Beter Beschermd plus
(BB plus)
Ontwikkeld door Stek Jeugdhulp, Bureau
Jeugdzorg en de Raad voor de
Kinderbescherming. Onderzocht op effecten
door bureau van Montfoort.
Succesvolle werkwijze landelijke voorbeeld en
onderdeel vliegwielproject ministerie van
Justitie.
Wat is BB plus
• Hulpverlening gedurende de
onderzoeksfase van de Raad voor de
Kinderbescherming bij melding van
onveiligheid.
• Samenspel van Raad, Jeugdbescherming en
hulpverlening met als doel:
- Veiligheid kinderen
- Hulp zo snel mogelijk starten door druk
onderzoek te benutten
- Gezinnen motiveren voor hulp
- Beter onderzoek.
Voor wie
• Gezinnen waar een melding omtrent
veiligheid leidt tot onderzoek van de Raad
voor de Kinderbescherming.
• Kinderen waarbij vermoedens spelen van
mishandeling of verwaarlozing.
Verwijzing
• Raad voor de Kinderbescherming en
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
• Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam.
Doelstelling
• Een veilige situatie voor de kinderen, en
er direct hulpverlening beschikbaar is.
• Gezinnen motiveren voor hulp en
verbeteringen in het belang van het kind.
• Een gedeeld beeld op de actuele situatie,
betere besluitvorming bij Raad en
Rechtbank.
• Betere effectiviteit door te starten met
hulp voor de OTS (evt. wordt uitgesproken)
wordt de duur van de OTS verkort en is
sprake van minder zware interventies.
• Herstel van vertrouwen van ouders en
kinderen in de hulpverlening.

Werkwijze
• Er is een gezamenlijk werkproces van de
jeugdhulp, de Raad en de Jeugdbescherming, ook omtrent
gegevensuitwisseling en het onderzoek
(centrale regie ligt bij 1 partij).
• Hulp snel en intensief beschikbaar. Als er
hulpverleners beschikbaar zijn die al een
werkrelatie met het gezin hebben, wordt er
geen BB plus ingezet.
• Veelal is de eerdere/vrijwillige hulpverlener
de melder en is er geen basis voor
hulpverlening meer.
• Gezinswerker en gedragswetenschapper
werken beiden met het gezin.
• Hulpverleners zijn getraind in crisishulp in
complexe voor kinderen onveilige situaties
• De BB plus werkers zijn ingedeeld parallel
aan de gebiedsteams van de
Jeugdbescherming om korte lijnen en
herkenbaarheid voor de daarbij behorende
wijkteams te borgen.
Wat maakt het specifiek
• Directe beschikbaarheid, hoge intensiteit.
• Gedeeld werkproces van Jeugdbescherming, Raad en hulpverlener met
heldere rollen en 1 doel veilig opgroeien als
het kan in eigen gezin/netwerk zonder
dwang.
• Inzet gedragswetenschapper.
• Een aansprekende werkwijze, senioriteit.
Omvang
• 7.5 fte Stek Jeugdhulp.
• 8 fte TriviumLindenhof.
Effecten
Uit onderzoek:
Kortere duur OTS
• Minder zware hulp/uithuisplaatsingen.
• Rechters ervaren een betere kwaliteit van
het onderzoek (actueler).
Meer zicht op situatie cliënt/gezin
• Informatie up-to-date.

Zaken, bv. diagnostiek, schuldhulp al in
gang gezet, gezinsvoogd en wijkteam of
zorgaanbieder starten niet opnieuw, maar
gaan direct verder omdat er al een
actieplan ligt.
Hulpbeleving gezinnen
• Ervaart druk, maar ook hulp.
• Ervaart het als positief dat er iemand is
voor alle soorten steun die nodig is.
• Gezinnen zijn beter gemotiveerd voor
vervolghulp.
•

