
 

     
 

Persbericht  

4 juni 2021 

Gemeenteraden financieren jeugdbescherming- en reclassering voor 5 jaar 

Bestuurlijke fusie Intervence en Jeugdbescherming west 

  

De 13 Zeeuwse gemeenteraden zijn allemaal[1] akkoord gegaan met financiering van 

jeugdbeschermings- en reclasseringstaken die van Intervence naar Jeugdbescherming west gaan. 

Het is de bedoeling dat beide organisaties bestuurlijk fuseren, waarna de organisatie de naam 

Jeugdbescherming west Zeeland gaat voeren. Het akkoord van de 13 Zeeuwse gemeenteraden is 

een belangrijke stap in dit fusieproces.  

  

De voorwaarden waaronder Jeugdbescherming west Zeeland kan gaan werken, zijn openbaar 

gepubliceerd op TenderNed. De termijn van 20 dagen om hierop te reageren loopt op 16 juni 2021 

af.  Daarna wordt bepaald of de opdracht aan Jeugdbescherming west Zeeland verleend kan worden. 

Dan wordt ook duidelijk of de bestuurlijke fusie tussen Intervence en Jeugdbescherming west door 

kan gaan.  

  

Voor jeugdigen en gezinnen die zorg van Intervence ontvangen is dit mooi nieuws. Zodra de 

bestuurlijke fusie rond is, is het voor veel jeugdigen en gezinnen mogelijk om dezelfde 

gezinsmanager te behouden. Jeugdbescherming west en Intervence werken volgens dezelfde 

werkwijze, dus de werkwijze van de gezinsmanagers blijft gelijk.  

  

Voor zowel de jeugdigen, gezinnen en de medewerkers van beide organisaties komt er binnenkort 

meer duidelijkheid.  

   

Noot voor de pers: 

  

De woordvoerder namens de 13 Zeeuwse gemeenten is de voorzitter van Jeugdregio Zeeland: 

wethouder Jack Werkman. U kunt met hem contact zoeken via Angelique Ocké 

(communicatieadviseur) tel. 06 21127433 en e-mail aocke@gemeentesluis.nl. 
 

Voor vragen over Jeugdbescherming west kunt u contact opnemen met Laura Vols 

(communicatieadviseur) via tel. 06 29317269 en e-mail L.Vols@jeugdbeschermingwest.nl of Birgit 

Diepstraten via tel. 06 54305798 en e-mail B.Diepstraten@jeugdbeschermingwest.nl.  
 

Voor vragen over Intervence kunt u contact opnemen met Lianda van Balen (communicatieadviseur) 

via tel. 06 12841788 en e-mail l.vanbalen@intervence.nl.  

 
[1] het akkoord van de gemeenteraad van Vlissingen is onder voorbehoud van de provincie Zeeland en de artikel 12 inspecteur als 

financieel toezichthouders 
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