Maar dat moet ook voor dit werk.  
Je moet uit zoeken wat voor het kind het beste is en dat 
op papier zetten. En dan moet je het af sluiten. 

Voldoening
Ik ben heel tevreden dat ik na zoveel jaar de overstap 
ge waagd heb. Het is echt een uitdaging om iets nieuws 
te gaan doen, en het geeft me veel energie. Het werk 
is soms zwaar, maar omdat je weet dat je doet wat het 
beste is voor het kind kun je doorgaan. En als je terug
komt van een crisis situatie vragen collega’s altijd hoe 
het is gegaan. Soms denk ik wel eens: er staat een kraan 
open, en wij zijn hard aan het dweilen, zou er niet iets 
aan preventie ge daan moeten worden?

Toekomst
Hoe mijn loopbaan bij de Raad gaat verlopen weet ik 
nog niet. Voor lopig ben ik nog wel bezig om te leren 
mijn werk goed te doen, alles onder de knie te krij gen. 
Nu doe ik alleen bescher mings zaken, maar ik neem 
deel aan een pilot om raadsonderzoekers breder in 
te zetten: is dat handig omdat je kan werken waar de 
wachtlijst het langst is of moet je teveel schake len?  
En verder staan er allerlei veran de ringen op stapel. 
Ik heb net ge leerd hoe alles werkt en het gaat alweer 
ver an deren. Maar ook dat komt me be kend voor uit het 
onder wijs.”

Je kunt bij iedereen             terecht met vragen

In- en uitstroom 

In het voorjaar van 2008 deden zeven regio’s mee aan 
de derde landelijke werving van raadsonderzoekers.  
Dit le ver de 23 nieuwe raadsonderzoekers op.
Per saldo groeide de Raad met 127 medewerkers tot 
2530 personen. Bijna de helft (59) van de nieuwe  
mede werkers betrof raadsonderzoekers waardoor  
deze grootste functie groep eind 2008 bijna 1200  
medewerkers telde. 
In totaal kwamen bij de Raad 367 nieuwe mede werkers 
in dienst en vertrokken 240 medewerkers. Deze relatief 
ho ge uitstroom is voor een deel terug te voeren op het 
vertrek van mede werkers met een tijdelijke aanstelling. 

Na twintig jaar in het basisonderwijs te hebben ge werkt, als onder-

wijzer en interne begeleider, merkte Jon van de Pol dat hij zich ging 

ergeren aan de ver snip pering van zijn taken. Hij liep tegen een  

vacature voor raadsonder zoeker aan en kwam door de selectie-

procedure. Halverwege 2007 begon hij bij de Raad in Den Bosch.

Hoe is het om bij de 

Raad te komen werken? 

En wat vindt een ervaren 

raadsonder zoeker van 

nieuwe collega’s? Twee 

raads onder zoekers uit 

Den Bosch vertellen 

erover.
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medewerkers

 “Het is al weer een tijdje geleden dat ik hier begon. Wat 
me altijd is bijgebleven van de begintijd is hoe welkom 
ik was. Echt geweldig dat je iedereen vragen kon stel
len. En dat is nog steeds zo. Ook aan mij worden veel 
vragen ge steld nu ik zelf een ervaren raadsonder zoe ker, 
zittings vertegenwoordiger en mentor ben. 

Impact
Dit werk heeft meer impact dan mijn vorige baan  
omdat je zoveel probleemgezinnen ziet. Je kunt het 
al leen goed doen als je basis stabiel is. De Raad wordt 
er vaak bijge haald in com plexe situaties waar andere 
hulp verleners in paniek raken of geen beslissing dur
ven te nemen. Ik vind het prettig dat de bemoeienis 
met het gezin stopt na het raads onder zoek. Dat maakt 
het soms makke lijker om de verantwoordelijk heid voor 
een slechte boodschap op me te nemen. Soms merk ik 
wel dat ik on rustig ben door een zaak, maar ik kan  
werk en privé leven vrij goed scheiden.

Energie
Het leuke aan mijn baan bij de Raad vind ik dat ik voor 
mijn eigen werk niet afhankelijk ben van ande ren. Je 
bent vrij om voor de pro blemen die je tegenkomt zelf 
op los singen te zoe ken. Naast mijn vorige baan heb ik 
ortho peda go giek ge stu deerd en die kennis kan ik goed 

ge brui ken. De contacten met collega’s en ge sprek ken 
met ouders en kinde ren geven me veel energie. 

Inbreng
De meeste raads onderzoekers nemen uit eerder werk 
ervaring mee die nuttig is. De doelgroep is zo divers, 
dat je altijd weer nieuwe dingen tegen komt. Je weet 
dan bij wie je terecht kunt voor welke proble ma
tiek. Ook de in breng van jonge col lega’s en stagiairs is 
waarde vol. Ze vragen je waarom je iets op een bepaalde 
manier doet, en dan kom je er soms achter dat het  
be ter of anders kan. Dat houdt je scherp. Daar om vind 
ik het ook zo boeiend om anderen te bege lei den of in 
te werken. 

Veranderingen
Sinds ik hier werk is er veel ver an derd, de teams zijn 
groter ge wor den, en er is een frontoffice en back   office 
ge komen. Teamleiders sturen minder op inhoud, dat is 
over ge nomen door de gedragsdeskundigen. En omdat 
team lei ders meer regionaal werken zijn ze minder  
direct beschik baar. In Den Bosch bekijken ze hoe ze 
hun teams het beste kunnen aan sturen. En dat terwijl 
de volgen de ver ande ringen er al weer aan komen. 
Wat beter is geworden is de inter visie. Die was in het 
begin informeel en vrijblijvend, meer een klaag uurtje. 
Een collega heeft het gefor maliseerd en geeft er nu  
lei ding aan. 

Ambities
Ik heb mijn werk al verbreed met extra taken, dus daar  
valt niet veel meer te winnen. Ambities om team    leider 
bij de Raad te worden heb ik niet. Wel zou ik graag meer 
aan werkbegeleiding en coaching willen doen. Voor 
zo’n soort functie kijk ik soms wel om me heen.”

Diversiteit

Om de diversiteit van het personeelsbestand te vergroten probeert de Raad 
vooral medewerkers te werven uit de volgende groepen: mannen, kandidaten 
die ouder zijn dan 35 jaar of kandidaten met een nietwesterse ach ter grond. 
Hiervoor is in de regio Utrecht als proef een re cruiter inge zet. Dit leverde 
elf kandidaten op waarvan er negen aan twee van de drie criteria voldeden. 
De Raad be kijkt nu of in 2009 ook in andere regio’s een recruiter in gezet kan 
worden.

Van de geregistreerde medewerkers is net als in 2007 11% allochtoon. 305 me
dewerkers (14%) zijn niet geregi streerd. Minder dan 1% van de medewerkers 
heeft ex pli ciet bezwaar gemaakt tegen registratie. Tussen de regio’s bestaan 
flinke verschillen die samenhangen met de sa men stelling van de lokale 
bevolking.

Het percentage vrouwen bij de Raad was in 2008 74%, dat is 1% hoger dan in 
2007 (gemiddeld bij Justitie was dat toen 46%).

De leeftijdsopbouw van de Raads
medewerkers is als volgt: 37% van 
de medewerkers valt in de catego
rie tot 35 jaar, 52% in de categorie 
van 35 tot 55 jaar en 11% in de 
categorie 55 jaar en ouder. 

In 2008 is de Raad begonnen met de ontwikkeling van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. p&oadviseurs hebben leeftijdsgerelateerde problemen in 
kaart gebracht, zoals de drukte in werk én privéleven bij dertigers waardoor 
ze over belast raken en het niet meer kunnen bijhouden van nieuwe ont
wikkelingen door zestigers. In enkele re gio’s wordt met een extern bureau uit
gezocht hoe de Raad deze problemen op tijd kan onderkennen en oplossen. 
De ontwikkeling van dit beleid wordt in 2009 voortgezet.

35 tot 55 jaar

tot 35 jaar

55 jaar en ouder

Nieuwkomers      houden ons scherp
Irene Derks werkte bij een internaat voor kinde-
ren en jongeren met ernstige gedragsproblemen. 
Daar was ze afhankelijk van collega’s en uit-
zendkrachten om het rooster rond te krijgen. Na 
dertien jaar was ze toe aan iets nieuws. Daarom 
ging ze in 2001 aan de slag als raads onderzoeker 
civiel in de regio Den Bosch.



Personeelsbeleid

P E R S O N E E L S B E L E I D

6

Verzuim       & welzijn
Verzuim 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de ri&e 
(een in ventarisatie van arbeidsrisico’s inclusief een 
medewerker tevre den heidsonderzoek) uit 2007 werkte 
de Raad aan ver dere verbeteringen van de arbeids
omstan digheden. De inzet was onder andere om het 
ziekteverzuim terug te brengen tot 5,5%. Desondanks 
nam het ziekteverzuim iets toe: van 6,5% in 2007 tot 
6,73% in 2008. In de regio’s Groningen, Overijssel en 
Utrecht en bij het Landelijk Bureau bleef het verzuim 
onder dit percentage. Een hoog verzuim (boven 8%) 
was er in de regio’s Friesland en Flevoland, Noord
Holland en Noord en ZuidoostBrabant. Het aantal 
nulverzuimers in 2008 was raadsbreed 757.

Bedrijfsmaat schappelijk werk 
Het Expertise centrum Bedrijfsmaat schappelijk Werk 
bood in 2008 hulp aan 22 medewerkers vanwege  
psychische belasting en aan één medewerker die  
te maken had ge kregen met agressie door derden.

Preventie
Sinds 1 oktober 2008 heeft de Raad een fulltime preven
tie medewer ker op het Landelijk Bureau die adviseert 
over de verbetering van arbeidsomstandig heden. Tot 
zijn taak behoort het landelijk opzetten of coör dineren 
van arboactiviteiten zoals een arbowerk plan, een 
digitaal arboarchief en een evaluatie van de dienst ver
lening van de externe arbodienst. Ook zal hij pro jecten 
opzetten zoals ‘Veilige Publieke Taak’ en een (pilot )
training Arbeid & Gezondheid. Tenslotte vertegen woor
digt hij de Raad in de Coördinatie commissie Arbo van 
Justitie.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisverhoging
Op grond van de cao voor rijkspersoneel kregen  
mede werkers van de Raad in 2008 op 1 april een salaris 
ver ho ging van 2% en vanaf 1 december een ver hoging 
van de ein de jaarsuitkering van 4% naar 5,4%. 

Bedrijfsfitness
In de cao is ook vastgelegd dat bedrijfsfitness een  
keu ze mogelijkheid is in het arbeidsvoorwaarden 
pakket. Bij de Raad wordt inmiddels in alle regio’s  
bedrijfsfitness aan ge boden. Hier maken ongeveer  
90 medewerkers gebruik van.

Reiskosten
Sinds 1 juli 2008 geldt voor ambtenaren de nieuwe  
rege ling voor woonwerkverkeer, waarbij het  
gebruik van de fiets wordt gestimuleerd met een hoge 
kilometerver goe ding. De nieuwe regeling riep bij 
raadsmedewerkers veel inhoudelijke vragen op, die 
onder andere op intranet zijn beantwoord. 

Functioneringsgesprekken

Voor zover nu is na te gaan is er in 2008 met 46% van 
de medewerkers een functioneringsgesprek gevoerd, 
dat is 6% meer dan in 2007. Door de overstap op een 
ander systeem hebben we nog niet alle gegevens. Naar 
ver wach ting ligt het werkelijke percentage rond de 
65%. Er zijn in 2008 vaak geen gesprekken gevoerd met 
medewerkers die in de loop van het jaar zijn gestart en 
ook niet met veel lang durig afwe zige of vertrekkende 
mede werkers. 

P&O-portaal

Begin oktober 2008 werd de Raad als eerste Justitie
onder deel volledig aangesloten op het p&oPortaal van 
PDirekt. Hiermee kunnen medewerkers hun eigen 
digitale personeeldossier inzien en persoonsgegevens 
invoeren. Op alle locaties werden voorlichtings 
sessies verzorgd. De Raad liep voor op bij invoering, 
maar kreeg daardoor ook te maken met kinderziektes 
van het systeem.

Na enkele maanden blijken mede werkers meestal hun 
weg te kunnen vinden in het Portaal. Leidinggevenden 
heb ben nog moeite met het gebruik van bijvoorbeeld 
manage ment informatie over verzuim en verlof. Ook 
zijn er nog veel vragen over de Wet Verbe tering Poort
wachter. In 2009 zal er daarom nog volop nazorg zijn. 
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P R O F E S S I O N A L I S E R I N G

Professionalisering
bijvoor beeld een terugmelding van de jeugdreclas
sering tegenhouden toen ik zag dat een jongere in een  
paar maan den tijd vier ver schillende bege leiders  
had. 

Ver van mijn bed
Sommige onderwerpen waren minder interessant 
omdat niet iedereen even ver is in de veranderingen 
bij de Raad. Het Veiligheidshuis bijvoorbeeld was nog 
ver van mijn bed. Maar sommige dingen vielen later 
op z’n plek. O, dus daarom moet ik het zo doen. En het 
was erg leuk dat we een kijkje hebben genomen bij een 
andere regio. Ik ging met mijn collega’s naar Breda. 

Waardevol
Al met al was het een waardevolle opleiding. Zeker als 
je nagaat dat het de eerste keer was, en de functie nog 
vol op in beweging is. Ik heb ook wel minder positieve 
gelui den gehoord, maar er was veel ruimte voor eigen 
inbreng en die moet je dan wel benutten. Wat wij uit 
Den Haag las tig vonden is dat we onderbezet waren en 
op de cur sus dagen eigenlijk niet gemist konden  
worden. Het is ons toch gelukt om alles af te krijgen. 
Er is geen vervolg opleiding, maar we kunnen wel  
alge mene modules kiezen uit het cursusaanbod van 
Justitie. En ik hoop dat er nog een terugkomdag is, 
want er zijn alweer zoveel ontwikkelingen geweest 
waarover ik wel eens zou willen praten.”

Professionalisering medewerkers

In 2008 is de Opleiding Jeugdbescherming herzien, onder andere op basis van 
een evaluatie. Ook voor zittende mede werkers werden nieuwe opleidings
modules ont wikkeld die beter passen bij de eisen die nu aan de Raad gesteld 
worden.
Verder is in het kader van het meerjarenprogramma een start gemaakt met 
het project Versterken van het profes sioneel handelen. Medewerkers krijgen 
daarbij training in bijvoorbeeld het delen van kennis, reflec teren en het geven 
en krijgen van feedback.  
Net als in 2007 is er weer aandacht besteed aan de pro fes sionalisering van 
de p&omedewerkers. Alle p&o’ers kregen in 2008 scholing; voor de regionale 
advi seurs en be leidsmedewerkers was er ook intervisie.

Kwaliteit van leidinggevenden

In 2008 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een management de
velopment programma met het leer tra ject voor nieuwe teamleiders en de 
projecten Team leider in op leiding en Kwaliteit van leiding geven. Dit laatste 
rust teamleiders uit voor het managen van het reguliere werk in combinatie 
met alle veranderingen die voortvloeien uit het Meerjaren programma. 

Dit jaar startte een speciale opleiding voor de nieuwe functie van 

casusregisseur. Mostafa Makhlouf, sinds 2007 casusregisseur in  

Den Haag, stak er veel van op. 

Verhoudingen goed houden
“Als casusregisseur moet je opeens heel anders werken 
dan je gewend was. De meesten van ons waren vroeger 
raadsonderzoeker, dat is best solistisch werk. Na voor
dracht van de teamleider en een pittig assess ment 
word je casusregisseur. En dan ben je minder bezig met 
de in houd, en meer met procedures. Je moet vaak  
mensen aan spre ken op wat er misgaat, en toch de  
verhoudingen goed houden. Je kunt je wel aan iedereen 
gaan ergeren, maar je hebt elkaar nodig.

Handvaten
In de opleiding kreeg je hiervoor handvatten: inzicht 
over drijf veren van jezelf en anderen in de keten, 
hoe krachten velden werken. Nadenken over je eigen 
motivatie is best ingrijpend. Daarom was het fijn dat 
we vaak in kleine groepjes zaten. Dat gaf veiligheid om 
pro blemen open te bespreken. Ook kreeg je inzicht in 
verschil lende typen mensen en oefeningen om daar
mee samen te werken. Iemand die met z’n hoofd in 
de wolken loopt kan soms heel goed overweg met een 
collega met beide benen op de grond.

Praktijkverhalen
Het horen van elkaars praktijkverhalen gaf veel be
ves ti ging. Ik zag dat anderen tegen dezelfde dingen 
aan lopen, zoals de weerstand tegen het voor ons werk 
cruciale registreren. Ook hoor je van elkaar welke  
successen je door je over zicht kan bereiken. Ik kon 



Bezwaren en ongewenst gedrag

Bezwaren
In 2008 werden 29 bezwaren tegen personeelsbesluiten 
ingediend over onder andere disciplinaire besluiten 
(10), financiële onderwerpen (9) en functieuitoefening 
(6). 13 van deze bezwaren werden ingetrokken net als  
2 be zwaren uit 2007. 

De bezwarenadviescommissie van Justitie bracht bij 
7 van de 29 bezwaren een advies uit. Volgens deze ad
viezen waren 2 bezwaren gegrond, 3 ongegrond, 1 deels 
ge grond en 1 nietontvankelijk. Alle ad vie zen wer den 
over genomen. 

Medewerkers stelden in 2008 geen be roep in bij de 
recht bank. Wel werd nog een beroep uit 2007 door de 
recht bank gegrond verklaard. Er dienden ook geen 
zaken bij de Centrale Raad van Beroep.

Ongewenst gedrag
29 medewerkers (25 vrouwen en 4 mannen) hebben 
één van de twee vertrouwenspersonen respectvol 
gedrag ge raadpleegd, voornamelijk vanwege proble
men met ‘com mu nicatie met of bejegening door de 
leiding gevende’. 
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Integriteit

In augustus 2008 is een gedragscode integriteit voor de 
hele Raad vastgesteld op basis van het model van  
Bin nen landse Zaken (sector Rijk). Naar aanleiding 
hiervan heeft de Raad de neven werkzaamheden van 
mede wer kers tegen het licht gehouden. Som mige 
mede werkers moesten stoppen met hun bij baan of  
aan strenge re voor waarden voldoen. Zo moes ten alle 
coör di natoren taak straffen stoppen met bijbanen op 
het gebied van leer en werk straf fen.  
In één geval werd een disciplinaire straf op ge legd  
vanwege verboden nevenactiviteiten. 

Gedragsdes kundigen moeten soms wel actief zijn 
buiten de Raad om te kunnen voldoen aan werk
ervaringseisen van hun beroep. Daarom is na overleg 
besloten om de regeling voor hen in 2009 enigszins te 
versoe pelen.

Medezeggenschap

De ondernemingsraden (or) van de Raadsregio’s en de groepson der nemings
raad (gor) behartigen de belangen van het personeel van de Raad. In juni 
2008 ontwikkelden de regiodirecteuren en de ondernemingsraden op een 
conferentie een ge za menlijke visie op medezeggen schap bij de Raad.  
Dit on der werp kwam ook regelmatig aan de orde in overleg van or en gor 
met hun be stuurder. Zo kwam er meer hel derheid over de momenten van 
inspraak en over de ad viesbevoegdheid rondom Beter Beschermd/Anders 
Wer ken. Ook de onder zoeken naar de werkbelasting van de Admini stra tieve 
Onder steu ning en het onderzoek uit 2007 naar de functie van amb telijk  
secretarissen or kwamen regel matig aan de orde en zullen ook in 2009  
besproken worden. 

Een andere uitkomst van de conferentie is het project Pro fes sionalisering 
or, een driejarig opleidings en coa chings plan voor orleden. Het a+ofonds 
heeft hier voor een subsidie toegezegd.

Op 26 november 2008 vonden orverkiezingen plaats bij alle diensten van 
Justitie. Bij tien Raadsregio’s waren geen verkiezingen nodig omdat er even
veel of minder ze tels dan kandidaten waren. Gemiddeld is de helft van de 
orleden vervangen. 

Medezeggenschap      integriteit bezwaren

Uitgave   

Raad voor de Kinderbescherming  

www.kinderbescherming.nl

Tekstbewerking   

Anneke Nunn tekst & concept

www.annekenunn.nl 

Vormgeving  
www.avancecommunicatie.nl 
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