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Managementsamenvatting

In de regio Rijnmond hebben gemeenten, jeugdbescherming, verwijzers, 

jeugdhulpaanbieders en talloze andere partners de afgelopen jaren samen 

gezocht naar mogelijkheden om de jeugdhulp beter, meer nabij en passend 

te maken. Passend in de zin van lokale hulp waar het kan en gespecialiseerde 

hulp waar het moet. Daarvoor werden op verschillende plekken in de regio 

28 transformatieprojecten ontwikkeld. Het gaat om een breed spectrum aan 

projecten met betrokkenheid van alle partners in het veld, zoals gemeenten, 

onderwijs, verwijzers,  jeugdbescherming en zorgaanbieders.

Vijf leidende principes

In elk project is onderzocht hoe de hulp aan kinderen en gezinnen meer 

integraal en meer op maat kan worden aangeboden. Uitgangspunt daarbij 

waren vijf leidende principes: we doen wat helpt; ouders en opvoeders zijn 

blijvend; we luisteren naar de vraag van het kind; kinderen hebben een (t)huis 

en kunnen naar school; we streven altijd naar passende hulp.

Onderzoek

Om te kunnen leren van de transformatieprojecten is gebruikgemaakt 

van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek, 

uitgevoerd door KPMG, heeft als doel om de voortgang van de transformatie 

te monitoren met behulp van data. Het kwalitatieve onderzoek richtte zich 

op vier transformatieprojecten en heeft tot doel om scherp zicht te krijgen 

op de ervaren effecten en de werkzame elementen van de transformatie. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door OBI en onderzoeksinstituut IVO vanuit de 

regionale kenniswerkplaats ST-RAW.

Werkzame elementen 

De transformatieprojecten maken duidelijk dat het daadwerkelijk mogelijk 

is om het beroep op specialistische hulp te verminderen. Daarvoor is het 

essentieel dat er snel en flexibel maatwerkhulp inzetbaar is, die aansluit op 

wat kinderen en gezinnen nodig hebben. Dit vraagt om multidisciplinaire 

ketensamenwerking, kennisdeling tussen professionals die - niet gehinderd 

door financiële en bureaucratische barrières - kunnen investeren in de relatie 

en het opbouwen van vertrouwen om dat met elkaar te organiseren. Niet de 

gezinnen zijn complex maar de samenwerking. 

Randvoorwaarden 

Om te kunnen innoveren en de zorg te verbeteren zijn investeringen nodig 

in middelen, tijd en de juiste professionals. Innovatie moet als een continu 

proces worden gezien, waarbij ook de stap gezet moet kunnen worden 

naar borging van innovaties in het bestaande aanbod. Hiervoor is gedeeld 

eigenaarschap en draagvlak bij gemeenten nodig. Door de juiste personen 

vanaf het begin bij innovatie te betrekken kan aan deze randvoorwaarde 

worden voldaan. Om ketenbreed te kunnen innoveren is het verder nodig om 



6

financiering en verantwoording aan te laten sluiten. Ofwel, er moet ruimte 

zijn voor beschikkingsvrij aanbod en het ontschotten van budgetten. Ook 

moet er ruimte zijn om op en af te schalen in de keten. Voor een succesvolle 

implementatie van innovaties moeten zij om te beginnen bekend zijn. Het is 

nodig om naamsbekendheid te genereren, kennis te verzamelen via monitoring 

en registratie, en te faciliteren dat kennis kan worden gedeeld en van elkaar kan 

worden geleerd. Dit gaat niet vanzelf.

 

Adviezen structurele verbetering jeugdhulp

Om de jeugdhulp in de regio Rijnmond structureel te verbeteren, is het 

essentieel om de resultaten van de 28 transformatieprojecten vast te houden, 

te borgen en te integreren in het nieuwe inkoopkader. Daarvoor doen we de 

volgende adviezen, die we in dit rapport nader toelichten: 

Doel 

Een sterke lokale infrastructuur

Doen

Doen

Doen

Doel

Een aansluitende regionale infrastructuur 

Doel

Samen leren wat werkt

Deskundigheidsbevordering en training van lokale teams

Specialistische expertise lokaal beschikbaar stellen

Bevorderen van preventie door inzet van expertise jeugdhulp in het 

onderwijs en samenwerking

Gezamenlijke screening door lokaal team en specialistische jeugdhulp 

bij complexe problematiek

Mogelijk maken van een combinatie van zorgvormen in aansluiting op 

de vraag

Creëren van een permanente structuur van samen leren en 

ontwikkelen in Rijnmond
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Voorwoord

In de regio Rijnmond hebben gemeenten, jeugdbescherming, verwijzers, jeugdhulpaanbieders en talloze 

andere partners de afgelopen jaren samen gezocht naar mogelijkheden om de jeugdhulp beter, meer nabij 

en passend te maken. Daarvoor werden op verschillende plekken in de regio 28 transformatieprojecten 

ontwikkeld. Het gaat om een breed spectrum aan projecten met betrokkenheid van alle partners in het 

veld, zoals gemeenten, onderwijs, verwijzers,  jeugdbescherming en zorgaanbieders.

Al deze projecten hadden eenzelfde vertrekpunt: heldere transformatiedoelen en leidende principes die 

gezamenlijk zijn gedefinieerd. In elk project is onderzocht hoe de hulp aan kinderen en gezinnen meer 

integraal en meer op maat kan worden aangeboden. Daarvoor moesten schotten worden beslecht en 

nieuwe vormen van samenwerking worden uitgevonden. In de uitwerking van de verschillende projecten 

zien we daarom een grote verscheidenheid aan oplossingen.

De meeste projecten zijn inmiddels afgerond en we weten welke werkzame elementen en 

randvoorwaarden cruciaal waren voor het resultaat. Deze waardevolle kennis mag niet verloren gaan en is 

daarom vertaald in concrete adviezen. 

Voorgenoemde partijen in de regio Rijnmond hebben zich afgelopen jaar nauw betrokken getoond 

bij het formuleren van de transformatiedoelen en het helpen realiseren van alle pilotprojecten. Nu 

is het momentum om de adviezen mee te nemen in de verdere visievorming, beleidsontwikkeling, 

het inkoopkader en de aanbesteding die in 2022 op stapel staat. Bij de nieuwe aanvraagronde van 

transformatiesubsidies 2022 is het van belang ruimte te bieden voor het doorzetten van de monitoring 

van de transformatie en het continueren van kansrijke projecten die meer tijd nodig hebben. Zo zorgen we 

met alle partners in de regio voor een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel, dat eraan bijdraagt dat onze 

jeugd kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien.

Projectgroep Verbetering zorg voor jeugd in regio Rijnmond

Hannie Olij, Arlette Sprokkereef, Sebastian Cardona, Laura Prince, Arjan Ogink, Wilma Jansen, Ron van 

Zon, Shirley Davis, Gerdy Schippers, Marco van Delft en Marion Welling
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In het voorjaar van 2019 zijn de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 

Rijnmond waar de gemeenten in de regio Rijnmond in samenwerken (GRJR), 

verwijzers en zorgaanbieders bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen 

rondom de transformatie te bespreken. In verschillende werksessies werden 

onder de noemer Samen lerend doen wat werkt knelpunten verkend en tien 

verbeterpunten benoemd, die uiteindelijk zijn weerslag kregen in de Notitie 

Verbetering zorg voor Jeugd in Rijnmond. 

De verbeterpunten zijn:

1. Passend arrangeren

2. Samenwerking wijkteams 

3. Hoofd- en onderaannemerschap 

4. Monitoring

5. Aanbestedingen

6. Resultaatsturing 

7. Samenwerking backoffice

8. Pleegzorg +

9. Integrale levering

10. Voldoende budget en flexibiliteit tussen de percelen

In juni van datzelfde jaar formuleerden de wethouders van de Rijnmond-

gemeenten en de zorgaanbieders in de themasessie Jeugdhulp Rijnmond AB 

vijf leidende principes voor het vervolg van de transformatie van de jeugdhulp 

in Rotterdam Rijnmond. 

Kinderen en jongeren moeten kansrijk, gezond en veilig kunnen opgroeien. 

Om dat voor elkaar te krijgen, is een transformatie van de jeugdhulp nodig. 

Alle gemeenten in Nederland staan voor de grote inhoudelijke opgave om die 

transformatie vorm te geven. Ook de gemeenten in Rijnmond. De Jeugdwet 

van 2015 geeft inhoudelijk richting aan de beoogde transformatie, met noties 

als ‘de juiste hulp op maat’, ‘integrale hulp en ontschotting van budgetten’, 

‘preventie en eigen verantwoordelijkheid’ en ‘meer ruimte voor de professional’. 

De vijftien gemeenten in de Jeugdhulpregio Rijnmond hebben de 

transformatieopgave in 2015 vol energie opgepakt. Voor alle gemeenten 

was de opgave hetzelfde, maar zij verschilden in hun aanpak en tempo. Elke 

gemeente richtte haar eigen infrastructuur in, veelal met lokale teams en 

lokale initiatieven voor de samenwerking met ketenpartners. In 2016 zijn 

alle gemeenten en jeugdhulppartners vervolgens de uitdaging aangegaan 

om het stelsel van jeugdzorg opnieuw in te richten. Aan de hand van de 

Transformatieagenda Rijnmond gingen zij aan de slag. Alle acties in deze 

agenda zijn gegroepeerd rondom drie transformatieprincipes:

1. passende hulp dichtbij: voorkomen van crises en uithuisplaatsing,

2. opgroeien in veilige opvoedsituaties: bescherming tegen veiligheidsrisico’s,

3. jeugdhulp door capabele, efficiënte en effectieve hulpverleners: lerende 

omgeving voor professionals. 

Inleiding
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Het gaat om:

De landelijke transformatiesubsidie, die in de zomer beschikbaar kwam, bood 

een geweldige kans om concreet aan de slag te gaan en de verbeterpunten 

en de leidende principes in concrete projecten te realiseren. Zowel de 

zorgaanbieders als de gemeenten in de regio grepen de mogelijkheid aan om 

subsidie aan te vragen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de financiering van 

28 transformatieprojecten, verspreid over de regio.   

In deze transformatieprojecten werkten gemeenten, GRJR, verwijzers, 

zorgaanbieders en andere partners op een innovatieve manier met elkaar 

samen. De projecten bieden de mogelijkheid om nieuwe wegen te verkennen, 

bijvoorbeeld in de samenwerking tussen organisaties, en om andere of 

extra hulp en ondersteuning te bieden. Het doel was steeds: de jeugdhulp in 

Rijnmond naar een hoger niveau brengen, naar het niveau dat inwoners mogen 

verwachten. 

doen wat helpt,

ouders en opvoeders zijn blijvend,

luister naar de vraag van het kind en spreek de taal van het kind,

kinderen hebben een (t)huis en kunnen naar school,

we streven altijd naar de best passende hulp.

Alle betrokken partners vinden het essentieel dat de opbrengsten van 

álle transformatieprojecten gebruikt worden om het totale stelsel van 

jeugdhulp in Rijnmond te verbeteren. Dat is ieders sterke, intrinsieke 

wens. Om dit te waarborgen, is onder meer een projectgroep geformeerd 

en is een kwantitatieve monitor ontwikkeld, die de effecten van alle 

transformatieprojecten objectief in beeld kan brengen. Daarnaast is naar 

vier afzonderlijke projecten kwalitatief onderzoek gedaan. Het kwalitatieve 

onderzoek heeft tot doel om beter te begrijpen wat de werkzame elementen 

en principes zijn en om de effectiviteit te verklaren. De vergaarde kennis wordt 

verzameld, gebundeld en gedeeld in de regio. Kennisdeling is ook op andere 

manieren gestimuleerd en gefaciliteerd, bijvoorbeeld door het organiseren 

van werksessies en (thema)bijeenkomsten voor projectleiders, betrokken 

organisaties en wethouders. 

Maar het allerbelangrijkste is dat de jeugdigen en hun gezinnen ook betrokken 

zijn (én vooral blijven) bij de ontwikkeling van het stelsel. Hen dient altijd de 

vraag gesteld te worden hoe zij de hulp (hebben) ervaren. Hun meedenken en 

doe-kracht zijn belangrijk! 

Transformatie-agenda 

Rijnmond

Samen lerend 

doen wat werkt

Notitie verbetering 

zorg voor jeugd in 

Rijnmond

Vijf leidende 

principes

Transformatie-

projecten

Borging in nieuwe 

werkwijze en beleid
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Leeswijzer

We starten deze publicatie met een managementsamenvatting en een 

compacte duiding van de 28 transformatieprojecten. Uitgebreidere informatie 

over de doelen, betrokkenen, opbrengsten en borging van de 28 afzonderlijke 

projecten heeft een plek gekregen in de bijlages. 

In hoofdstuk 2 staan we stil bij vijf werkzame elementen, die essentieel zijn om 

de jeugdhulp nabij en passend te organiseren. Om te verhelderen hoe deze 

elementen er in de praktijk concreet uitzien, larderen we het hoofdstuk met 

casuïstiek en uitspraken van projectleiders. 

In het verlengde van de werkzame elementen maken we in hoofdstuk 3 

inzichtelijk welke randvoorwaarden bepalend zijn geweest voor het succes van 

de diverse transformatieprojecten.

Om nog scherper zicht te krijgen op de opbrengsten en effecten van de 

projecten, wordt kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan. In hoofdstuk 

4 lichten we de opzet van het kwantitatieve onderzoek toe en passeren de 

belangrijkste bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek de revue. Veel 

transformatieprojecten in de jeugdhulp richten zich op verbetering van de 

hulp aan kinderen en gezinnen door ervaring op te doen met nieuwe vormen 

van integraal werken. In hoofdstuk 5 gaan we in op de resultaten van de 

inspiratiesessie over integraal en regelvrij werken die we over dit thema 

organiseerden.   

Het belangrijkste element bewaren we voor het laatst. In hoofdstuk 6 zijn 

adviezen uitgewerkt. Hier leest u welke veranderingen structureel nodig zijn 

voor een duurzame verbetering van de jeugdhulp in Rotterdam Rijnmond. 

Het opstarten van de vele projecten is niet zonder slag of stoot gegaan. Veel 

projecten zouden begin 2020 starten, maar de eerste COVID-19 golf zorgde 

voor vertraging. De meeste projecten zijn inmiddels afgerond, een klein aantal 

loopt door tot eind 2021. Het is de wens om de transformatiemonitor door te 

zetten en af te ronden in 2022.
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Projecten 
in het kort



12



13

Werkzame 
Elementen



14

De 28 transformatieprojecten hebben 

veel waardevolle inzichten opgeleverd. In 

dit hoofdstuk belichten we de werkzame 

elementen, die essentieel zijn gebleken om de 

jeugdhulp nabij en passend te organiseren. Het 

gaat om:

1. integrale screening en snel ingrijpen,

2. centraal stellen van kind en gezin,

3. multidisciplinaire samenwerking,

4. draagvlak en communicatie,

5. kennis delen, samen leren en   

De gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio Rijnmond hebben de ambitie om de jeugdhulp 

nabij en passend te organiseren. Daarmee bedoelen ze dat de jeugdhulp past bij het gewone leven 

en eenvoudig en toegankelijk is. Zo dicht mogelijk bij het gezin, in de school en in de omgeving van 

het kind of gezin en uitgaand van de veerkracht van kinderen en gezinnen (Regiovisie Jeugdhulp 

Rotterdam, november 2020). 

Hieronder werken we deze werkzame elementen verder uit en illustreren ze met uitspraken van 

projectleiders en casuïstiek. Omwille van de privacy zijn alle namen in de casuïstiek gefingeerd.

professionalisering,
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Een van de projectleiders zegt over dit werkzame element: “Door goed te kijken 

naar de reden achter het gedrag wordt niet enkel ingezet op behandeling van 

gedragsverandering van het kind, maar kan sluitende ondersteuning worden 

geboden. Het hele systeem wordt meegenomen.” Illustratief is de volgende 

casus. De tweede casus laat zien dat eerder signaleren en ingrijpen leidt tot 

minder aanvragen voor individuele jeugdhulp.  

Zorg in de klas

Basisschool De Vlinder staat in de Schiedamse wijk Sveaparken. 

Rond 2018 merkt het wijkteam dat de school steeds meer 

aanvragen doet voor individuele GGZ-behandeling. Het project 

Zorg in de klas heeft een impuls gegeven aan de samenwerking 

tussen het wijkteam en de school. De leerkrachten hebben meer 

kennis over GGZ-problematiek, zijn meer klassikaal (in plaats 

van individueel) naar gedrag gaan kijken en kunnen meer in 

hun eigen klas ondervangen. Kinderen krijgen meer passende 

ondersteuning binnen de school (in samenwerking met het WOT, 

de Forta-groep, orthopedagogen/psychologen, logopedisten en 

Opdidakt/Leestalent). Door het project vraagt de school minder 

(onnodige) specialistische zorg aan. 

Uit: project Zorg in de klas (bijlage 23)

Zorg is sneller passend

Een huisarts meldt Sofie (14 jaar) bij GGZ-Delfland aan 

voor specialistische jeugdhulp. Bij Sofie is sprake van 

emotieregulatieproblematiek. In het Zorgafstemmingsgesprek 

(ZAG) vindt een integrale screening plaats. Sofie, haar ouders, een 

jeugdconsulent van de gemeente en een behandelaar van GGZ-

Delftland zijn hierbij aanwezig. In het ZAG worden aanwijzingen 

gezien voor ADHD en PTSS. Besloten wordt dat er thuis 

ambulante opvoedondersteuning door de jeugdconsulent komt, 

die snel van start kan gaan. 

Doordat er vroeg in het traject wordt samengewerkt, is passende 

hulp veel sneller beschikbaar gekomen dan in een regulier GGZ-

traject. De verwachting is dat de klachten van Sofie hierdoor ook 

sneller zullen afnemen. 

Uit: project Passend arrangeren (bijlage 3)

In een eerder stadium signaleren en snel ingrijpen,

snel, laagdrempelig.

1. Integrale screening en snel ingrijpen
Hierbij gaat het om:
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2. Centraal stellen van kind en gezin

Hierbij gaat het om:

In alle projecten komt naar voren hoe belangrijk het is dat de focus van 

professionals steeds op het kind en het gezin gericht is. Confronterend 

is een citaat van een van de projectleiders:  “Situaties waarbij we [lees: 

samenwerkingspartners] drie tot negen maanden alleen met elkaar bezig zijn 

en de cliënt vergeten komen niet meer voor. We focussen op de inhoud: wat 

heeft dit kind nodig? Cliënten worden niet meer, of in ieder geval beduidend 

minder, van het kastje naar de muur gestuurd. Zij profiteren van meer 

samenwerking en meer professioneel onderling begrip.”

Een andere projectleider voegt hieraan toe: “Door steeds het perspectief van 

ouders en jongeren als uitgangspunt te nemen, kom je dichter bij elkaar. De 

vraag is daarbij steeds: welke hulp zit erin en welke hulp is er nodig?”

Ter illustratie weer een casus.

uitgaan van de leefwereld van het kind/gezin,

inzet van het netwerk van het kind/gezin,

rondom kind/gezin.

Omgaan met boosheid en angst

De ouders van Joep (8 jaar) hebben een intakegesprek met de 

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ-Jeugd. Joep laat thuis en 

tijdens het buitenspelen druk en boos gedrag zien als hij iets niet 

mag, als iets niet lukt of als hij ruzie krijgt. Daarnaast is hij bang 

voor het slapen en soms ook voor inbrekers. Door corona zijn de 

klachten verergerd. De ouders vragen zich af waar de klachten 

vandaan komen en hoe zij kunnen omgaan met de boosheid en de 

angst om te slapen. Tijdens het intakegesprek komt een eventuele 

verwijzing voor diagnostiek ter sprake. De POH legt uit zelf geen 

diagnostiek te doen, maar wel psycho-educatie kan bieden en 

handvatten kan aanreiken. 

Al na vier gesprekken geven de ouders aan dat het veel beter gaat 

met Joep, zowel met het slapen als met de boosheid. Joep vindt 

het zelf fijn dat hij niet meer zo boos wordt. De ouders hebben 

geen behoefte meer aan diagnostiek, zij hebben voldoende 

handvatten om verder te gaan. De gesprekken worden afgerond.

Uit: project In het lokale netwerk de samenwerking in de eerstelijns 

zorg versterken (bijlage 13) 
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Maatwerk geeft vertrouwen

Dylan (16 jaar) zit in 2020 al bijna een jaar op de verblijfsafdeling 

Prisma (locatie van Horizon in Harreveld/Gelderland). In 

een gesprek met Dylan en zijn ouders wordt zijn perspectief 

besproken: zelfstandig of begeleid wonen in de eigen regio met 

een stabiel netwerk. De verhuizing naar het PerspectiefHuis 

van Timon in Vlaardingen is een eerste stap. Vanwege  

persoonlijkheidsproblematiek wordt ingeschat dat dit een grote 

stap is. Dylan en zijn ouders reageren enthousiast op het voorstel 

om trajectbegeleiding in te zetten. Alle afspraken die betrokkenen 

maken, richten zich op een zo goed mogelijke overgang. 

Ten aanzien van het voortraject wordt onder meer afgesproken 

dat de Timon-mentor betrokken wordt bij de begeleiding in 

Harreveld. Ook gaat Dylan kennismaken in het PerspectiefHuis 

en kan daar tot de verhuizing wekelijks een dag langskomen en 

mee-eten. De Timon-mentor neemt contact op met het netwerk 

van Dylan. Hij gaat onder meer op huisbezoek om kennis te 

maken met de ouders en hun betrokkenheid te bespreken. De 

moeder bezoekt het PerspectiefHuis. Zij is aanvankelijk bang 

dat de verhuizing zal leiden tot stagnatie in het onderwijs en 

in het contact met Dylan. Door de trajectbegeleiding krijgt zij 

meer vertrouwen, ze voelt zich vrij om regelmatig de Timon-

mentor te bellen met inhoudelijke en praktische vragen. In het 

voortraject wordt ook besproken welke onderwijsopties Dylan na 

de verhuizing heeft. Bij één school wordt een intakegesprek voor 

Dylan georganiseerd. 

In 2021 is de verhuizing een feit. De begeleider uit Harreveld 

komt nog een keer langs en onderhoudt contact met de Timon-

mentor. Warme overdracht is iets wat normaal gesproken niet 

mogelijk is.

Uit: project Verbetering overgang van gesloten naar open residentiële 

jeugdhulp(bijlage 8)

Over het uitgaan van de leefwereld van het kind en het gezin zegt een projectleider: “Ga in gesprek met de ouders en kijk vanuit hun ervaring naar de zorgvraag en de 

(ontbrekende) aansluiting tussen hulpvragers en gemeente en zorgaanbieders. Ontwikkel vervolgens een aanpak die beter aansluit bij de leefwereld.” Twee casussen ter 

illustratie.
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Bouwen aan een sterk netwerk

Het wijkteam is betrokken bij een nieuwkomersgezin, dat bestaat 

uit een vader, moeder en vier zeer jonge kinderen. De ouders 

hebben veel op hun bordje. Niet alleen de verwerking van hun 

eigen trauma, schulden, inburgeringslessen en taallessen, maar 

ook veel ziekenhuisbezoeken vanwege medische problemen 

van de oudste twee kinderen. Het derde kind heeft een 

ontwikkelingsachterstand. Zodra het wijkteam betrokken raakte, 

is samen met de ouders de hulpvraag van het gehele gezin in kaart 

gebracht en is een traject gestart. Dit traject vroeg veel van de 

ouders en het wijkteam. Om de zelfstandigheid en de eigen regie 

van de ouders te versterken en om te zorgen dat de hulpverlening 

een stapje terug kan doen, is gekeken hoe het netwerk ingezet 

kan worden. Aanvankelijk kwam dat moeilijk van de grond, het 

gezin gaf aan geen netwerk te hebben. Door inventiviteit van de 

wijkteammedewerker is echter een heel netwerk van vrijwilligers 

aangeboord. Het netwerk ondersteunt de ouders onder meer 

met de financiën en het reizen met het ov. Ook organiseert 

het netwerk de oppas tijdens de taal- en inburgeringslessen, 

stimuleert de ontwikkeling van de kinderen, ondersteunt in de 

communicatie met de scholen en maakt het gezin verder wegwijs 

in hun woonplaats. Het wijkteam is nog steeds betrokken, maar op 

een veel minder intensieve manier.

Uit: project Versterken zelfredzaamheid (bijlage 18).
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3. Multidiciplinaire samenwerking

Laagdrempelig contact

Een huisarts is van plan om een meisje met een eetstoornissen 

te verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Tijdens 

een adviesgesprek met een van de gespecialiseerde aanbieders 

die bij dit project betrokken is, blijkt dat het meisje zeer weinig 

beweging heeft en dat er in het gezin meerdere problemen 

spelen. De huisarts krijgt het advies om een bewegingscoach 

en gezinsbegeleiding in te zetten. Hierdoor is het meisje niet 

verwezen naar de SGGZ.

Uit: project Integrale samenwerking in BAR-gemeenten (bijlage 6).

samenwerking met huisartsen, inzet van Praktijkondersteuner Huisarts 

(POH Jeugd),

samenwerking met lokale teams,

samenwerking met onderwijs,

samenwerking met forensische zorg,

samenwerking met/inzet van LVB/GGZ/J&O, JBRR.

Hierbij gaat het om:

Over de samenwerking met lokale teams zegt een projectleider: 

“De gezinnen worden niet overgedragen aan 

specialistische hulp, maar we trekken samen op. We 

worden vooral ingezet bij meer complexe casussen of 

wanneer er tijdelijk meer intensieve hulp nodig is dan 

de basishulp.”

Als we het hebben over nabij en passend organiseren van de jeugdhulp, kan 

de samenwerking met huisartsen en de inzet van POH GGZ Jeugd een 

groot verschil maken. Een projectleider zegt daarover: “Consultatie, opleiding 

en advies van JGGZ/jeugdhulp was voorheen niet direct beschikbaar voor 

huisartsenpraktijken. Nu wel. Huisartsen reageren daar positief op. We zijn 

trots dat we dit in nauwe samenwerking met hen hebben kunnen opzetten.” 

Een andere projectleider geeft daarbij als tip: “Ga open het gesprek aan met 

huisartsen. Focus daarbij op het gemeenschappelijke belang: kinderen en hun 

ouders.” Onderstaande casus illustreert de meerwaarde van de POH GGZ 

Jeugd.  
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Hulp vanuit twee diciplines

Levi (9 jaar) heeft een autismespectrumstoornis (ASS) en een 

meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD). Er is 

sprake van angstigheid, dwangmatige handelingen en gedachten, 

agressiviteit en concentratiegebrek. Door de coronapandemie 

is het gedrag van Levi heftiger geworden. De ouders willen 

handvatten om in de thuissituatie beter om te gaan met de 

agressieve buien, angsten en dwangmatigheid. Ook is er de wens 

om meer inzicht te krijgen in zijn niveau, zodat ouders en school 

daarop kunnen aansluiten. 

SPAN-CKL is ongeveer vijf maanden intensief bij deze casus 

betrokken geweest. Vanuit twee disciplines werd hulp geboden: 

jeugd- en opvoedhulp en GGZ. De wekelijkse jeugd- en 

opvoedhulp richtte zich op de ouders. Zij kregen handvatten ten 

aanzien van de gedragingen van Levi. Ook was er aandacht voor 

het actief inzetten van het netwerk. Voor de niveaubepaling heeft 

de GGZ een intelligentieonderzoek gedaan en adviezen gegeven. 

Levi kreeg individuele behandeling, met hierin onder meer 

aandacht voor angst en dwang. 

Uit: project SPAN/ CKL; Specialistisch Ambulant Netwerk voor 

de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en 

Lansingerland (zie bijlage 1).

zegt een projectleider over de samenwerking met onderwijs. De Familieklas 

is een prachtige illustratie:

“Onderwijs is een sleutelfactor om het leven van 

jongeren weer op de rit te krijgen”,

Afstemming tussen thuis en school

Alexander (7 jaar) heeft autisme en kan niet goed meekomen 

in de klas. De situatie escaleert. Er wordt zelfs behandeling/

opname overwogen en de opties voor verwijzing naar het speciaal 

onderwijs worden verkend. Alexander en zijn ouders worden 

aangemeld voor De Familieklas. 

In een half jaar tijd maken de ouders, de leerkracht, de intern 

begeleider van de school en de gezinscoach samen goede 

afspraken over de afstemming tussen thuis en school. Zo weet 

Alexander waar hij aan toe is, voelt hij zich veilig en kan weer 

goed functioneren in zijn eigen vertrouwde klas. Dankzij de juiste 

ondersteuning op school kan hij in het regulier basisonderwijs 

blijven, is hij thuis beter te hanteren en kan hij zich beter 

ontwikkelen.

Uit: project De Familieklas (bijlage 24).
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Familietherapie

Tygo wordt aangemeld op het moment waarop hij vastzit in de 

Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt. Letterlijk één dag 

later komt hij vrij. Nog diezelfde dag start de Multi Dimensionele 

Familie Therapie (MDFT). Dankzij een goede overdracht van de 

gedragswetenschapper van De Hartelborgt is er vanaf de start 

een goed beeld van Tygo. Alle betrokkenen vinden het fijn dat de 

therapie direct start. Zeker de ouders putten hier hoop uit; zij 

voelen zich machteloos. De therapie heeft het gezin (ouders en 

broers) versterkt en hun positie sterker gemaakt. Zo heeft een 

broer ‘foute vrienden’ van Tygo aangesproken en gezegd dat ze 

niet meer met zijn broer moeten omgaan. De broers en ouders 

hielden steeds goed in de gaten met wie Tygo omging en waar 

hij was. Zij hebben (nog meer) geleerd hoe belangrijk het is dat 

zij vertrouwen laten zien en uitspreken richting Tygo. Er is ook 

ingezet op positief belonen. Daarnaast hebben de ouders geleerd 

dat het helpt als ze Tygo vragen stellen over de gevolgen van zijn 

keuzes. In dit traject hebben ouders, school en jeugdreclassering 

nauw samengewerkt. De neuzen stonden dezelfde kant op; dit 

heeft Tygo veel duidelijkheid gegeven over wat er van hem wordt 

verwacht.

Op dit moment gaat het heel goed met Tygo. Hij is niet meer in 

aanraking geweest met de politie, het gaat goed op school, hij 

ervaart steun en vertrouwen van zijn familie en is meer in zichzelf 

gaan geloven.

Uit: project Doorlopende zorg na detentie (bijlage 9).

Aldus de projectleider. Onderstaande casus illustreert hoe waardevol de 

samenwerking met forensische zorg kan zijn. 

“Jeugdhulp, justitie, gemeente en forensische zorg-

aanbieders zijn erg verschillende werelden. Daardoor is 

doorlopende zorg na detentie niet vanzelfsprekend” , 



22

Getrapte aanpak met duidelijke grenzen

De vader van de 13-jarige Mick meldt zijn zoon aan met klachten 

zoals nachtmerries, slaap-, stemmings- en concentratieproblemen. 

Mick woont bij zijn vader en wil zijn moeder na een incident 

niet meer zien of spreken. De intake maakt duidelijk dat Mick 

meerdere ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, zoals 

een complexe scheiding en verbaal en fysiek geweld bij zowel 

vader als moeder thuis. 

In de aanpak staat de veiligheid van Mick op nummer één. Om 

bij de vader een stabiele thuisbasis te creëren, wordt wekelijks 

video-interactiebegeleiding ingezet. Zijn vader en stiefmoeder 

leren hoe ze kunnen afstemmen op Mick en kunnen reageren in 

stressvolle situaties. Ook psycho-educatie maakt deel uit van de 

ouderbegeleiding; hierin is onder meer informatie gegeven over 

de hersenontwikkeling van jeugdigen en PTSS. Mick heeft zelf 

wekelijks therapie, hij krijgt psycho-educatie en er wordt gewerkt 

aan zijn emotieregulatie. 

Inmiddels zijn er mooie stappen gezet. Vader en stiefmoeder 

hebben meer inzicht en bieden Mick een stabielere thuissituatie 

zonder geweld. Mick begrijpt beter waar zijn klachten vandaan 

komen, voelt zich minder schuldig, kan zijn emoties beter 

reguleren en zit beter in zijn vel. Hij is klaar voor de tweede fase 

van het traject: trauma-therapie. In de derde fase zal worden 

ingezet op contactherstel met de moeder. 

Uit: project Integrale omgangsbegeleiding (bijlage 5)

Bij het ‘centraal stellen van kind en gezin’ is het essentieel om te investeren in samenwerking en vertrouwen. Zoals twee projectleiders zeggen: “Ook al zijn er diverse 

belangen, de keten is gezamenlijk verantwoordelijk. Naar elkaar wijzen, of juist de ogen sluiten voor wat niet direct betrekking heeft op de eigen organisatie, helpt niet” en 

“Investeren in samenwerking tussen JGZ, wijkteam en onderwijs is de basis voor succes.”

De volgende casus laat zien hoe de samenwerking met/inzet van LVB, de Jeugd GGZ, Jeugd & Opvoedhulp en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond ervoor zorgt 

dat er stapje voor stapje een mooie toekomst ontstaat voor het gezin waarin Mick opgroeit. De projectleider zegt:  “Cliënten en lokale teams waarderen het als de inten-

sieve en multidisciplinaire ondersteuning snel en met zo min mogelijk administratief werk beschikbaar is.”
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Gemeenten betrekken kan op tal van manieren. Een projectleider kleurt dit als 

volgt in: 

4. Draagvlak en Communicatie

“We organiseren werkbijeenkomsten met 

de gemeenten. De werkvloer wil vaak graag 

samenwerken, het gedoe zit vaak op management- 

en bestuurlijk niveau. Het is de kunst om ruimte te 

organiseren om dingen anders te doen en die ruimte 

goed te benutten.”

Over de waarde van bottom-up organiseren hebben diverse projectleiders zich 

expliciet uitgelaten. Een greep uit wat zij hierover zeggen: 

“We zijn aan de slag gegaan in de school, waar het 

team gemotiveerd is om de beweging te maken naar 

meer inclusief onderwijs. Eventuele problemen 

bespreken we in een werkgroep, waarbij we kijken 

naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.”

“Vanaf het begin trekken alle partijen gezamenlijk 

op. Iedereen heeft zeggenschap gehad en ieders 

kennis en kunde heeft een plek gekregen in het 

samenwerkingsproces.”

gemeenten betrekken,

bottom-up organiseren,

draagvlak, communicatie en afspraken,

voortbouwen op bestaande samenwerking.

Hierbij gaat het om:
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Voorkomen van plaatsing in sbo

Het jeugdmaatschappelijk werk geeft op de school in deze 

casus onder meer voorlichting over seksualiteit en sociaal 

media (in samenwerking met het jongerenwerk en de 

jeugdverpleegkundige) en levert een bijdrage aan ouderavonden. 

Door het goede contact en de samenwerking doet het schoolteam 

steeds vaker een beroep op het jeugdmaatschappelijk werk, onder 

meer om mee te denken over de begeleiding van een groep of een 

individuele leerling. Bijvoorbeeld over Shirley uit groep 4, die in 

de buitenschoolse opvang (bso) opvallend gedrag laat zien. De 

leerkracht, de bso, het jeugdmaatschappelijk werk en de moeder 

hebben regelmatig overleg om tot handelingsafspraken te komen. 

Aan het eind van dat overleg sluit Shirley zelf ook altijd aan. De 

verwachting is dat een overstap naar het speciaal basisonderwijs 

voorkomen kan worden.

Uit: project Onderwijs en jeugdhulp (bijlage 19)

 “Als samenwerken even spannend wordt, 

kun je teruggrijpen op de afspraken uit de 

samenwerkingsovereenkomst. Dit heeft houvast 

gegeven op cruciale momenten op procesniveau.”

Als er eenmaal een vorm van samenwerking tot stand is gekomen, kan daar 

in de praktijk vaak goed op worden voortgebouwd. De volgende casus is 

illustratief voor het voortbouwen op bestaande samenwerking.

Ook over de waarde van draagvlak, communicatie en afspraken hebben 

verschillende projectleiders zich uitgelaten. Veelzeggend is de volgende 

uitspraak:
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Vrijwel alle projectleiders noemen kennis delen en samen leren een 

belangrijke basis voor succes. Zij zeggen hier onder meer het volgende over: 

kennis delen en samen leren, 

informatie en kennis gebruiken,

professionele ruimte en maatwerk.

5. Kennis delen/samen leren/
professionalisering

Hierbij gaat het om:

“In de waan van de dag schiet het delen van kennis 

en samen leren er bij gemeenten bij in als je het 

niet organiseert. Tegelijkertijd wordt het zeer 

gewaardeerd.”

“Investeer tijd om elkaars taal en werelden te 

leren kennen. Deze gezamenlijke ontwikkeling is 

een leerproces. In het begin vraagt dat een grote 

tijdsinvestering, maar scheelt later verloren tijd.”

 “Door vanuit GGZ-specialisme te investeren in 

deskundigheidsbevordering van leerkrachten 

verstevigt de positie van het onderwijs en verbetert het 

klassenklimaat.”
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Verwijzing SGGZ niet altijd nodig

In de opstartfase van het project zijn ongeveer 25 

consultatievragen gesteld. De meeste hebben betrekking op 

medicatie. Door de adviezen die de psychiater hierover gaf, werd 

voorkomen dat de huisarts moest doorverwijzen naar de SGGZ. 

Er waren echter ook andere vragen, bijvoorbeeld over een meisje 

met dwangklachten, dat in behandeling was van de POH GGZ. 

Deze behandeling liep vast. De psychiater heeft adviezen gegeven 

over de benadering. Doordat SGGZ-expertise laagdrempelig 

beschikbaar was voor de eerste lijn kwam de behandeling weer op 

gang en is het meisje niet verwezen naar de SGGZ.

Uit: project Integrale samenwerking huisartsen (bijlage 10).

Laatste punt bij dit werkzame element betreft professionele ruimte en 

maatwerk. Een van de projectleiders concretiseert de professionele ruimte als 

volgt: 

“Het is ontzettend belangrijk dat de vraag van 

het pleeggezin leidend is. We hebben geleerd dat 

pleeggezinnen heel uiteenlopende en soms ook heel 

verrassende behoeften hebben om de draagkracht in 

het gezin te herstellen. Flexibiliteit en creativiteit 

zijn erg helpend om de situatie in pleeggezinnen 

te verbeteren en overplaatsing van kinderen te 

voorkomen.”

“Het is belangrijk dat professionals de ruimte hebben 

om zelf te mogen oefenen met trajectinrichting.”

Een betekenisvolle uitspraak over het maatwerk: 

Het gebruiken van informatie en kennis is eveneens een belangrijk punt. Wat 

dat oplevert, laat bijvoorbeeld het project Integrale samenwerking huisartsen 

mooi zien. 
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Randvoorwaarden
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Op verschillende momenten is projectleiders gevraagd welke randwaarden bepalend zijn voor het 

succes van hun project. Deze input is gebundeld in de volgende tien randvoorwaarden:

1. juiste professionals,

2. goede voorbereiding en organisatie, goed plan, en successen vieren

3. eigenaarschap organiseren,

4. tijd en middelen voor innovatie, investeren in continuïteit,

5. registratie en monitoring,

6. naamsbekendheid/PR,

7. financiering/beschikkingsvrij/ontschot budget

8. draagvlak gemeenten,

9. beschikbaarheid hulp voor op-/afschalen,

10. faciliteren van ontmoeting en gezamenlijk leren.

We lichten de verschillende randvoorwaarden toe en kleuren ze in met quotes van projectleiders.



29

“Wat je nodig hebt, zijn betrokken en bevlogen 

professionals.” 

“Een belangrijke voorwaarde is dat deelnemers zelf 

willen meewerken en hun eigen verantwoordelijkheid 

willen dragen.”

Uitspraken van projectleiders: 

1. Juiste professionals

De juiste professionals zijn van cruciaal belang. Hierbij is aandacht nodig voor 

het verloop van professionals en het behoud van opgebouwde expertise. 

Gemeenten en zorgaanbieders moeten hen faciliteren hun werk te doen 

en kennis en kunde te ontwikkelen en te behouden. Ook is het belangrijk 

dat professionals intrinsiek gemotiveerd zijn om aan een betere kwaliteit 

van hulp te werken. Succes is soms ook een kwestie van starten met 

samenwerkingspartners die de wil hebben en het verschil willen maken.



Uitspraken van projectleiders: 
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2. Goede voorbereiding 
en organisatie, goed plan en 
successen vieren

Een goede voorbereiding betaalt zich terug. Bij die goede 

voorbereiding kan gedacht worden aan het opstellen van een 

goed, concreet plan met duidelijke focus, het opzetten van een 

goede organisatie, het betrekken van de juisten partijen en 

deskundigen, het maken van afspraken en het invullen van de 

randvoorwaarden.

“Het is belangrijk dat van tevoren duidelijk is wie er 

vanuit de gemeente betrokken moeten worden. Wie 

behoren tot de projectgroep, wie neemt de beslissingen?”

“Het vraagstuk is breed, de kans op verzanden is groot. 

Daardoor is het aanbrengen van focus cruciaal.” 

“Over de inzet van andere zorgaanbieders moeten vooraf 

goede afspraken gemaakt worden.”

“Zorg dat de formatie op orde is, met voldoende 

deskundigheid. Stem dit af met de partners.”



Uitspraken van projectleiders: 
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3. Eigenaarschap organiseren

Het is belangrijk dat alle partijen die nodig zijn voor succes 

tijdig betrokken zijn bij de ontwikkeling van het project. Het 

gaat hierbij niet alleen om jeugdhulpaanbieders, maar ook 

om gemeenten. Zo kan een belangrijke randvoorwaarde 

georganiseerd worden: eigenaarschap. Het bekrachtigen van 

eigenaarschap in afspraken kan hierbij helpen.  

“Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Daardoor wordt vanuit ieders expertise gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid gedragen.”

“Er ligt nu een gezamenlijk belang en gezamenlijk doel.”

“Door samenwerking en ontschotting is de cliënt nu 

meer ‘van ons allemaal’. Dat is goed te ervaren.”



Uitspraken van projectleiders: 

32

4. Tijd en middelen voor 
innovatie, investeren in 
continuïteit

Organisaties hebben voldoende (ontwikkel)tijd en middelen 

nodig om te innoveren. Innovatie moet leiden tot structurele 

wijzigingen. Daarbij moet over de horizon van het project 

kunnen worden heen gekeken. 

“Het is in deze pilot belangrijk dat er financiën 

beschikbaar en geregeld zijn.”

“Om het nog meer te laten werken, is meer fte nodig.”
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5. Registratie en monitoring

Een goede en effectieve registratie kan helpend zijn om van een innovatie een 

succes te maken. Het maakt monitoring en afstemming en gezamenlijk leren 

mogelijk.

Uitspraken van een projectleider: 

“Het is belangrijk om trajecten stap voor stap te 

monitoren en met elkaar af te stemmen.”
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6. Naamsbekendheid/PR

Onbekend maakt onbemind. Een belangrijke randvoorwaarde voor succes is 

dat nieuwe vormen van hulp bekend zijn en naamsbekendheid krijgen, zodat 

doelgroepen doorverwezen worden en de weg vinden. Dit gaat niet vanzelf. 

Goede communicatie en PR zijn hiervoor nodig.

“Geef het project positieve bekendheid in een breder 

werkgebied.” 

“Projectcommunicatie met Nieuwsflitsen draagt bij aan 

draagvlak bij alle betrokken partijen.” 

Uitspraken van projectleiders: 

“Zorg voor regelmatig contact over de voortgang.”



Uitspraken van projectleiders: 
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7. Financiering/
beschikkingsvrij/ontschot 
budget

Door schotten in de financiering is het niet altijd eenvoudig 

om bepaalde innovatieve vormen van hulp te financieren. 

Ontschotting van jeugdhulp- en WMO-gelden is dan een 

randvoorwaarde. Het beschikkingsvrij kunnen inzetten 

van bepaalde vormen van hulp is eveneens een belangrijke 

succesvoorwaarde. Ook deze randvoorwaarde vraagt om een 

structurele insteek.  

“Ontschot budgetten niet incidenteel maar structureel.”

“Wanneer er beschikkingsvrij kan worden gewerkt, 

vermindert de administratieve last en blijft de zorg 

centraal staan.”

“Door het ontbreken van administratiebeperkingen 

konden we ouders en kinderen vanuit de drie 

samenwerkingspartners zonder beschikking integraal 

hulp en begeleiding bieden.”
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“In dit project is heel nadrukkelijk de relatie tussen 

beleid en uitvoering gelegd.”

“Voor een effectieve en preventieve inzet van jeugdhulp 

in de school is een goede verbinding met de gemeenten 

van belang.”

Uitspraken van projectleiders: 

8. Draagvlak gemeenten

Draagvlak bij gemeenten is een belangrijke randvoorwaarde voor succes. 

Gemeenten kunnen een verbindende schakel vormen over domeinen heen, 

bijvoorbeeld tussen onderwijs en jeugdhulp en preventie en jeugdhulp. 

Gemeenten zijn belangrijk voor het regelen van randvoorwaarden en de relatie 

met beleid.
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9. Beschikbaarheid hulp voor op- en 
afschalen

Een belangrijke randvoorwaarde is dat er mogelijkheden zijn om hulp op en 

af te schalen. Als hulp niet voorhanden is, staat dit het succes van bepaalde 

innovaties in de weg. 

Uitspraken van projectleiders: 

“Op het moment dat een kind dringend therapie 

nodig heeft, lopen we tegen lange wachtlijsten aan...”

“We werken samen met verschillende partijen, elk 

met hun eigen wachttijden en mogelijkheden. Soms 

lukt het niet om de zorg die geïndiceerd en passend 

is gelijktijdig en effectief in te zetten.”
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10. Faciliteren van ontmoeting en 
gezamenlijk leren

Dat professionals elkaar ontmoeten, kennis delen en gezamenlijk leren gaat 

niet vanzelf. Dit moet gefaciliteerd worden. 

Uitspraken van projectleiders: 

“Het is nodig om bijeenkomsten te organiseren om 

integraal te leren/te blijven werken.”

“Het organiseren van een netwerk is nodig om kennis 

en training uit te wisselen.”

“Het is nodig om kennisdeeldagen te organiseren.”
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Onderzoeken
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Om te kunnen leren van de transformatieprojecten in de jeugdhulp is gebruikgemaakt van 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 

Kwantitatief onderzoek

Doel van het kwantitatieve onderzoek is het monitoren van de voortgang van de transformatie met 

behulp van data. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KPMG. 

Kwalitatief onderzoek

Om scherp zicht te krijgen op de ervaren effecten en de werkzame elementen van de transformatie 

is ook kwalitatief onderzoek gedaan vanuit de regionale kenniswerkplaats ST-RAW. 

ST-RAW
kennis in de jeugdhulpketen
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Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek is direct bij de start van de 

transformatieprojecten in gang gezet en wordt uitgevoerd door KPMG. 

Hiervoor wordt een transformatiemonitor opgezet, die tot doel heeft om 

regionaal inzicht te geven in de staat en voortgang van de transformatie. Dit 

inzicht wordt gecreëerd door middel van een dashboard, waarin de voortgang 

van de transformatie met data wordt onderbouwd. 

Bij het ontwikkelen van de transformatiemonitor zijn de leidende principes (die 

we in de inleiding toelichtten) als uitgangspunt genomen. Deze zijn omgezet in 

hypothesen en vervolgens vertaald in meetbare indicatoren. Ter illustratie, zie 

de afbeelding aan de rechter kant. 

De monitor zal inzichtelijk maken of de transformatie daadwerkelijk voor 

veranderingen zorgt in het leven van kinderen, jongeren en gezinnen. Zijn 

kinderen bijvoorbeeld korter in zorg, daalt het aantal overplaatsingen en zijn zij 

(meer) tevreden? De monitor brengt de data samen van alle betrokken partijen: 

gemeenten, verwijzers en zorgaanbieders. Zo ontstaat ook een ketenbreed 

inzicht in de regio. 

Het ontwikkelen van de transformatiemonitor heeft vertraging opgelopen, 

onder meer omdat er een forse inspanning nodig was om privacy- en 

informatiseringsaspecten zorgvuldig af te stemmen met alle betrokkenen. Het 

dashboard waarin alle data gepresenteerd worden, is inmiddels opgezet. Naar 

verwachting is de monitor eind 2021 volledig operationeel.  
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Kwalitatief onderzoek

Om scherp zicht te krijgen op de ervaren effecten en de werkzame elementen 

van de transformatie is ook kwalitatief onderzoek gedaan. Dit onderzoek 

richtte zich op vier transformatieprojecten, die we hierna kort toelichten:

versterken samenwerking JBRR (Jeugdbescherming Rotterdam 

Rijnmond) en de lokale teams,

passend arrangeren jeugdhulp in Lansingerland,

Pleegzorg Maatwerk: naar meer continuïteit voor kinderen in pleegzorg,

Expertiseteam jeugdhulp en jeugd-GGZ BAR-gemeenten.

Versterken samenwerking JBRR en lokale teams

Dit project heeft tot doel om de onderlinge samenwerking en verbinding 

tussen JBRR (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en de lokale 

teams te versterken. Tweede doel is het bevorderen van systematische 

kennisontwikkeling en daarmee de professionalisering en persoonlijke 

ontwikkeling van jeugdprofessionals. In dit kader zijn twee producten 

geëvalueerd: ondersteuning van lokale teams in de vorm van consultatie en 

advies en een SKJ-geaccrediteerde basistraining juridische kwesties familie- en 

jeugdrecht. Deze twee producten zijn in alle gemeenten van de regio Rijnmond 

afgenomen bij JBRR. 

Consultatie en advies

In alle gemeenten konden medewerkers van lokale teams één dagdeel 

per week een ‘vaste’ jeugdbeschermer van JBRR consulteren/om advies 

vragen. De consultatie had doorgaans betrekking op het te volgen beleid 

op casusniveau. De vragen gingen onder meer over veiligheidskwesties, het 

handelingsperspectief en op-/afschalen. Maar ook GGZ-gerelateerde of 

meer agogische onderwerpen kwamen voorbij, evenals vechtscheidingen. De 

JBRR-jeugdbeschermer kon ook worden ingeschakeld voor het bijwonen van 

casuïstiekoverleggen of participerende consultatie. Van die mogelijkheid is 

minder vaak gebruikgemaakt. 

Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd vanuit door OBI (de 

onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam) en onderzoeksinstituut IVO 

vanuit de regionale kenniswerkplaats ST-RAW. 
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Het effect op de cliënt is meer indirect. De cliënt zal meer eenheid van handelen 

ervaren en mogelijk met minder (wisselingen in) hulpverleners te maken krijgen. 

De effecten op de lange termijn zijn nog onduidelijk. Medewerkers verwachten 

dat zaken minder snel opgeschaald zullen worden richting jeugdbescherming 

en dat er dus meer zaken bij het lokale team kunnen blijven. Voor de cliënt zou 

dit betekenen dat meer binnen het vrijwillige kader plaatsvindt en de gevolgen 

minder ingrijpend zijn. 

Basistraining juridische kwesties familie- en jeugdrecht 

In deze training was aandacht voor onder meer gezagsverhoudingen, privacy en 

informatievoorziening. Medewerkers konden na de training rechtstreeks een 

beroep doen op de juridische helpdesk van JBRR om eigen casuïstiek voor te 

Medewerkers zijn zich meer bewust van de complexiteit van juridische 

kwesties.

Medewerkers kregen meer juridische kennis die ze vaak direct in de 

praktijk konden toepassen.

Betere samenwerking doordat medewerkers van lokale teams en 

jeugdbeschermers dezelfde taal spreken en over dezelfde kennisbasis 

beschikken.

Cliënten worden beter geholpen omdat professionals de rechten en 

plichten van de cliënt kennen.

Overall kan geconcludeerd worden dat zowel de consultatie- en adviestaak als 

de juridische training voorzien in een behoefte van de lokale teams. Ook JBRR 

ervaart de meerwaarde. Beide producten dragen bij aan het versterken van de 

samenwerking en de kennisdeling tussen JBRR en lokale teams.  De behoefte 

aan consultatie, advies en juridische kennis is alleen maar sterker geworden 

doordat de verantwoordelijkheid voor de casusregie in ‘drangachtige’ zaken bij 

de lokale teams is komen te liggen. 

Een vast aanspreekpunt vanuit JBRR zorgt voor kortere lijnen en werkt 

drempelverlagend.

Medewerkers weten elkaar beter te vinden, krijgen meer inzicht in elkaars 

werkprocessen, zowel organisatorisch als methodisch.

‘Ontschotting’, minder wij-zij-cultuur, meer verbondenheid voelen. 

Meer efficiency in werkprocessen. Daarbij gaat het onder andere 

om betere voorbereiding of afweging wanneer een zaak naar het 

jeugdbeschermingsplein gaat.

Bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de professional. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld om een betere toerusting van de professional of de 

bevestiging op de goede weg te zitten.

De effecten die medewerkers van lokale teams en jeugdbeschermers ervaren: leggen. De lokale teams waren unaniem positief over de training en zien graag 

dat deze jaarlijks herhaald wordt. Ze benoemen de volgende positieve effecten:
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Passend arrangeren jeugdhulp in Lanslingerland 

In dit project werken GGZ Delfland en het Team Jeugd van de gemeente 

Lansingerland nauw samen. Zij hebben ervaring opgedaan met een nieuwe 

manier van passend arrangeren. Bij het project zijn twaalf gezinnen/kinderen 

betrokken die door de huisarts zijn verwezen naar GGZ Delfland in verband 

met psychische klachten. 

De nieuwe werkwijze van passend arrangeren kent verschillende aspecten. 

Het meest zichtbaar is het Zorgafstemmingsgesprek (ZAG) tussen het kind/

gezin, een GZ-psycholoog van GGZ Delfland en een jeugdconsulent van de 

gemeente. In dit gesprek is aandacht voor stoornisspecifieke klachten én voor 

andere zaken waarbij het kind/gezin ondersteuning behoeft, bijvoorbeeld 

op het gebied van financiën, huisvesting of opvoeding. Het ZAG is een breed 

georiënteerd screeningsgesprek, dat aanknopingspunten oplevert voor het 

vervolgtraject. Andere aspecten van de nieuwe werkwijze: beschikkingsvrij 

werken door GGZ Delfland, nauwe betrokkenheid van de jeugdconsulent 

(bij de tussen- en eindevaluatie van de behandeling) en de inzet van de 

module Leven op de Rit. Deze module voor jongeren bestaat uit zes of zeven 

bijeenkomsten over diverse leefstijlaspecten, zoals slapen, eten, weekplanning 

en vrijetijdsbesteding. De module beoogt bij te dragen aan ‘lekkerder in je vel 

zitten’. Hij dient als voorbereiding op het behandeltraject en wordt ingezet 

tijdens de wachttijd.

Onderzoek

Het pilotproject is nog niet afgerond en dat geldt ook voor het onderzoek 

van IVO. Tot nu toe werden projectdocumenten bestudeerd en zijn 

De brede integrale screening in het ZAG is bedoeld om zicht te krijgen op 

de ondersteuning die het kind/gezin behoeft, náást de gespecialiseerde 

GGZ. In ongeveer een kwart van de casussen is die behoefte er ook 

daadwerkelijk. Deze ondersteuning kan eerder worden opgepakt dan in 

een regulier verwijstraject. In een regulier verwijstraject komen eventuele 

andere problemen pas tijdens het intakegesprek bij de GGZ aan de 

oppervlakte, waarna het gezin/kind voor een ‘brede uitvraag’ kan worden 

verwezen naar de jeugdconsulent.

De betrokkenheid van de jeugdconsulent bij het ZAG en de tussen-/

eindevaluatie is waardevol. Het verbetert de afstemming tussen GGZ en 

andere jeugdhulp en -ondersteuning. De samenwerking komt ten goede 

aan een passend zorgaanbod voor de cliënt. Het arrangement wordt zo 

nodig tijdig bijgesteld en eventuele vervolgzorg sluit goed en tijdig aan op 

de GGZ-behandeling. De verbeterde samenwerking heeft ook spin-off 

naar andere casussen. 

De wachttijden zijn sterk verkort door extra inzet van middelen in deze 

specifieke pilotsituatie. De gemiddelde tijd tussen verwijzing door de 

huisarts en het ZAG bedraagt 39 dagen. De gemiddelde wachttijd tussen 

het ZAG en de intake bij de GGZ bedraagt 33 dagen. Normaal gesproken 

duurt het gemiddeld 40 weken voordat een cliënt een intake heeft bij de 

GGZ.

registratiegegevens geanalyseerd. Ook werden medewerkers van de gemeente 

Lansingerland en GGZ Delfland geïnterviewd. Aanvullende interviews met 

cliënten moeten nog plaatsvinden. 

Bevindingen tot nu toe:
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Pleegzorg maatwerk: naar meer continuïteit voor 
kinderen in pleegzorg 

Soms is er sprake van een ongunstige, ongeplande en voortijdige beëindiging 

van een plaatsing in de pleegzorg. We noemen dit een breakdown. Ongeveer 

dertig procent van de kinderen van 0-18 jaar die langdurig in een pleeggezin 

zijn geplaatst, krijgen met zo’n breakdown te maken. Dat heeft schadelijke 

gevolgen voor hun ontwikkeling en vergroot de kans op probleemgedrag. 

Uit de literatuur is bekend dat de balans tussen draaglast en draagkracht 

van het pleeggezin een belangrijke factor is in een breakdown. Het project 

Pleegzorg Maatwerk heeft tot doel om in gezinnen met een dreigende 

breakdown snel aanvullende hulpverlening en ondersteuning op maat in te 

schakelen ter verbetering van die balans. De hulp en extra ondersteuning kan 

gericht zijn op het gezin, gezinsleden en/of het pleegkind. Zonder dit project is 

die hulp moeizaam toegankelijk, zijn er lange wachtlijsten, moet er een lange 

bureaucratische weg worden bewandeld of ontbreekt de financiering. Het 

project beoogt een breakdown te voorkomen en pleegzorgbegeleiders te 

ontlasten. Het project startte op 1 april 2020 en duurde tot juli 2021.

Onderzoek

In het onderzoek zijn onder meer groepsinterviews gehouden met 

pleegouders en pleegzorgbegeleiders. Daarin zijn hun ervaringen met de 

geboden hulp en ondersteuning besproken. Bij de dreigende breakdown 

speelden in deze gezinnen verschillende factoren een rol, bijvoorbeeld 

(ernstige) gedragsproblemen of een trauma van het pleegkind, een 

moeizame, spanningsvolle relatie met de biologische ouders, een onduidelijk 

Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, is er nog geen zicht op de manier 

waarop de verschillende werkzame elementen op elkaar ingrijpen. 

De module Leven op de Rit lijkt een goede voorbereiding te zijn voor 

jongeren die zullen worden behandeld in de gespecialiseerde GGZ. 

Doordat zij de module tijdens de wachttijd volgen, fungeert hij, onbedoeld, 

als overbruggingsondersteuning. Leven op de Rit lijkt bij te dragen aan het 

verminderen van een aantal symptomen die (in)direct samenhangen met 

de stoornis waarvoor de behandeling is ingepland. 
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Bevindingen interviews:

Pleegzorg Maatwerk biedt de mogelijkheid om snel, op een makkelijker 

manier en trefzeker (minder conventionele) ondersteuning in te zetten die 

optimaal tegemoetkomt aan de behoefte van het pleeggezin. Dit verlicht 

de draaglast in het pleeggezin. 

Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de vraag of breakdowns door de 

inzet van Pleegzorg Maatwerk worden voorkomen.

Pleegzorg Maatwerk is voor pleegzorgbegeleiders een instrument om 

responsief, soms op creatieve wijze, te reageren op de probleemsituatie 

in een pleeggezin en om de balans tussen draaglast en draagkracht 

(enigszins) te herstellen.

Pleegzorg Maatwerk kan een snelle, tijdelijke oplossing voor een probleem 

betekenen. Ondertussen kan de pleegzorgbegeleider samen met het gezin 

werken aan een structurele oplossing of wordt de wachttijd voor een 

voorziening overbrugd.

De inzet van Pleegzorg Maatwerk voorziet (tijdelijk) in een betere balans 

tussen draagkracht en draaglast van het overbelaste pleeggezin. De balans 

werd (enigszins) hersteld. 

Er is 68 keer gebruikgemaakt van Pleegzorg Maatwerk door 52 gezinnen. 

In 43 gezinnen werd Pleegzorg Maatwerk eenmaal gebruikt en in negen 

gezinnen werd Pleegzorg Maatwerk twee of drie keer ingezet. 

De duur van de ondersteuning/hulp varieerde sterk. Soms was de 

ondersteuning kortdurend en eenmalig, in andere gevallen werd de 

ondersteuning zes tot twaalf maanden ingezet. 

De aard van de hulp en ondersteuning was divers. De meest voorkomende 

ondersteuning: oppas/opvang van het pleegkind, (taxi)vervoer naar 

school en de inzet van huishoudelijke hulp. Soms was de hulp specifiek 

op het pleegkind gericht. Daarbij ging het met name om de inzet van een 

kinder- of jeugdcoach, huiswerkbegeleiding, therapie en pedagogische 

ondersteuning. 

In 66 procent van de gevallen was er tot de peildatum (8 april 2021) geen 

breakdown. Wat er na die datum is gebeurd, is niet in het onderzoek 

meegenomen. Er is dus geen inzicht in de duurzaamheid van de 

ondersteuning.  

In 6 gevallen was er ondanks Pleegzorg Maatwerk toch sprake van een 

breakdown.

toekomstperspectief voor het pleegkind doordat de beslissing over waar het 

kind gaat opgroeien wordt aangehouden, van school sturen van het pleegkind 

of problemen met de ‘eigen’ kinderen. 

Informatie over gebruik Pleegzorg Maatwerk:
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Expertiseteam jeugdhulp en jeugd-GGZ BAR gemeenten

Dit pilotproject startte in het voorjaar van 2021 in Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk, ofwel de BAR-gemeenten. In het project 

wordt ervaring opgedaan met het expertiseteam Jeugd-GGZ, dat bestaat uit 

vertegenwoordigers van jeugdhulporganisaties en het wijkteam. De huisarts 

of POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts) die een kind, jongere of gezin 

wil doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ kan het expertiseteam 

inschakelen. De verwijzer vult daarvoor een eenvoudig aanmeldformulier in 

met de belangrijkste informatie over de cliënt. Een YOUZ-medewerker van 

het expertiseteam heeft vervolgens een gesprek met de cliënt en vraagt bij de 

school aanvullende informatie op. Daarna volgt een bespreking van de casus 

in het expertiseteam. Deze bespreking is al dan niet anoniem, afhankelijk 

van de toestemming van de cliënt. De verschillende partijen denken samen 

na over de meest passende plek voor de cliënt. De uitkomst van dit gesprek 

wordt teruggekoppeld aan de cliënt en de verwijzer. Aansluitend wordt voor 

de verwijzing de normale route bewandeld. Het advies van het expertiseteam 

verandert dus niets aan bestaande procedures en wachtlijsten. Indien gewenst 

kan het expertiseteam ondersteuning bieden bij de verwijzing. Het project 

heeft tot doel om de verwijzingen naar de gespecialiseerde GGZ (sGGZ) met 

15 procent te verminderen en de wachtlijsten/wachttijden te verkorten.

Onderzoek

In het onderzoek interviewde IVO onder meer medewerkers van YOUZ, leden 

van het expertiseteam en verwijzers (een huisarts en praktijkondersteuners 

huisarts). In die interviews werden hun  ervaringen met het expertiseteam 

besproken en zijn verbeterpunten geformuleerd om de effectiviteit van het 

expertiseteam te vergroten.
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De tijd tussen adviesaanvraag en advies is relatief kort (2 à 3 weken). 

Echter, het advies van het expertiseteam geeft geen voorrang op 

behandeling of zekerheid dat de geadviseerde aanbieder de cliënt ook 

daadwerkelijk accepteert. Dit kan leiden tot frustrerende situaties met 

verlengde wachttijden voor de cliënt. 

Deelname aan het expertiseteam heeft positieve neveneffecten. Het 

zorgt voor een grotere kennis van de sociale kaart bij de teamleden en 

bevordert de samenwerking tussen deelnemende organisaties.

Bevindingen:

In de periode april – september 2021 besprak het expertiseteam 

21 casussen. Dit aantal blijft achter bij de verwachtingen van de 

projectleiding en de leden van het expertiseteam. YOUZ denkt dat het 

expertiseteam nog onvoldoende bekend is bij verwijzers. 

De werkwijze van het expertiseteam sluit aan bij de praktijk van de POH-

GGZ. Er is waardering voor het gemak waarmee een advies kan worden 

aangevraagd en de snelheid waarmee het advies wordt gegeven. De 

werkwijze wordt getypeerd als sensibel en prettig.  

In het expertiseteam is niet alleen inhoudelijke kennis aanwezig over 

gedrag en aandoeningen, maar ook over het zorgaanbod en actuele 

wachtlijsten bij verschillende aanbieders. Dit heeft een toegevoegde 

waarde. 

Verwijzers erkennen dat het expertiseteam breder kijkt dan zij zelf en een 

grotere kennis van de sociale kaart paraat hebben. 

De leden van het expertiseteam vinden hun gezamenlijke 

probleemanalyse een rijk beeld opleveren. Zij zijn ervan overtuigd dat hun 

gezamenlijke kennis van de sociale kaart een passend(er) advies oplevert 

dan het sGGZ-advies van de huisarts.

In 32 procent van de casussen bevestigde het expertiseteam het sGGZ-

advies van de huisarts. In 36 procent gaf het expertiseteam het advies 

basis-GGZ. In 21 procent gaf het expertiseteam een combinatieadvies 

(laagdrempelige zorg/basis-GGZ en sGGZ). 

De ‘huisartsenroute’ naar lichte opvoedondersteuning of ‘begeleiding’ 

levert in de praktijk soms problemen op omdat niet altijd duidelijk is 

wanneer betrokkenheid van het wijkteam wel of niet noodzakelijk is.
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Integraal werken
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Veel transformatieprojecten richten zich op verbetering van de hulp aan 

kinderen en gezinnen door ervaring op te doen met nieuwe vormen van 

integraal samenwerken. Maar wat is integraal werken precies? Hoe geef je het 

in de praktijk vorm? Welke ervaringen zijn ermee opgedaan? Hoe verhoudt het 

zich tot regelvrij werken? Wat zijn mogelijke oplossingen om meer integraal en 

regelvrij te kunnen werken? En vooral: wat hebben ouders en kinderen eraan, 

wat merken zij?

Werksessie

In de praktijk blijkt dat de complexiteit van casussen meestal niet zit in de 

problematiek van kinderen en gezinnen, maar in de ketensamenwerking. 

Dat was aanleiding om op 25 mei 2021 een sessie te organiseren met 

de projectleiders van de transformatieprojecten, gemeenteambtenaren, 

zorgaanbieders, leden van de projectgroep Verbetering zorg voor jeugd, 

wijkteammanagers en overige geïnteresseerden. De sessie was bedoeld om:

Definiëring  

In de werksessie is uitgegaan van de definitie van het Nederlands Jeugd 

Instituut (NJI), waaraan ervaringsdeskundigheid van ouders en jeugdigen is 

toegevoegd. Deze definitie is door de projectgroep Verbetering zorg voor jeugd 

vastgesteld en met de GR gedeeld.

inspiratie op te doen over integraal werken,

adviezen te verzamelen voor zorgaanbieders en gemeenten over 

mogelijkheden en belemmeringen om meer integraal te werken (financiën, 

procesmatig, administratief),

input op te halen voor een training integraal werken voor professionals.

onderwijs, 

welzijnszorg (zoals jeugdwerk en schuldhulpverlening), 

vrijwilligersinzet, 

care (zoals begeleiding, pleegzorg of persoonlijke verzorging),

cure (zoals kinder- en jeugdpsychiatrische behandeling),

zo nodig: somatische zorg,

zo nodig: GGZ voor volwassenen.

Regelvrij werken

Het thema integraal werken raakt het thema regelvrij werken. In deze 

sessie is van gedachten gewisseld over wat nodig is om integraal te kunnen 

samenwerken en welke regels daarvoor doorbroken moeten worden. De 

volgende pagina geeft een beeld van de resultaten van de bijeenkomst.

Integrale jeugdhulp is jeugdhulp die passend (niet te licht en niet te zwaar) 

en samenhangend is. Bij passende jeugdhulp zijn de jeugdige en het gezin 

het uitgangspunt en is hulp zo licht en gewoon mogelijk, maar ook direct 

intensief waar nodig. De hulp is samenhangend wanneer de deskundigheid 

vanuit verschillende specialismen en sectoren en de ervaringsdeskundigheid 

van ouders, jeugdigen en hun persoonlijke netwerk beter benut wordt en in 

samenhang wordt aangeboden vanuit het principe één gezin, één plan.

Verschillende specialismen en sectoren

Integrale jeugdhulp wordt geboden vanuit verschillende specialismen en 

sectoren. Dan hebben we het over:
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Afbeelding 
integraal werken



52

Adviezen voor transformatie 
van de jeugdhulp in Rijnmond
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Om de jeugdhulp in de regio Rijnmond structureel te verbeteren, moeten we de resultaten van de 

transformatieprojecten vasthouden, borgen en een plek geven in het nieuwe inkoopkader. Op basis 

van de transformatieprojecten zijn zes adviezen geformuleerd, die we in dit hoofdstuk uitwerken. 

Bij de opstelling van de adviezen is uitgegaan van de Regiovisie Nabij en Passend. De adviezen 

zijn gebaseerd de werkzame elementen en de randvoorwaarden die de projectleiders van 

de transformatieprojecten hebben benoemd en op de leidende principes die gemeenten, 

zorgaanbieders en verwijzers in 2020 met elkaar vaststelden.

Zes adviezen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Deskundigheidsbevordering en training van lokale teams.

Specialistische expertise lokaal beschikbaar stellen.

Bevorderen van preventie door samenwerking en inzet van expertise jeugdhulp in het 

onderwijs.

Gezamenlijke screening door lokaal team en specialistische jeugdhulp bij complexe 

problematiek. 

Mogelijk maken van een combinatie van zorgvormen in aansluiting op de vraag ‘Samen leren 

wat werkt’. 

Creëren van een permanente structuur van samen leren en ontwikkelen in Rijnmond.
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Een sterke lokale infrastructuur Een aansluitende regionale infrastructuur 

Samen leren wat werkt 

1. Deskundigheidsbevordering en training van lokale teams 5. Mogelijk maken van een combinatie van zorgvormen in aansluiting op de 

vraag

6. Creëren van een permanente structuur van samen leren en ontwikkelen in 

Rijnmond

2. Specialistische expertise lokaal beschikbaar stellen

3. Bevorderen van preventie door samenwerking en inzet van expertise 

jeugdhulp in het onderwijs 

4. Gezamenlijke screening door lokaal team en specialistische jeugdhulp bij 

complexe problematiek

Alle levensgebieden van het gezin worden betrokken bij de hulp 

Meer regie gezin en inzet netwerk

Kennis over ontwikkelingsbedreigingen, veiligheid en (preventie 

van) kinderbeschermingsmaatregelen

Samenhangende en aansluitende lokale en specialistische zorg

Een basisstructuur van samen leren en verbeteren over de 

domeinen heen 

Huisartsen en POH zijn in staat om meer cliënten zelf te (blijven) 

begeleiden

Geïntegreerd aanbod van ambulante hulp vanuit integrale, 

multidisciplinaire specialistische teams (bestaande uit LVB, GGZ, 

J&O en JBRR), dichtbij en aanvullend op de lokale zorg

Samenhang tussen het gezin, de school en de jeugdhulp/

opvoedingsondersteuning

Inventarisatie van de behoefte aan ondersteuning van kinderen 

die langer dan 8 weken op de wachtlijst staan voor JGGZ

Concretisering van de zes adviezen
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Alle levensgebieden van het gezin worden betrokken bij de hulp 

1. Deskundigheidsbevordering en training van lokale teams

Het gaat hier om de volgende drie thema’s:

Alle levensgebieden van het gezin worden betrokken bij de hulp 

Meer regie gezin en inzet netwerk

Kennis over ontwikkelingsbedreigingen, veiligheid en (preventie van) 

kinderbeschermingsmaatregelen

Een sterke lokale infrastructuur

Om te zorgen voor een sterke lokale infrastructuur, is het noodzakelijk om 

te investeren in de deskundigheid van lokale teams. In deskundigheids-

bevordering is specifiek aandacht nodig voor een brede focus op alle 

levensgebieden, de regie van het gezin, de inzet van het netwerk en 

kinderbeschermingsmaatregelen.  

Om kinderen en gezinnen in hun leefomgeving te kunnen (blijven) begeleiden 

is het daarnaast nodig dat lokale partners een beroep kunnen doen op 

specialistische expertise en ambulante specialistische teams.

Ook een hechte samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is een wezenlijke 

component van een sterke lokale infrastructuur. Deze samenwerking draagt bij 

aan het tijdig signaleren van problemen en het bieden van adequate hulp. 

Laatste pijler van een sterke lokale infrastructuur is de gezamenlijke screening 

door lokaal team en specialistische jeugdhulp. Doen wat passend is, begint 

bij een goede vraagverheldering, waarna lokaal wordt opgepakt wat kan. Dit 

draagt bij aan een effectievere inzet van specialistische hulp.

Waarom?

Er spelen vaak meerdere problemen in een gezin die van invloed zijn op 

de opvoeding. 

Leidend principe: we doen wat helpt.

Werkzaam element: centraal stellen van kind en gezin (uitgaan van de 

leefwereld van het kind/gezin, rondom kind/gezin).

Wat is daarvoor nodig?

Wegnemen van barrières in de samenwerking tussen wijkteams 

en andere gemeentelijke loketten (zoals armoedebestrijding, 

schuldhulpverlening, belastingen, terugdringen van werkloosheid en 

huisvesting). 

Betrokken professionals kennen/ontmoeten elkaar duurzaam (dus 

ook bij wisselingen).

Integraal werken en meer ruimte voor de professional.
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Meer regie gezin en inzet netwerk 

Trainen van wijkteams in opvoedondersteuning in combinatie met 

aanpak armoede, schulden, werkloosheid, huisvesting.

Op structurele basis casuïstiekbespreking door 

wijkteammedewerkers en medewerkers van gemeentelijke loketten 

voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, armoedebestrijding, 

terugdringen van werkloosheid en huisvesting. Van en met elkaar 

leren. 

Medewerkers van gemeentelijke loketten en wijkteammedewerkers 

faciliteren om gezamenlijk trainingen/opleidingen te volgen op het 

gebied van integraal werken.

Ontwikkel een cultuur van vertrouwen die op casusniveau een 

afwijking van richtlijnen en wet- en regelgeving toestaat. Het adagium 

daarbij: pas toe of leg uit.

het ondersteunen van het gezin bij het nemen van regie, 

het (samen)werken met het gezin, netwerk en professionals binnen 

één plan, 

het opstellen van een netwerkanalyse met het gezin, 

het inzetten van het netwerk gedurende het traject,

‘op de handen zitten’.

Hoe?

Hoe?

Jeugdprofessionals worden getraind in:

Waarom?

Professionals zijn tijdelijk, het netwerk is blijvend.

Leidend principe: ouders en opvoeders zijn blijvend.

Werkzaam element: centraal stellen van kind en gezin (inzet netwerk van 

het kind/ gezin, rondom kind/gezin).

Wat is daarvoor nodig?

Het gezin is eigenaar van het eigen plan; het gezin bepaalt welke 

hulpverleners en ondersteuners uit het netwerk toegang hebben tot 

het plan. Een voorbeeld: https://samen1plan.nl/  

Samen met het gezin opstellen van een netwerkanalyse/-scan. Dit 

vormt een onderdeel van het plan, dat tussentijds met het gezin 

wordt geactualiseerd.
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Kennis over ontwikkelingsbedreigingen, veiligheid en (preventie van) 

kinderbeschermingsmaatregelen 

Laagdrempelig en in aansluiting op behoefte van de professional van 

het lokale team. Bijvoorbeeld vier keer per jaar een gezamenlijke 

training organiseren op basis van een gezamenlijk opleidingsplan.

Regelarm en beschikkingsvrij (bijvoorbeeld op FTE-basis).

Monitoring om aard en intensiteit scherp te krijgen. 

Definitieve financieringsstructuur op basis van evaluatiegegevens 

monitor.

Hoe?

Waarom?

Een kinderbeschermingsmaatregel en/of uithuisplaatsing kan mogelijk 

worden voorkomen als wijkteammedewerkers beschikken over gerichte 

kennis en expertise om gezinnen met een ontwikkelingsdreiging te 

begeleiden. 

Leidend principe: kinderen hebben een (t)huis en kunnen naar school.

Werkzaam element: kennis delen/samen leren/ professionalisering. 

Wat is daarvoor nodig?

Deskundigheidsbevordering van lokale teams. 

Zorgen voor structurele beschikbaarheid van specialistische kennis/

expertise (van bijvoorbeeld JBRR en Veilig Thuis) voor lokale 

teams in de vorm van (participatieve) consultatie en aansluiten bij 

casusbesprekingen. 

2. Specialistische expertise lokaal beschikbaar stellen

Het gaat hier om de volgende twee thema’s:

Huisartsen en POH zijn in staat om meer cliënten zelf te (blijven) 

begeleiden.

Geïntegreerd aanbod van ambulante hulp vanuit integrale, 

multidisciplinaire specialistische teams (bestaande uit LVB, GGZ, J&O en 

JBRR), dichtbij en aanvullend op de lokale zorg).

Huisartsen en POH zijn in staat om meer cliënten zelf te (blijven) begeleiden

Waarom?

Terugdringen van aantal verwijzingen naar de specialistische zorg en 

bevorderen van uitstroom uit de GGZ-verblijfsvoorzieningen.

Leidend principe: we streven altijd naar passende hulp: gewoon is goed 

genoeg.

Werkzaam element: multidisciplinaire samenwerking (samenwerking 

met huisartsen, inzet van Praktijkondersteuner Huisarts/POH Jeugd).

Wat is daarvoor nodig?

In iedere huisartsenpraktijk is POH beschikbaar, die de huisarts 

ondersteunt.

Consultatie specialistische expertise beschikbaar voor huisartsen/

POH bij (medicatie)vragen.

Mogelijkheid  beschikbaar voor huisartsen dat verwijzingen worden 

geverifieerd en/of verrijkt door een multidisciplinaire toets.
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Geïntegreerd aanbod van ambulante hulp vanuit integrale, multidisciplinaire 

specialistische teams

Consultatie is laagdrempelig, regelarm en beschikkingsvrij beschikbaar 

(bijvoorbeeld op FTE-basis).

Bijvoorbeeld: huisartsen kunnen de begeleiding van jongeren 

met medicatie overnemen als zij de mogelijkheid hebben om een 

jeugdpsychiater te consulteren. 

Specialistische multidisciplinaire ambulante teams als schil om 

wijkteams.

Specialistische medewerkers blijven verbonden aan hun 

moederorganisatie (onder meer voor het waarborgen van structurele 

kennisontwikkeling, training en supervisie).

Laagdrempelig.

Regelarm en beschikkingsvrij beschikbaar (bijvoorbeeld op FTE-

basis).

Hoe?

Hoe?

Waarom?

De hulp kan direct worden ingezet in de eigen omgeving, waarbij wordt 

aangesloten bij de vraag van het kind/gezin.

Leidend principe: we streven altijd naar passende hulp: gewoon is goed 

genoeg.

Werkzaam element: multidisciplinaire samenwerking (samenwerking 

met/inzet van LVB/GGZ/J&O, JBRR en lokale teams).

Wat is daarvoor nodig?

Verbinden van specialisten aan de wijkteams.

Laagdrempelige inzet van specialistische expertise op 

consultatiebasis.

Makkelijk op- en afschalen.
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3. Bevorderen van preventie door samenwerking en inzet van expertise jeugdhulp in het onderwijs 

Samenhang tussen het gezin, de school en de jeugdhulp/opvoedingsondersteuning.

Laagdrempelig.

 Integraal.

Regelarm, beschikkingsvrij beschikbaar (bijvoorbeeld op FTE-basis).

Hoe?

Waarom?

Door samenwerking tussen hulpverleners, school en thuis wordt de 

zorg voor kinderen en gezinnen met (beginnende) problemen op elkaar 

afgestemd en wordt het belang van het kind centraal gesteld. Problemen 

worden sneller gesignaleerd, waardoor een laagdrempelig aanbod kan 

worden gedaan.

Leidend principe: kinderen hebben een (t)huis en kunnen naar school.

Werkzame elementen: multidisciplinaire samenwerking (samenwerking 

met onderwijs); kennis delen /samen leren/professionalisering.

Wat is daarvoor nodig?

Trainen van onderwijsprofessionals (onder andere  leraren en 

mentoren) en zo nodig ook van specialistische zorgmedewerkers met 

betrekking tot vroegsignalering op scholen. 

Zorgmedewerkers op school de mogelijkheid bieden voor 

laagdrempelige consultatie van jeugdzorgspecialist.

Afbakening van taak van het onderwijs en taak van jeugdhulp.



60

4. Gezamenlijke screening door lokaal team en specialistische jeugdhulp bij complexe problematiek

Inventarisatie van de behoefte aan ondersteuning van kinderen die langer dan 8 weken op de wachtlijst staan voor JGGZ.

Alle kinderen/gezinnen die langer dan 8 weken op de wachtlijst staan, 

krijgen het aanbod van een ZAG.

Hoe?

Waarom?

Door de ondersteuningsbehoefte van het kind/gezin (naast de 

gespecialiseerde jeugd GGZ) goed in kaart te brengen, kan deze eerder 

worden opgepakt en goed en tijdig aansluiten op de eventuele GGZ-

behandeling.

Leidend principe: we streven naar passende hulp: gewoon is goed 

genoeg.

Werkzaam element: integrale screening en snel ingrijpen.

Wat is daarvoor nodig?

In een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) tussen het kind/gezin, een 

GZ-psycholoog van JGGZ en een jeugdconsulent van de gemeente is 

aandacht voor stoornisspecifieke klachten én voor andere zaken waarbij 

het kind/gezin ondersteuning behoeft, bijvoorbeeld op het gebied van 

financiën, huisvesting of opvoeding. 
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Een aansluitende regionale infrastructuur 

5. Mogelijk maken van een combinatie van zorgvormen in aansluiting op de vraag

Samenhangende en aansluitende lokale en specialistische zorg.

Opheffen van schotten tussen percelen. 

Kinderen uit pleeggezinnen met aanvullende zorgvragen krijgen 

voorrang op wachtlijsten bij de GGZ en LVB-partners.

Flexibiliteit in arrangementen en mogelijk bieden voorcombinatie van 

arrangementen; 

Hoe?Waarom?

Om hulp op maat en trajectbegeleiding te kunnen bieden is soms een 

combinatie van arrangementen nodig.

Leidende principes: we luisteren naar de vraag van het kind.

Werkzaam element: centraal stellen kind en gezin (uitgaan van de 

leefwereld kind/gezin, rondom kind/ gezin).

Wat is daarvoor nodig?

Vereenvoudigen van het op- en afschalen tussen verschillende 

vormen van specialistische zorg (ambulant, residentieel, open, 

gesloten, forensisch) en naar de lokale zorg.  

Trajectbegeleiding over de schotten van de zorgsoorten heen, met 

warme overdracht.

Gebruikmaken van de experttafel en het bovenregionale 

expertisenetwerk.

Ambulante hulp (perceel E) in combinatie met opname (perceel B of 

F). De ambulant begeleider kan hierdoor al tijdens de residentie aan 

de slag; dit maakt een warme overdracht en continuïteit mogelijk. 

Flexibele inzet met een beperkt aantal uren in het voortraject en met 

meer uren als de jongere thuiskomt.

Combinatie van gesloten en open jeugdhulp (2x perceel B). De 

begeleider uit de open jeugdhulp heeft uren om kennis te maken met 

de jongere die nog in de gesloten jeugdhulp zit en om samen een 

voortraject uit te zetten. 

Pleegzorg (perceel A) met ambulante hulp (perceel E) om breakdown 

te voorkomen.

Voorbeelden:
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Samen leren wat werkt

6. Creëren van een permanente structuur van samen leren en ontwikkelen in Rijnmond 

Een basisstructuur van samen leren en verbeteren over de domeinen heen.

Ieder kwartaal gaan gemeenten, zorgaanbieders, JBRR en verwijzers 

met elkaar in gesprek over de voortgang van de transformatie (op 

basis van de resultaten van de transformatiemonitor).

Gemeenten, zorgaanbieders en verwijzers organiseren met 

elkaar een basisstructuur van gezamenlijk ketenbreed en 

domeinoverstijgend leren en verbeteren. 

Hoe?Waarom?

Voor transformatie van de jeugdhulp is samenwerking tussen 

gemeenten, zorgaanbieders, JBRR en verwijzers noodzakelijk.

Leidend principe: we doen wat helpt.

Werkzame elementen: draagvlak en communicatie; kennis delen/samen 

leren/professionalisering. 

Wat is daarvoor nodig?

Gemeenten, zorgaanbieders, JBRR en verwijzers gaan samen 

ketenbreed en domeinoverstijgend leren en ontwikkelen.

Blijven monitoren van de transformatie.

Communicatie over de voortgang van de transformatie in Rijnmond 

en leren van best practices in Rijnmond en andere regio’s.

Mogelijke onderdelen van deze basisstructuur: 

Leerbijeenkomsten met professionals over casuïstiek.

Intervisiegroepjes met deelnemers uit verschillende organisaties.

‘In elkaars keuken kijken’: bestuurders, professionals, cliënten lopen 

een dag met elkaar mee.

Nieuwsbrief voor professionals in Rijnmond.

Leernetwerken. 
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Beschrijving 
Transformatieprojecten
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1. SPAN/CLK
(Specialistisch Ambulant Netwerk 
voor de gemeenten Capelle aan den 
IJssel, Krimpen aan den IJssel en 
Lansingerland).

In het kader van dit project is een Specialistisch Ambulant Netwerk (SPAN) 

opgezet, dat expertise heeft op het vlak van GGZ, LVB en J&O. Lokale 

teams kunnen een beroep doen op SPAN als er specialistische kennis nodig 

is of intensiviteit in de hulpverlening die ze zelf niet kunnen bieden. SPAN 

kan beschikkingsvrij, op maat, snel en flexibel worden ingezet en vormt een 

aanvulling op de basishulp van lokale teams. SPAN richt zich op kinderen 

tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Begeleiding vindt plaats in de eigen 

omgeving, waarbij wordt aangesloten bij de vraag van ouders en kind. Er 

wordt gewerkt aan haalbare doelen die zijn overeengekomen met het kind, 

de ouders en het lokale team. Ouders worden in hun kracht gezet om weer 

de regie over de opvoeding te nemen. De lat ligt daarbij niet hoger dan 

nodig: goed is goed genoeg.

Partners

Gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland, Enver, 

Mentaal Beter en Pameijer. 

Doelen

Resultaat

Het project is 1 juli 2021 formeel afgerond. Belangrijkste resultaten:

Werkzame elementen

Multidisciplinair team, kleinschaligheid, goede communicatie met lokale team, 

projectgroep/stuurgroep. 

Borging

De drie betrokken gemeenten hebben de intentie om tot 2023 te borgen. 

Ouders helpen om de opvoeding (op termijn) weer op eigen kracht uit te voeren.

Anders inzetten/voorkomen van zwaardere specialistische zorg.

(Deels) voorkomen van crisishulp, crisisopvang of uithuisplaatsing.

Versterken van samenwerking met lokale team.

Verlagen van administratieve druk .

Goede samenwerking met lokale teams. 

Samenwerking tussen medewerkers uit verschillende disciplines.

Minder bureaucratie en laagdrempelige toegang tot intensieve hulp.

Tevreden cliënten.

Korte trajecten (gemiddeld vier maanden). 
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2. Doorontwikkeling pleegzorg: 
naar meer continuïteit voor kinderen 
in pleegzorg (Pleegzorg +)
Het heeft de voorkeur dat kinderen thuis opgroeien en als dat niet lukt op 

een veilige, stabiele plek in een ander gezin waar zij zich zo goed mogelijk 

kunnen ontwikkelen. 20-40 procent van de kinderen maakt tijdens het 

verblijf in de pleegzorg een overplaatsing mee. Deze discontinuïteit is 

schadelijk voor hun ontwikkeling. Kinderen in pleegzorg hebben vaak 

veel meegemaakt en kunnen daardoor heel ingewikkeld gedrag vertonen, 

wat een groot beroep doet op pleegouders. Soms is voor het kind of 

pleeggezin aanvullende ondersteuning nodig om te zorgen dat zij het 

gaan redden met elkaar. In dit project bedenken pleegzorgbegeleiders 

samen met gedragswetenschappers en pleeggezinnen wat of wie 

helpend kan zijn om overplaatsing van een pleegkind te voorkomen. De 

pleegouders krijgen beschikkingsvrij extra ondersteuning op maat, zodat 

hun draagkracht en draaglast weer in evenwicht komen en zij op eigen 

kracht voor hun pleegkind kunnen zorgen. De ondersteuning kan zich 

ook richten op kind, biologische ouders, andere gezinsleden of netwerk. 

De extra ondersteuning sluit aan bij de vraag van kind en pleeggezin en 

kan variëren van bijvoorbeeld de inzet van een pedagogisch medewerker, 

huishoudelijke hulp of therapie. De snelle inzet van passende hulp 

vermindert de kans op ongewenste overplaatsing en zorgt voor de 

beoogde stabiliteit en continuïteit die het kind nodig heeft. Het kind krijgt 

de kans om ‘zo gewoon mogelijk’ groot te worden. Tegelijkertijd is het 

kostenbesparend omdat nieuwe plaatsingen worden voorkomen. 

Partners

Enver, Horizon, Timon, wijkteam Rotterdam en gemeente Rotterdam (namens 

gemeenten in Rijnmond). Onderzoek/monitoring: ST-RAW.

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Snelle inzetbaarheid van hulp en de mogelijkheid om flexibel maatwerk te leveren.

Borging

Het project is verlengd tot eind 2021. Aanbieders en GRJR zijn in gesprek over het 

continueren van de ondersteuning aan pleeggezinnen na die tijd. 

In evenwicht brengen van draagkracht en draaglast van pleeggezinnen bij 

dreigende overplaatsing/breakdown. De eigen kracht van het pleeggezin is het 

uitgangspunt. 

Verminderen van het aantal ongewenste overplaatsingen met 25-40 procent.

Verhelderen welke extra ondersteuning in welke situatie bijdraagt aan 

continuïteit van de plaatsing en daaruit lessen trekken voor de toekomst.

66 kinderen/pleeggezinnen kregen extra ondersteuning. 85 procent bleef in het 

pleeggezin wonen. 

Voor de pleeggezinnen zijn dingen mogelijk gemaakt die daarvoor niet konden 

(door gebrek aan financiering, regels en wachttijden).

De snel inzetbare en flexibele maatwerkondersteuning wordt door pleegouders 

en pleegzorgbegeleiders als heel prettig ervaren. Pleeggezinnen voelen zich 

gehoord en gesteund.

Zie ook: kwalitatieve onderzoek van ST-RAW.
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3. Passend arrangeren

Het afgeven van een passend arrangement is een belangrijk knelpunt, 

zo werd duidelijk tijdens regionale conferenties in 2018 en 2019. Het 

proces van passend arrangeren lijkt belemmerend voor de continuïteit 

van zorg tussen lokaal niveau en specialist. Dit project richt zich op dertig 

gezinnen in Lansingerland met een complexe hulpvraag/zorgbehoefte die 

gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben. Veelal spelen er problemen 

op meerdere levensgebieden of bij meerdere gezinsleden. In het project 

wordt onderzocht hoe het proces van arrangeren van de zorg rondom een 

gezin zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden. Belangrijk uitgangspunt 

is dat het gezin eigenaar wordt van het arrangement. De cliënt, de 

zorgaanbieder(s) en de jeugdconsulent van de gemeentelijke toegang 

kijken in het ZorgAfstemmingsGesprek (ZAG) samen welke hulp nodig is 

om ervoor te zorgen dat het kind thuis kan blijven wonen en naar school 

gaat. Betrokkenen maken afspraken over de inzet, het doel en het resultaat 

van de specialistische zorg en over de zorgcontinuïteit. Het streven 

daarbij: de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon of 

aanbieder. Waar nodig kan de zorg snel worden op- of afgeschaald, waarbij 

beschikkingsvrij wordt gewerkt. Doordat de specialistische zorg efficiënt 

wordt ingezet, zijn trajecten naar verwachting doelmatiger en kunnen zij 

korter duren.

Partners

Enver, GGZ Delfland, huisarts en Team Jeugd Lansingerland.

Doelen

Resultaat

Het project is nog niet afgerond. Resultaten die zich nu al aftekenen:

Werkzame elementen

De integrale screening (ZAG); organiseren van de best passende hulp rondom de 

cliënt; betrokkenheid van de gemeente. Zie ook: kwalitatieve onderzoek ST-RAW.

Borging

GGZ Delfland gaat de nieuwe werkwijze breed inzetten voor alle instroom. De 

gemeente Lansingerland is al aan boord, andere gemeenten zijn geïnteresseerd. 

Financiering van het voortraject is nog een punt van aandacht.

Lagere kosten voor specialistische jeugdhulp.

Cliënten zijn zelf eigenaar van het arrangement en krijgen de hulp die ze wensen 

en nodig hebben. Niet meer en niet minder.

Betere samenwerking tussen het lokale veld en de specialistische jeugdhulp.

Werkprocessen worden efficiënter ingericht, er vindt geen dubbel werk plaats. 

Cliënten, GGZ Delfland en het lokale team Lansingerland zijn positief over het 

ZAG. 

Wachtlijst SGGZ is verkort.

Lokale team is sneller betrokken en voert vaker casusregie. Ook andere 

jeugdhulp wordt na aanmelding sneller ingezet.

Samenwerking tussen GGZ Delfland en lokale team is verbeterd. Gemeente 

heeft beter inzicht in de instroom voor SGGZ.
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4. Versterken van 
samenwerking JBRR en lokale 
teams en kennisdeling

Om een veilig opvoedklimaat voor kinderen te creëren, hebben 

verschillende partners in de jeugdbeschermingsketen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Onderling vertrouwen, kennisuitwisseling 

en samenwerking zijn daarbij van cruciaal belang. Dit project geeft 

een impuls aan de kennisdeling tussen JBRR (Jeugdbescherming 

Rotterdam Rijnmond) en de lokale teams en aan de samenwerking. In 

het kader van dit project bedienen jeugdbeschermers van JBRR de 28 

gemeentelijke locaties in de regio Rijnmond. De inhoud en intensiteit 

van hun inzet is afgestemd op de behoefte van de diverse lokale teams. 

De jeugdbeschermers zijn al aan de voorkant van een (complexe) casus 

beschikbaar voor consultatie en advies. Ook zijn vanuit het Centrum voor 

Kennis en Innovatie vanuit JBRR uiteenlopende trainingen aangeboden 

aan de lokale teams. Sinds 2020 kunnen lokale teams ook een beroep 

doen op de juridische helpdesk van JBRR met vragen rondom familie- en 

jeugdrecht. De ontschotting in de keten zorgt ervoor dat er voor cliënten 

meer expertise op maat beschikbaar is en dat er meer continuïteit ontstaat 

in de jeugdbeschermingsketen. 

Partners

JBRR (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond), gemeenten en lokale teams binnen 

de GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, ofwel Jeugdhulpregio 

Rijnmond).

Doelen

Resultaat

JBRR heeft uiteenlopende activiteiten ontplooid:

Werkzame elementen

Zie: kwalitatieve onderzoek van ST-RAW. 

Het project heeft bijgedragen aan kennisontwikkeling die het lokale veld in 

staat stelt om (complexe) casuïstiek in het vrijwillige kader op te pakken. Ook 

is de samenwerking verbeterd. In die samenwerking wordt gestreefd naar het 

zogenoemde ‘partnermodel’, waarbij de cliënt gedurende het gehele traject van de 

juiste kennis wordt voorzien en niet tussen wal en schip terechtkomt.

Borging

Het project loopt tot eind 2021. De jeugdbeschermers blijven beschikbaar voor 

consultatie en advies. 

Versterken van onderlinge samenwerking en verbinding tussen JBRR en de 

lokale teams binnen de Jeugdhulpregio Rijnmond.

Bevorderen van systematische kennisontwikkeling en daarmee de 

professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van jeugdprofessionals en 

andere geïnteresseerden. 

Openstelling  in 2020 van een helpdesk voor medewerkers van alle lokale teams.

Inzet (consultatie en advies) van jeugdbeschermers in alle lokale teams.

Deelname aan methodische casusbespreking (39 keer), co-team (177 keer) en 

inrichting kwaliteitskader (6 keer).

Deskundigheidsbevordering: verzorgen basiscursus familie- en jeugdrecht (25 

keer), training motiveren tot deelname (17 keer), training regie voeren tijdens 

een netwerk/groot overleg (19 keer), workshop ethische dilemma’s (8 keer), 

juridische maatwerktraining (1 keer). 
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5. Integrale omgangsbegeleiding

Jeugdzorg richt zich naast jeugdigen ook op ouders en familie-/gezinsleden 

die van invloed zijn op de ontwikkeling van de jeugdige. Als er sprake is van 

een vecht- of conflictscheiding is het essentieel dat de ouders betrokken 

zijn bij de jeugdhulp. Dit project is erop gericht om ouders en kinderen 

te helpen in lastige situaties waarin conflicten hoog zijn opgelopen en 

waarin de ondersteuning vanuit het wijkteam onvoldoende is. Er wordt 

op maat een integraal begeleidings-/behandelingstraject ingezet, dat niet 

langer duurt dan nodig. De intensiteit van de hulp wordt naar behoefte 

en beschikkingsvrij vergroot of verkleind. Het traject kan bijvoorbeeld 

bestaan uit Ouderschap Blijft-therapie voor ouders, psycho-educatie en 

traumaverwerking voor kinderen. Bij het traject zijn professionals met een 

uiteenlopend specialisme betrokken. De lijnen tussen deze professionals 

zijn kort, zodat er snel geschakeld kan worden. De casusregie ligt bij de 

professional van wie de expertise het meest noodzakelijk is. Het traject 

is erop gericht om alle gezinsleden in hun kracht te zetten, ouders hun 

verantwoordelijkheid te laten nemen, gezinnen weer een gezonde 

toekomst te geven en verdere GGZ-problematiek te voorkomen. 

Partners

Enver, Mentaal Beter en Middin.

Doelen

Resultaat

Na een tijdrovende startfase stáát deze manier van werken en is bekend in de regio. 

Door het beschikkingsvrij werken kunnen maatwerktrajecten snel worden gestart. 

Werkzame elementen

Borging

Het project eindigt eind 2021. Er is een grote wens om deze manier van werken 

een structureel vervolg te geven, mede door de oplopende problematiek in de regio 

Rijnmond. 

Bieden van passende en integrale hulp voor alle gezinsleden die betrokken zijn bij 

een conflict- of vechtscheiding.

Zorgen dat de kinderen/jongeren bij beide ouders wonen en van beide ouders 

het gevoel krijgen dat ze zowel bij ouder 1 als bij ouder 2 mogen zijn en mogen 

genieten. 

Geen administratiebeperkingen. De vraag van de doelgroep is leidend, niet de 

administratie. 

Integrale samenwerking tussen professionals met specifieke expertise en 

deskundigheid; het projectteam dat het (samengestelde) gezin ondersteunt, trekt 

samen op. 
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6. Integrale samenwerking in 
BAR-gemeenten

Dit project richt zich op gezinnen die een GGZ- of J&O-hulpvraag hebben 

met betrekking tot het kind. Huisartsen en Praktijkondersteuners Huisarts 

GGZ (POH GGZ) kunnen laagdrempelig gebruikmaken van de expertise 

van gespecialiseerde aanbieders binnen de JGGZ en Jeugdhulp. Een team, 

waarin deze organisaties vertegenwoordigd zijn, geeft snel een gedegen 

advies waarmee de huisarts/POH GGZ verder kan. Het advies kan 

bijvoorbeeld betrekking hebben op verwijzing, behandeling/begeleiding of 

medicatie. Door deze samenwerking kan een deel van de verwijzingen naar 

specialistische hulp worden voorkomen. 

Partners

BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), Enver, huisartsen/

POH, Pameijer, TTj/Prokino, Youz en Yulius. 

Doelen

Resultaat

Huisartsen zijn positief over deze laagdrempelige samenwerking met 

gespecialiseerde aanbieders. Gemiddeld worden er twee vragen per week gesteld. 

Het project loopt tot eind 2021, waarna een totaalbeeld van de resultaten kan 

worden geschetst. 

Werkzame elementen

Borging

Het project zou in eerste instantie in Albrandswaard plaatsvinden, maar is uitgebreid 

naar alle BAR-gemeenten. Andere regio’s kunnen de ontwikkelde werkwijze in 

principe overnemen. Betrokkenen raden de betrokkenheid van een psychiater aan.  

15 procent minder verwijzingen naar/behandelingen door de Specialistische 

GGZ (SGGZ).

Verkorten van wachttijden en wachtlijsten SGGZ. 

Snelle en laagdrempelige beschikbaarheid van gedegen advies voor huisarts/

POH GGZ.

Samenwerking tussen aanbieders SGGZ.

Verbinding met de wijkteams.

Zie ook: kwalitatieve onderzoek van ST-RAW.
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7. Samenwerking in wijkteams

In de notitie Verbetering zorg voor jeugd (2019) zijn diverse verbeterpunten 

geformuleerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid van wijkteams, arrangementen, casusregie, en de 

afstemming tussen wijkteams, jeugdbescherming en de specialistische 

zorg. Het transformatieproject bestaat uit drie deelprojecten: 

Deelproject 1: verticaal flexibiliseren

Kort gezegd gaat het hierbij om vrij bewegen en inzetten op wat voor 

een gezin nodig is en om samenwerking tussen het wijkteam en de 

gespecialiseerde zorg.

Deelproject 2: meer werken vanuit de wijk

Hierbij gaat het om een meer integrale aanpak vanuit de wijk, zo dicht 

mogelijk bij het kind en waar mogelijk met inzet van het netwerk. Samen 

met het gezin wordt bepaald wat nodig is. 

Deelproject 3: samenwerking wijkteams en gespecialiseerde zorg

Niet alle wijkteams bieden dezelfde basishulp, er is geen eenduidigheid 

in de aansturing van de wijkteams. Dat zorgt bij zorgbieders voor veel 

onduidelijkheid. Dit deelproject is bedoeld om de samenwerking te 

optimaliseren.

Partners

ASVZ, Enver, JBRR, Mentaal Beter, Rebel Group, wijkteams Rotterdam en Youz. 

Doelen

Resultaat

Vanuit de gemeente Rotterdam heeft dit project een andere invulling gekregen, 

passend bij de lopende ontwikkelingen van de wijkteams. Begin 2020 vond een 

schrapsessie plaats met wijkteammedewerkers. De resultaten worden meegenomen 

in de evaluatie van het arrangementenmodel en in het interne leiderschapstraject 

voor de managers van de wijkteams. Met betrekking tot de samenwerking tussen 

wijkteams en gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders heeft de gemeente Rotterdam 

nu de focus gelegd op het SPAN-project en de pilot huisartsroute.

Werkzame elementen

Niet van toepassing.

Borging

Niet van toepassing.

Deelproject 1:  verkennen van de ruimte en randvoorwaarden waaronder 

wijkteams en tweedelijns professionals de transformatiedoelstellingen kunnen 

realiseren.

Deelproject 2: komen tot gezamenlijke leerervaring tussen leden van het 

wijkteam en tweedelijns zorgpartners.

Deelproject 3: elkaar leren kennen en van elkaar leren.
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8. Verbetering overgang van 
gesloten naar open residentiële 
jeugdhulp

Zorgaanbieders willen ervoor zorgen dat jongeren zo min mogelijk en 

zo kort mogelijk in de gesloten (residentiële) jeugdhulp verblijven. Een 

kleinschalige, open jeugdhulplocatie biedt mogelijkheden tot herstel van 

(familie)relaties, schoolgang en behoud/opbouw van een sociale kring. 

De open jeugdhulplocaties zijn erop gericht om jongeren zo snel en goed 

mogelijk te laten terugkeren in de gewone samenleving en het gewone 

leven. De overstap van gesloten of besloten jeugdhulp naar een open 

jeugdhulplocatie is echter erg groot. Dat vergroot de kans dat de overstap 

mislukt. Hierdoor is het aantal terugplaatsingen of doorplaatsingen 

hoog, wat beschadigend is voor de jongere. Dit project is erop gericht om 

de overgang van jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar wél te laten 

slagen. Hiervoor werken aanbieders van open en gesloten residentiële 

jeugdhulp intensief samen. Om de overstap goed te laten verlopen, wordt 

een maatwerk, intensief overgangstraject vormgegeven dat nadrukkelijk 

rekening houdt met de wensen van de jongere. Ouders zijn intensief 

betrokken bij de begeleiding en behandeling en blijven verantwoordelijk. 

Voor de hulp geldt: niet meer dan nodig.  

Partners

Aanbieder gesloten jeugdhulp (Horizon), aanbieders open jeugdhulp (Enver, Prokino 

en Timon) en JBBR. 

Doelen

Resultaat

Het project is 1 juli 2021 formeel afgerond. Belangrijkste resultaten:

Werkzame elementen

Borging

Deze vorm van integrale trajectbegeleiding wordt inmiddels breder ingezet.

Vergroten van het totale aantal jongeren dat de overstap maakt van gesloten 

naar open residentiële jeugdhulp.

Vergroten van de slagingskans van de overstap van gesloten naar open 

residentiële jeugdhulp. 

Terugbrengen van de verblijfsduur in de gesloten jeugdhulp en in het verlengde 

hiervan: daling van de kosten voor residentiële jeugdhulp.

De overgang van gesloten naar open residentiële jeugdhulp is verbeterd.

Een toenemend aantal jongeren maakt de overstap succesvol; het aantal 

onnodige wisselingen van residentiële locaties is afgenomen.

Draagvlak bij alle betrokken partijen, onder meer door inzet communicatie.

Ruimte voor professionals.

Uitwisseling van kennis/ervaring/expertise/onderzoek tussen betrokken 

professionals. 

Betrokkenheid van/samenwerking met het onderwijs. 
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9. Doorlopende zorg voor 
jongeren voor, tijdens en na 
detentie

Aanleiding voor dit project is het ontbreken van een doorgaande lijn in 

de zorg die jongeren voor, tijdens en na detentie krijgen. De (financiële) 

knip tussen justitie en gemeentelijke zorg werkte stagnerend. De 

‘binnenwereld’ van De Hartelborgt was onvoldoende verbonden met de 

‘buitenwereld’ van de jeugdhulp. Specialistische (forensische) jeugdhulp 

werd niet tijdig ingezet.  

Het project richt zich op jongeren (tot 18 jaar) op een kortverblijfafdeling 

van De Hartelborgt. Betrokken organisaties hebben een doorgaande lijn 

uitgewerkt met betrekking tot de zorg voor, tijdens en na detentie. De 

zogenoemde forensische tafel is daarin een belangrijk schakelpunt. De 

jongere en de ouders zijn vanaf het begin betrokken bij het vormgeven van 

het zorgtraject. De hulpvraag van de jongere zelf is hierin een belangrijk 

uitgangspunt. Ouders zijn intensief betrokken bij de behandeling. Zij 

worden geholpen om verantwoordelijkheid te (leren) nemen. Voor de hulp 

geldt: niet meer dan nodig. 

Partners

Forensisch centrum Teylingereind, GRJR, JBRR, Raad voor de Kinderbescherming, 

RJJI De Hartelborgt, SJI (Stichting Jeugdinterventies) en Timon. 

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

Het fundament is gelegd om de doorgaande zorglijn in de praktijk te kunnen 

brengen. 

Realiseren van een doorgaande lijn in zorg voor, tijdens en na detentie.

Afname van het aantal recidives.

Toename van het aantal jongeren dat na detentie thuis kan wonen.

Toename van het aantal ouders dat het gevoel heeft klaar en voorbereid te zijn 

voor het moment waarop hun kind weer thuis komt wonen.

Financiële belemmeringen zijn opgeheven. Justitie betaalt de zorg tijdens 

detentie. De gemeente betaalt de zorg voor en na detentie.

Door intensieve samenwerking tussen alle betrokken organisaties is er een 

doorlopende zorglijn opgezet. 

Door het afgesproken werkproces en de korte lijnen kan zorg sneller en 

makkelijker worden ingezet.

Betrokken therapeuten/behandelaars schatten in dat de kans op terugval en of 

recidive is verkleind.

Vanaf de start van het project kreeg de kennis en kunde van alle betrokken 

organisaties een plek.

Een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke afspraken. 

Tot stand brengen van samenwerking met korte lijnen tussen sleutelfiguren, 

onderling vertrouwen en de mogelijkheid om snel te schakelen op verschillende 

niveaus. 
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10. Samenwerking met 
huisartsen

Huisartsen hebben te maken met een steeds grotere groep patiënten 

met GGZ-klachten. Zij verwijzen veelal direct naar GGZ-aanbieders en 

zelden naar wijkteams. Mede hierdoor is de druk op GGZ-aanbieders 

toegenomen, met een toename van wachttijden tot gevolg. Dit project 

is gestart omdat er hiaten zijn in de verbinding tussen huisartsen en 

jeugdhulp. Huisartsen hebben behoefte om een deskundige op het gebied 

van gezin en kind te kunnen consulteren, waardoor zij de zorg kunnen 

voortzetten en er geen inzet van specialistische hulp nodig is. 

In dit project ligt de focus op jongeren die bij de huisarts komen vanwege 

GGZ-zorgen/-problemen en op jongeren die geen actieve hulpvraag 

meer hebben maar nog wel in zorg zijn bij een aanbieder vanwege het 

voorschrijven van medicatie (herhaalrecepten). Ook richt het project 

zich op gezinnen met kinderen tot 18 jaar van wie bij de ouders sprake 

is van psychiatrische problematiek en/of LVB- en opvoedproblematiek. 

Jeugdhulpaanbieders, wijkteams en huisartsen werken samen om de 

zorg voor deze kinderen en gezinnen te optimaliseren. Dat begint bij het 

vergroten van wederzijdse kennis over elkaars (on)mogelijkheden en korte 

onderlinge lijnen. Huisartsen/POH’s (praktijkondersteuners huisarts) 

krijgen scholing en kunnen een direct beroep doen op consultatie en 

advies van de Jeugd-GGZ/Jeugdhulp. 

Partners

Aanbieders GGZ (Youz/Parnassia Groep e.a.), Enver, GRJR, huisartsen, MEE en 

Timon.

Doelen

Resultaat

Het project loopt tot eind 2021. Pas dan zal er een volledig beeld zijn van de 

resultaten. Het is echter nu al duidelijk dat huisartsen beter in staat zijn bij milde 

problematiek hulp te bieden. En  kinderen/gezinnen wordt vaker (preventieve) 

zorg zo dicht mogelijk bij huis geboden. In situaties waarin er toch sprake is van een 

verwijzing, komt het kind/het gezin direct op de goede plek terecht. 

Werkzame elementen

Borging

Naar verwachting zijn eind 2021 circa 200 huisartsenpraktijken aangesloten. 

Streven is om het project vanaf 2022 verder uit te rollen in Maassluis, Rotterdam, 

Schiedam en Vlaardingen. Andere gemeenten en regio’s kunnen de opzet 

overnemen. In 2022 wordt dit project samengevoegd met project 6: Integrale 

samenwerking BAR-gemeenten.

Dichtbij en zo gewoon mogelijk de beste zorg verlenen aan cliënten.

Waar mogelijk eerst lokale preventieve activiteiten benutten voordat verwezen 

wordt naar basis-GGZ of Specialistische Jeugdhulp. 

Afname van verwijzingen door huisartsen naar perceel E (met circa twaalf 

procent).

Kostenbesparing.

Directe consultatie bieden aan huisartsen/POH’s.

Snelheid van werken.
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11. Regionale aanpak, belang 
van de eerste 1000 dagen/
Kansrijke Start (plan CJG)

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn bepalend voor zijn 

ontwikkeling en voor de kansen en mogelijkheden in de rest van zijn leven. 

Hoe kan de zorg voor kinderen (en hun gezinnen) in de eerste 1000 dagen 

na de conceptie verbeterd worden? Dat is de vraag die uiteenlopende, 

relevante stakeholders in dit project beantwoorden. In dit project ligt de 

focus op preventie. Belangrijk uitgangspunt is dat kinderen en gezinnen 

in een kwetsbare positie de best passende hulp op het juiste moment 

krijgen. Het benoemen van knelpunten, verbeterpunten en ambities is 

onder meer gedaan via multidisciplinaire werkbijeenkomsten. Om leren en 

kennisdelen te faciliteren zijn webinars en interactieve werkbijeenkomsten 

georganiseerd. 

Partners
Alle vijftien gemeenten uit de jeugdhulpregio Rijnmond, CJG’s Rijnmond en Capelle aan den 

IJssel, lokale toegang sociaal domein/wijkteams, Pharos, ZorgImpuls/Samergo, partners in de 

geboortezorg en kinderopvang. 

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen
De energie van een compacte, multidisciplinaire groep mensen die in staat zijn anderen mee 

te nemen; actief relatiemanagement; kennisdelen en  leren; goed en interactief organiseren; 

benutten van kansen en parallelle ontwikkelingen, zoals het landelijke programma Kansrijke 

Start.

Borging
Er is een voorstel voor borging in besluitvorming bij de vijftien betrokken gemeenten. Advies is 

om ingezette regionale samenwerking duurzaam vorm te geven. 

Identificeren en samenbrengen van relevante stakeholders. Gezamenlijk bepalen van 

verbetervraagstukken en ambities om drempels te verlagen die een optimale ontwikkeling 

in de eerste 1000 dagen belemmeren. 

Vormgeven van regionale samenwerking tussen partners vanuit verschillende domeinen, 

die gezamenlijk nodig zijn voor een werkzame aanpak van inhoudelijke vraagstukken.

12 van de 15 gemeenten hebben zich aangemeld voor het landelijke programma Kansrijke 

Start. Zonder dit project zouden dat er in ieder geval vier minder zijn geweest. 

Lokaal en regionaal zijn netwerken ontstaan van geboortezorgverleners, CJG/JGZ en 

sociaal domein, waar partijen elkaar voorheen niet of nauwelijks ontmoetten. De regionale 

structuur is aanvullend en nodig, omdat de werkgebieden van cruciale partners onderling 

verschillen (lokaal, subregionaal, regionaal).

Verschillende gemeenten hebben geïnvesteerd in werkwijzen om drempels tussen medisch 

en sociaal domein te verlagen. 

Door georganiseerde interactieve bijeenkomsten zijn partners in staat gesteld van elkaar te 

leren, wat helpt voorkomen dat in elke gemeente het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
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12. Samenwerking in de keten 
0-18 jaar preventie

Dit project zet in op preventie, omdat dit eraan bijdraagt dat een zo licht 

mogelijke vorm van hulp en ondersteuning volstaat. Preventie kan het 

beroep op zwaardere vormen van (jeugd)zorg helpen verminderen of 

voorkomen. Preventie is geen quick fix, het vraagt om een lange adem en 

focus op de langere termijn. Dit project kijkt specifiek naar het vraagstuk 

van op- en afschalen. Op- en afschalen is een samenwerkingsvraagstuk, 

het vraagt om effectieve samenwerking tussen partijen in het preventieve 

veld (onder andere CJG), de lokale teams/toegang tot sociaal domein 

en de jeugdzorg. In dit project zijn onder meer werkbijeenkomsten 

georganiseerd (voorjaar 2021), waarin de uitvoeringspraktijk van op- en 

afschalen is geanalyseerd in zes van de vijftien gemeenten in Rijnmond. 

Deze bijeenkomsten hadden twee doelen: 

Partners

Alle vijftien gemeenten uit de jeugdhulpregio Rijnmond, CJG’s Rijnmond en Capelle 

aan den IJssel, partner in de jeugdhulp en wijkteams/lokale teams/gemeentelijke 

toegang tot het sociaal domein. 

Doelen

Resultaat

Het project loop door tot eind 2021. Activiteiten in najaar 2021: 

Werkzame elementen

De werkbijeenkomsten; gebruikmaken van beschikbare, landelijke kennis en 

betrekken van landelijke kennisinstituten; actief de verbinding zoeken met het 

regionale gremium dat eigenaar is van de ontwikkeling en uitwerking van de 

Regiovisie Jeugdhulp.

Borging

Er is een voorstel gemaakt om het vraagstuk op- en afschalen te koppelen aan de 

regiovisie Jeugdhulp. De handreiking is bedoeld als input voor de uitwerking van de 

Regiovisie. 

De rol van preventie (specifiek de functie van JGZ), op de agenda zetten en 

houden in het bredere vraagstuk van op- en afschalen. 

Grip krijgen op het vraagstuk van op- en afschalen door het ontwikkelen van 

handvatten en instrumenten voor lokaal betrokken partijen.

De regionale werkgroep biedt de gemeenten een handreiking aan. Deze bestaat 

onder meer uit een tool om concrete casuïstiek te analyseren, een vragenlijst om 

de kwaliteit van de samenwerking tussen CJG en wijkteam/toegang te monitoren 

en een set van definities om het brede vraagstuk van op- en afschalen behapbaar 

te maken.

Werkbijeenkomsten voor gemeenten die niet deelnamen aan werkbijeenkomsten 

in het voorjaar. 

per gemeente een top vijf van aandachts-/verbeterpunten definiëren,

faciliteren van actief van elkaar leren door de uitvoeringspraktijk in 

verschillende gemeenten onderling te vergelijken.
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13. In het lokale netwerk de 
samenwerking in de eerstelijns 
zorg versterken

Het versterken van de hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders, 

voorkomen van crisissituaties en verminderen van verwijzingen naar 

specialistische GGZ. Dat is de inzet van dit project. Om dit voor elkaar te 

krijgen, onderzoeken CJG, huisartsen en wijkteams hoe zij veel nauwer 

kunnen samenwerken. Daarbij is een belangrijke rol is weggelegd voor 

de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts). In het project is speciale 

aandacht voor 0-4-jarige kinderen. 

Partners
BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), CJG, huisartsen, JBRR, 

Parnassia (Youz), partners in onderwijs en Yulius.

Doelen

Resultaat
Het project loopt nog. Het is gestart in één gemeente en daarna uitgebreid naar nog 

twee gemeenten. Eind 2021 is de afronding in Ridderkerk, eerste kwartaal 2022 volgen 

Albrandswaard en Barendrecht. Tussentijdse resultaten: 

Werkzame elementen

Borging
De wens is om dit project structureel te borgen. Besluitvorming hierover moet nog 

plaatsvinden.  

Professionaliseren/opbouwen van voorbereidingsteams die alle aanmeldingen voor de 

wijkteams screenen.  

Versterken van samenwerking met huisartsen.

Verkennen of wijkteams voldoende GGZ-expertise hebben en of die expertise aansluit bij 

behoeften van huisartsen. 

Door het overnemen van hulp door POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts) 

verminderen van aanmeldingen bij het wijkteam.

Minder verwijzingen naar Specialistische GGZ.

Op termijn: minder inzet van drang- en dwangtrajecten.

Door de inzet van welzijnswerk, CJG en lokale jeugdhulp krijgen ouders en kinderen 

snellere, lichtere en gerichtere hulp. 

De inzet van de POH-GGZ zorgt voor minder en gerichter verwijzen naar de specialistische 

jeugdhulp. 

De samenwerking tussen huisartsen, CJG en wijkteams en met het expertiseteam van 

Parnassia en de SGGZ is verbeterd.

Investeren in vraagverheldering.

Kennis van de sociale kaart.

Kennis van elkaar werkveld en expertise. 

Draagvlak bij alle betrokken partijen.
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14. Meedoen op school

Dit project richt zich op kinderen die uitvallen op school, thuiszitten 

of met moeite meekomen op school. Het is van vitaal belang dat deze 

kinderen naar school gaan, dus daarop ligt de primaire focus. Aan de hand 

van casuïstiek is onderzocht hoe de samenwerking zorg-onderwijs beter 

vormgegeven kan worden en hoe ondersteuning en hulp laagdrempelig 

kan worden geboden. Dit is op verschillende manieren vormgegeven. Zo 

zijn er gesprekken gevoerd met ouders van wie het kind een onderwijs-

zorgarrangement heeft. Ook zijn er wijkgerichte netwerkbijeenkomsten 

geweest. En er is een pilot gestart op basisschool Klim-Op. Deze school 

merkt dat een aantal leerlingen niet of onvoldoende tot leren komt, 

ondanks alle goede bedoelingen en de inzet van bijvoorbeeld CJG, 

schoolmaatschappelijk werk en logopedie. In deze pilot onderzoekt 

de school hoe dit te doorbreken. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat 

de leerlingen binnen de muren van de school wél tot leren komen? De 

veronderstelling is dat het vergroten van kennis, betere inzichten en de 

aanscherping van de samenwerking op en rond de school bijdraagt aan het 

vergroten van de ontwikkelkansen van deze kinderen. 

Partners

CJG Capelle aan den IJssel, gemeente Capelle aan den IJssel, samenwerkings-

verbanden en scholen voor primair onderwijs.

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

De in gang gezette acties en experimenten zijn afgerond. De pilot op basisschool 

Klim-Op loopt nog. Focus daarin ligt nu op de instroom van 4-jarigen en zij-

instromers. Aan borging wordt gewerkt. 

Bevorderen en verbeteren van de samenhang en samenwerking tussen 

onderwijs en CJG.

Zorgen dat kinderen naar school gaan. 

Aandacht voor de stem van opvoeders/ouders. 

Ontmoeting organiseren tussen CJG, scholen, samenwerkingsverbanden en 

gemeente.

Het nadenken, vanuit de praktijk, over het verbeteren van de samenwerking 

tussen zorg en onderwijs. Vanuit die basis zijn zaken bedacht, ontwikkeld en 

uitvergroot. 

Professionals die echt wíllen en lef hebben om te starten, ook als alles niet vooraf 

is uitgetekend.

Aan de wijkgerichte netwerkbijeenkomsten namen zo’n zestig professionals deel. 

Deelnemers hebben de netwerkbijeenkomsten zeer positief beoordeeld. 

De samenwerking tussen CJG, gemeente, samenwerkingsverbanden en scholen 

is versterkt.  
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15. Ambulante specialistische 
jeugdhulp (Perceel E)

In het kader van dit project wordt verkennend onderzoek gedaan naar 

alternatieven voor regionaal ingekochte specialistische ambulante 

jeugdhulp (Perceel E). Simpel gezegd is daarbij de hamvraag: welke 

mogelijkheden zijn er om onderdelen van Perceel E lokaal te organiseren? 

In het twee maanden durende onderzoek worden mogelijkheden en 

knelpunten in beeld gebracht en oplossingsvoorstellen geformuleerd.  

Partners

CGS Capelle aan den IJssel en gemeente Capelle aan den IJssel.

Doelen

Resultaat

Het onderzoek is afgerond en er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor de 

lokale inkoop van ambulante specialistische jeugdhulp. Het advies is besproken en er 

heeft besluitvorming plaatsgevonden.

Werkzame elementen

Niet van toepassing.

Borging

In Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel starten pilots waarin ervaring 

wordt opgedaan met de lokale inkoop van (delen ) van ambulante specialistische 

jeugdhulp (Perceel D en Perceel E). 

Uitwerken van verschillende scenario’s voor het lokaal inkopen van 

ambulante specialistische jeugdhulp (Perceel E).

In beeld brengen van de consequenties, risico’s, voor- en nadelen van 

de verschillende scenario’s (bedrijfsrisico’s en risico’s op het gebied van 

kwaliteit, personeel, samenwerking, governance, sturing en politiek).   
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16. Versterkte samenwerking 
gemeente-huisartsen-CJG

De gemeente Capelle aan den IJssel wil dat huisartsen en CJG elkaar 

(beter) weten te vinden en in nauwe samenwerking tot betere jeugdhulp 

komen. Het is belangrijk dat de ondersteuningsvraag van kinderen en hun 

ouders meteen op de juiste plek komen. Kinderen moeten tijdig adequate 

hulp krijgen, zo mogelijk ambulant en niet zwaarder dan noodzakelijk. 

In het kader van dit project is verkennend onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden en onmogelijkheden in de samenwerking en  het vormgeven 

van een zogenoemde huisartsenroute. 

Partners

CJG Capelle aan den IJssel, gemeente Capelle aan den IJssel en huisartsen. 

Doelen

Resultaat

Het onderzoek is afgerond en er is een advies geformuleerd. 

Werkzame elementen

Goede dialoog voeren met huisartsen en CJG. Focus op het gezamenlijke belang: 

kinderen en hun ouders.

Borging

Het verkennende onderzoek en het advies heeft geresulteerd in een pilot, waarin 

een werkwijze wordt ontwikkeld. 

Zorgen dat kinderen en hun ouders snel passende ondersteuning krijgen; de 

huisartsenroute is daarbij een middel. 

Er is overeenstemming tussen huisartsen en CJG over de uitgangspunten en het 

gezamenlijke belang van de huisartsenroute.

Op korte en middellange termijn meer (door)verwijzing naar het CJG 

(preventieve en laagdrempelig zorg, gekoppeld aan de Jeugdgezondheidszorg). 

Lange termijn: terugdringen van verwijzingen naar duurdere jeugdhulp. 
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17. Paretoscan

Er is een groep kinderen en ouders die ‘grootverbruiker’ zijn van jeugdhulp. 

Deze cliënten ontvangen vaak meerdere (dure) trajecten gelijktijdig of 

opeenvolgend. Er is geen inzicht of dit onvermijdelijk is of dat het kan 

worden verminderd/voorkomen. Daarnaast bestaat het vermoeden 

dat er met de ingezette hulp niet altijd het beoogde resultaat wordt 

bereikt. In het kader van dit project is een onderzoek uitgevoerd naar de 

factoren die bijdragen aan het grootverbruik en de mogelijkheden om het 

grootverbruik tegen te gaan. Tien gezinnen zijn gevraagd om hieraan mee 

te doen. In het land is er al vaker onderzoek gedaan naar grootverbruik, 

maar daarin blijft vaak onderbelicht hoe de gezinnen hun situatie beleven, 

welke invloed de leefwereld op het grootverbruik heeft, en wat er van 

daaruit kan worden gedaan om het grootverbruik te verminderen of te 

voorkomen. In dit onderzoek is daarom de keus gemaakt om juist wel 

met ouders in gesprek te gaan. Hoe kijken zij zelf aan tegen de zorgvraag 

en de aansluiting tussen hulpvragers, de gemeente en zorgaanbieders? 

Aansluitend is een aanpak/werkwijze uitgewerkt, die beter aansluit bij de 

leefwereld van de ouders. 

Partners

Gemeente Lansingerland.

Doelen

Resultaat

Het onderzoek is afgerond en bevat aanbevelingen over het terugdringen van 

grootverbruik. 

Werkzame elementen

Borging

Het rapport is gedeeld met de regio. De gemeente Lansingerland heeft 

inmiddels een deel van de aanbevelingen uit het rapport geïmplementeerd. 

Er worden twee nieuwe manieren uitgewerkt om deze gezinnen anders te 

ondersteunen. Daarbij gaat het enerzijds om het inzetten van intensieve 

casusregie vanuit het team Jeugd. Anderzijds gaat het om het invoeren 

van een nieuwe vorm van hulp: gezinsondersteuners (werktitel). De 

gezinsondersteuners hebben een hands-on mentaliteit, staan naast de 

ouders, bieden praktische hulp in het gezin, laten voorbeeldgedrag zien en 

zijn ondersteunend voor het gezin.  

De groep grootverbruikers passender helpen. Dit is inhoudelijk van grote waarde en 

moet (op termijn) leiden tot minder nieuwe trajecten voor deze groep en dus lagere 

kosten.

In gesprek gaan met de ouders over hun ervaringen.

Ontwikkelen van een werkwijze, die beter aansluit bij de leefwereld van 

de ouders. 

https://st-raw.nl/jeugdhulp-mogelijkheden-om-grootverbruik-tegen-te-gaan-vanuit-de-context-van-de-ouder/ 
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18. Versterken zelfredzaamheid

Dit project is gericht op kwetsbare jongeren, die een instelling of 

pleeggezin verlaten. In het project wordt bij het begin van een traject 

al direct het sociale netwerk van een jongere in beeld gebracht en waar 

mogelijk versterkt. Het sociale team start geen hulpverlening zonder 

de inzet van dat netwerk. Jongeren krijgen een mentor/maatje/coach 

die zij zelf kunnen kiezen en die zij vertrouwen. Deze mentor steunt en 

ondersteunt de jongeren op weg naar zelfredzaamheid. Door de inzet van 

een mentor uit het eigen sociale netwerk is er minder intensieve of minder 

frequente hulp nodig vanuit het Krimpen sociaal team/Krimpen Wijzer. De 

ouders blijven verantwoordelijk. Dankzij de steun die ook zij van de mentor 

krijgen, kunnen ze beter hun verantwoordelijkheid nemen. 

Partners

Gemeente Krimpen aan den IJssel, sociaal team Krimpen aan den IJssel en JIM 

(Jouw Ingebrachte Mentor). 

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

De mentor uit het informele, sociale netwerk van de jongeren is in de buurt en 

bereikbaar. 

Borging

De inzet van het netwerk wordt vast onderdeel van de werkwijze van het Krimpens 

Sociaal Team. Er komt een JIM Strippenkaart, bedoeld om werkers en teams flexibel 

verschillende vormen van ondersteuning te kunnen bieden (bijvoorbeeld in de vorm 

van intervisie, casuïstiekbespreking of individuele ondersteuning bij een casus). 

Uitgangspunt daarbij: wat heeft de werker of het team nodig om verder te kunnen in 

de casus?  

Jongeren hebben een (t)huis en kunnen naar school. 

Voorkomen van stapeling van zorg.

Een soepele overgang van <18 naar 18+. 

Beter benutten van het netwerk van de jongeren.

Meer zelfvertrouwen bij de ouders. 
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19. Onderwijs en jeugdhulp

In dit project biedt het wijkteam pedagogische ondersteuning op scholen. 

Door de aanwezigheid van het sociaal team op school, kan er aan de 

voorkant veel worden afgevangen. De ondersteuning richt zich zowel 

op ouders als op leerkrachten. De ondersteuning heeft betrekking op 

Krimpense kinderen die in Krimpen of daarbuiten naar school gaan. 

Het gaat om kinderen die worden aangemeld via de KrimpenWijzer, het 

Krimpens sociaal team of de school. Daar waar deze laagdrempelige hulp 

voldoende is, kan opschaling naar bijvoorbeeld speltherapie, specialistische 

jeugdhulp of coaching on the job worden voorkomen.

Partners

CJG Rijnmond, scholen in Krimpen aan den IJssel, voortgezet (speciaal) 

onderwijs in Capelle aan den IJssel, sociaal team Krimpen aan den IJssel, 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs en voorschoolse voorzieningen. 

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

De mogelijkheden voor een gefaseerde uitrol naar andere Krimpense scholen 

worden verkend. 

Geen enkel kind zit thuis zonder passend onderwijs/passende zorg.

Een goede verbinding tussen onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. 

Meer onderwijszorgarrangementen voor Krimpense kinderen en jongeren.

Afspraken met samenwerkingsverbanden, zodat zij voldoende kwalitatief 

passend onderwijs organiseren. 

Creëren van een beweging richting meer inclusief onderwijs. Het is overigens 

aan scholen en schoolbesturen om deze beweging uiteindelijk handen en 

voeten te geven. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen hierin 

ondersteunend zijn.

De jeugdmaatschappelijke werker is makkelijker toegankelijk voor ouders die 

opvoedadviezen willen. Al op jonge leeftijd wordt meegedacht in situaties waar 

ouders tegenaan lopen. 

Verbinding met onderwijs is versterkt, verschillende domeinen hebben onderling 

meer begrip.

Op de pilotschool is het aantal verwijzingen naar speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs gedaald.

Aan de slag op een pilotschool, waar het team gemotiveerd is om de beweging te 

maken naar meer inclusief onderwijs.

Breed samengestelde werkgroep.

Bestuurlijk draagvlak.
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20. Verstevigen grip complexe 
casussen – samenwerking aan 
de voorkant

De gemeente Lansingerland implementeert de methodiek van de 

omgekeerde toets. De omgekeerde toets is toepasbaar op uiteenlopende 

wetten, ook op de Jeugdwet. De methodiek is bedoeld om beter maatwerk 

te leveren en oplossingen te vinden waarmee inwoners echt geholpen zijn.

Het project Verstevigen grip complexe casussen richt zich op 

‘grootverbruikers’ van jeugdhulp. Het gaat om jongeren en gezinnen 

waarin meerdere problemen spelen en waarbij het nodig is om met de 

betrokkenen rond het gezin een plan te maken. De methodiek van de 

omgekeerde toets maakt het eenvoudiger om hulp in te zetten die past bij 

de specifieke wensen en het perspectief van de cliënt. Dit draagt bij aan het 

behalen van een duurzaam resultaat voor het gezin. 

Partners

Gemeente Lansingerland en aanbieders die betrokken zijn bij gezinnen met een 

complexe problematiek. 

Doelen

Resultaat

Aanvankelijk zou het project in 2020 starten, dat is verschoven naar 2021. Looptijd 

is 1 jaar, pas daarna kan een goed beeld worden gevormd over de resultaten. 

Werkzame elementen

Nog geen zicht op.

Borging

Nog geen zicht op.

Verstevigen van de casusregie op gezinnen met een complexe problematiek. 

Gezinnen met een complexe problematiek passende, effectieve en integrale hulp 

bieden.

Duidelijke afspraken tussen betrokkenen (intern en extern) over 

casemanagement.

Organiseren van doorzettingsmacht naar alle betrokkenen/organisaties (intern 

en extern). 

Op termijn: verminderde inzet van (niet effectieve) jeugdhulptrajecten.
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21. Vervolgen en mogelijk 
uitbreiden SPAN 
(Specialistische Ambulant 
Netwerk) uitbreiden in 
Rotterdam-Noord en -Zuid

Het project richt zich op kinderen tot 18 jaar en de context waarin zij 

opgroeien. Het gaat om kinderen die al in zorg zijn bij het wijkteam. 

Het wijkteam kan een beroep doen op het Specialistisch Ambulant 

Netwerk (SPAN) als er specialistische kennis nodig is of intensiteit in de 

hulpverlening die het zelf niet kan bieden. SPAN heeft expertise op het vlak 

van GGZ, LVG en J&O. SPAN kan beschikkingsvrij, op maat, snel en flexibel 

worden ingezet en vormt een aanvulling op de basishulp van wijkteams. De 

passende, ambulante hulp worden geboden in de eigen omgeving en sluit 

aan bij de vraag van ouders en kind. De integrale aanpak is erop gericht 

om ouders te activeren en opvoedingsstress te verminderen. Er wordt 

gewerkt aan haalbare doelen die zijn overeengekomen met het kind, de 

ouders en het lokale team. Ouders worden in hun kracht gezet om weer de 

regie over de opvoeding te nemen. De lat ligt daarbij niet hoger dan nodig: 

goed is goed genoeg. Zodra het kan, wordt de ambulante hulp afgesloten 

of afgeschaald. 

Partners

Enver, gemeente Rotterdam, Pameijer en Yulius.

Doelen

Resultaat

De wijkteams hebben goede ervaringen met SPAN. SPAN is snel inzetbaar (ook 

buiten kantoortijden), de lijntjes zijn kort. Het wordt als een voordeel ervaren dat 

SPAN zonder beschikking inzetbaar is. Gezinnen worden niet overgedragen aan 

specialistische hulp, maar wijkteam en SPAN trekken samen op. 

In Rotterdam is geen forse overbesteding op Perceel E. Een causaal verband met 

SPAN kan niet worden aangetoond, maar de inschatting is dat SPAN hier wel een rol 

in speelt. 

Werkzame elementen

Snelle inzetbaarheid van hulp en de mogelijkheid om flexibel maatwerk te leveren. 

Blijvende betrokkenheid van wijkteam (aansluiten in plaats van overdracht aan 

specialistische hulp).

Borging

In Rotterdam-Zuid is SPAN twee jaar lang ingezet, de pilotfase is inmiddels afgerond. 

De ervaringen zijn positief en de werkwijze is effectief bevonden. Daarom heeft de 

gemeente Rotterdam besloten SPAN in Rotterdam-Zuid te continueren en om ook in 

Rotterdam-Noord een SPAN-team op te zetten. Er wordt verkend hoe de werkzame 

elementen van SPAN een structurele plek kunnen krijgen in het Rotterdamse. Om 

terugval in oude gewoontes te voorkomen, is het belangrijk om de bedoeling van 

SPAN steeds te blijven benadrukken. Pas dan zal het een vast onderdeel worden van 

het zorgstelsel.

Voorkomen van crises en uithuisplaatsingen.

Afname van het beroep op ambulante crisishulp, crisisbedden en residentiële 

zorg.

Vervangen en/of voorkomen van specialistische zorg. 

Verlagen van de administratieve druk, waardoor er directe tijd beschikbaar komt 

voor cliënten.
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22. Implementeren 
huisartsenroute Rotterdam

Onduidelijkheden en ingewikkeldheden in de verwijsroute en de 

rolverdeling tussen wijkteam en aanbieders van Perceel E zorgen 

voor vertragingen bij het inzetten van passende hulp. Dit project richt 

zich op het uitwerken van een alternatieve, optimale meervoudige 

artsverwijsroute. Hierdoor kan passende jeugdhulp sneller worden 

ingezet. In dit project is het vertrouwen in de expertise van de 

zorgaanbieders en de wijkteammedewerker een belangrijk uitgangspunt. 

Partners

Aanbieders van Perceel E, gemeente Rotterdam.

Doelen

Resultaat

Het project zou in 2020 starten. Het oorspronkelijke plan is echter herzien, zodat 

het beter aansluit bij de bedoeling van het stelsel. Dit heeft geleid tot vertraging; het 

project startte pas in 2021. Met de geleerde lessen en aanpassing in het plan zal dit 

project, ondanks vertraging, naar verwachting beter bijdragen aan de transformatie.

Werkzame elementen

Nog geen zicht op.

Borging

Nog geen zicht op.

Zo snel mogelijk realiseren van de beste, passende jeugdhulp.

Verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams en specialistische ambulante 

aanbieders, vergroten van vertrouwen in elkaar expertise. 

Heldere afspraken maken over casusregie.

Verminderen van administratieve lasten voor het wijkteams/zorgaanbieders en 

voorkomen van dubbel werk. 
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23. Zorg in de klas

In dit project op basisschool de Vlinder (Schiedam) wordt innovatieve 

ondersteuning/passende zorg voor kinderen in de klas ontwikkeld. 

De ondersteuning/zorg richt zich op kinderen met ontwikkelings- en/

of gedragsproblemen. Vroegsignalering en uitgaan van de kracht van 

het kind zijn belangrijke componenten van dit project. De ouders, de 

school, het samenwerkingsverband en gezinsspecialisten van het WOT 

(wijkondersteuningsteam) formuleren samen welke ondersteuning/

zorg er voor het kind in de klas nodig is. Met elkaar stellen zij een 

samenwerkingsplan op, bedoeld om het kind vanuit één visie te 

ondersteunen. In eerste instantie biedt het wijkteam de ondersteuning/

zorg. De veronderstelling is dat deze ondersteuning/zorg aan de voorkant 

bijdraagt aan het verminderen van verwijzingen naar de tweedelijns zorg. 

Leerkrachten hebben in dit project een vitale rol. Zij worden gecoacht door 

een jeugd GGZ’er zodat zij leren om problemen vroegtijdig te signaleren. 

Ook volgen zij een training over faalangst. 

Partners

Basisschool De Vlinder, JGGZ, Wijkondersteuningsteam Noordrand. Onderzoek: 

Universiteit Utrecht. 

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

De onderzoeksfase is afgerond. Er wordt nagedacht over een herstart van het 

project: in een andere vorm en op andere scholen. Er zijn nog geen structurele 

middelen beschikbaar. 

Leerkrachten, ouders en gezinsspecialisten zijn in staat om vroegtijdig te 

signaleren en te formuleren welke ondersteuning/zorg een kind in de klas nodig 

heeft.

Verwijzing naar tweedelijns zorg zo veel als mogelijk voorkomen. 

Voorkomen van (tijdelijk) thuiszitten.

De samenwerking tussen school en wijkteam is duurzaam verbeterd.

De vroegtijdige betrokkenheid van het wijkteam en observatie in de klas zorgen 

voor minder individuele jeugdhulpaanvragen. Meer problemen kunnen collectief 

vanuit de school worden opgepakt. 

Doordat leerkrachten meer kennis kregen over gedragsproblematiek, zijn zij 

beter in staat om in de klas ondersteuning te bieden. Daardoor is er niet altijd 

direct individuele begeleiding nodig.  

Deskundigheidsbevordering vanuit de GGZ. Dit verstevigt de positie van het 

onderwijs en verbetert het klassenklimaat.

Vroegtijdige betrokkenheid van het wijkteam.

Preventief signaleren en waar nodig verwijzen. 
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24. De Familieklas

Dit project richt zich op kinderen (van circa 4-6 jaar) die op school dreigen 

uit te vallen omdat zij op didactisch en pedagogisch gebied de juiste 

ondersteuning missen. In dit project krijgen kinderen en ouders sámen 

extra ondersteuning. De opvoedvaardigheden van de ouders krijgen ook 

veel aandacht. De laagdrempelige ondersteuning in de eigen, vertrouwde 

omgeving moet ervoor zorgen dat het gedrag al op jonge leeftijd ombuigt. 

Dit komt het welbevinden van het kind ten goede, wat ook zijn weerslag 

zal hebben op de leerresultaten en de sociale omgangsvormen van het 

kind. Ook de leerkracht en de ouders profiteren hiervan. De verwachting 

is dat de aanpak een toekomstig zorgtraject met diverse externe instanties 

wellicht kan voorkomen. 

Partners

Basisschool De Singel (Schiedam) en Horizon.

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

Opvoedondersteuning op jonge leeftijd blijkt het meest effectief en preventief. De 

gemeente gaat door met de familieklas en financiert dat uit eigen middelen. De 

doelgroep wordt uitgebreid met de Familiklas en 3- en 7-jarigen. 

Kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving ondersteunen: op school en thuis.

Vergroten van welbevinden van kind, ouders en school.

Verbeteren van de leerprestaties van het kind.

Bijdragen aan passend en inclusief onderwijs: voor elk kind thuisnabij een 

passende plek, liefst op een reguliere school. 

In het project De Familieklas zijn 16 gezinnen en leerlingen geholpen. 80 procent 

van de deelnemende leerlingen is thuis gelukkiger en kan de schoolloopbaan naar 

verwachting succesvol voortzetten. 

De Familieklas heeft de communicatie tussen ouders, kind en leerkracht 

verbeterd.

Na deelname aan de Familieklas is er minder inzet van wijkteam of 

gezinsspecialist nodig.

Laagdrempelige ondersteuning in het onderwijs draagt bij aan een positieve 

succeservaring bij de leerling en het gezin.

Door efficiënte preventieve samenwerking is geïndiceerde jeugdhulp vaak niet 

nodig. Dit helpt de kosten van de jeugdhulp te beheersen.

Afstemming tussen gedragsregels in de klas en thuis.

Door goed te kijken naar de reden van het gedrag kan sluitende ondersteuning 

worden geboden, waarin het hele systeem een rol speelt. 

Krachtige combinatie van opvoedondersteuning, onderwijsondersteuning en 

preventieve jeugdhulp. 



90

25. Ketenregisseur Veiligheid

Om te zorgen dat cliënten zo snel mogelijk binnen hun eigen omgeving 

niet langer dan nodig passende ondersteuning en hulp krijgen, is het 

noodzakelijk dat verschillende organisaties effectief samenwerken. Echter, 

uit een inspectierapport blijkt dat de ketensamenwerking onvoldoende is. 

Alle partijen erkennen dit en willen een structurele verbetering. Dat is de 

directe aanleiding voor dit project. In de beoogde samenwerking moet de 

cliënt centraal staan. In dit project is op verschillende fronten gekeken hoe 

de samenwerking in de keten jeugdhulp/veiligheid beter kan. 

Partners

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

Verbeteren van de samenwerking tussen betrokken organisaties.

Er is voor iedere cliënt een actueel ondersteuningsplan; monitoring gebeurt 

volgens afspraak.

De betrokkenheid van een ketenregisseur zorgt voor een doorbaak waar dat 

voorheen niet lukte.

Het wijkteam wordt optimaal ingezet; alle mogelijkheden binnen het lokale veld 

worden benut.

Er is ervaring opgedaan met een wekelijkse Methodische Casus Bespreking, 

met daarin vaste vertegenwoordigers van wijkteam, jeugdbescherming en Veilig 

Thuis. Oplossing werd altijd uitgevoerd. 

In Vlaardingen hebben Veilig Thuis en het wijkteam wekelijks overleg. Zij 

bespreken/verdelen meldingen, en hebben onder meer aandacht voor 

veiligheidsrisico’s en op- en afschalen. 

In Vlaardingen is een ketenoverleg gestart tussen jeugdbescherming, Veilig 

Thuis en wijkteam. De bespreking/afstemming van casuïstiek en resultaten heeft 

meerwaarde.

Er is ervaring opgedaan met multidisciplinair overleg in situaties waarin het 

onderwijs, zorgaanbieders, Veilig Thuis en jeugdbescherming er niet in slagen 

om de gewenste veiligheid in gezinnen te realiseren. Aan dat overleg nemen in 

principe ouders en betrokken organisaties deel.

Voor verschillende jongeren en gezinnen zijn maatwerkoplossingen gerealiseerd. 

In het realiseren van deze oplossingen is de zelfstandigheid van de wijkteams 

vergroot.

Starten bij het oppakken van situaties waarin professionals en cliënten vastlopen.

Overleg, elkaar willen snappen, in elkaar willen investeren. De focus ligt daarbij 

steeds op de cliënt. 

De MCB-methodiek blijft beschikbaar en kan worden ingezet als de situatie 

daarom vraagt. 

De aanpak is uitgebreid naar het onderwijs (thuiszitters).

In Vlaardingen is de pilot samenwerking Veilig Thuis-wijkteam afgerond. De 

aanpassingen in het proces van het wijkteam zijn geborgd. Voornemen is om 

de aanpak in aangepaste vorm te implementeren in MVS-verband (Maasluis-

Vlaardingen-Schiedam). 

Gemeente Vlaardingen, JBRR, jeugdhulp- en GGZ-aanbieders, (speciaal) onderwijs, 

Veilig Thuis en wijkteam Vlaardingen.
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26. Invoering subregionale POH-
functie (praktijkondersteuner 
huisarts)

Dit project richt zich op kinderen tot 18 jaar die in Voorne Putten of 

Goeree-Overflakkee wonen en hun netwerk. Het project onderzoekt 

hoe een deel van de Specialistische GGZ lokaal kan worden geboden, 

in de leefomgeving van het kind. Hierdoor kan de zorg sneller en 

meer passend geboden worden. In het project heeft de POH-JGGZ 

(praktijkondersteuner huisarts) een sleutelrol, evenals de integrale 

samenwerking tussen huisartsen, specialistische GGZ, wijkteams, de 

J&O-keten en andere partners, zoals scholen en maatschappelijk werk. De 

POH-JGGZ is vanaf het eerste moment betrokken en speelt onder meer 

een rol in de triage. De POH zoekt samen met andere betrokkenen naar 

passende hulp; de zorgvraag van het kind is daarbij leidend. De POH-

JGGZ ondersteunt en bevordert de integraliteit van de geboden zorg 

(vanuit organisaties en vanuit de verschillende leefdomeinen). 

Partners

Gemeenten Voorne Putten en Goeree Overflakkee (VPGO), huisartsen, zorggroep 

Kiek, zorggroep Cohaesie en zorgkoepels Haringvliet. 

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

Inzet van meer preventieve zorg in het lokale veld. Verschuiven van een deel van 

de specialistische zorg naar de eerstelijn. Hierdoor verminderen wachtlijsten 

binnen de SGGZ.  

Subregionaal organiseren van de POH-JGGZ-functie. In de verschillende 

gemeenten is sprake in uniformiteit op het gebied van bekostiging, kwaliteit/

inhoud en monitoring.

Op termijn: verlagen van de totale kosten van specialistische GGZ (door 

afschalen).

Bij aanvang van het project was de functie POH-JGGZ in de regio nog onbekend. 

Nu (of in de komende tijd) is er in alle gemeenten een vorm van POH-JGGZ. 

In het sociale en medische domein is de POH-JGGZ een algemeen bekende 

samenwerkingspartner voor het lokale veld.

De inschatting is dat een project als dit minimaal twee jaar nodig heeft om 

effecten te zien op doorverwijzingen naar specialistische hulp en kosten. 

Opzetten van structurele samenwerking tussen gemeente en zorgkoepels.

Tijd investeren in gezamenlijke ontwikkeling en in het proces om elkaars wereld/

taal te leren kennen.

Elke afzonderlijke gemeente zal de PHO-JGGZ bij zoveel mogelijk 

huisartsenpraktijken gaan inzetten. 

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een ontwikkelagenda om een vervolg te 

geven aan de aanbevelingen uit het regioplan. 
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27. BSO+

Dit project richt zich op kinderen die extra zorg/ondersteuning nodig 

hebben en daardoor niet in aanmerking komen voor buitenschoolse 

opvang (BSO). In het kader van dit project worden deze kinderen 

opgevangen in de reguliere BSO met extra voorzieningen: de BSO+. In 

deze BSO+ worden de kinderen opgevangen in een reguliere omgeving, 

samen met andere kinderen uit de buurt. De opvang is dus ‘zo normaal 

mogelijk’. De begeleiders in de BSO+ zijn opgeleid om deze kinderen 

goed op te vangen en te voorzien in hun behoeften. Waar nodig worden 

medewerkers gecoacht om de kinderen met (lichte) beperkingen op te 

vangen, te ondersteunen en te verzorgen. 

Partners

Gemeente Maassluis, Labyrinth, reguliere BSO TikTak en wijkteam Vraagraak 

(Maassluis).  

Doelen

Resultaat

Het project zou aanvankelijk in 2020 starten. De Covid-19 maatregelen (de BSO 

kreeg twee keer te maken met een lockdown) hebben gezorgd voor een flinke 

vertraging. Het project wordt in 2021 verder uitgewerkt; het wordt onderdeel van 

het plan Versterking kinderopvang; transitie naar preventie en kansrijke start. 

Werkzame elementen

Nog niet van toepassing.

Borging

Nog niet van toepassing.

Minder gebruik van dagbesteding en dagbehandeling.

Ondersteunen/ontzien van ouders. 

Verlagen van de drempel naar regulier onderwijs. 

Minder schooluitval. 
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28. Intensieve vrijwillige hulp

Dit project richt zich op gezinnen waarin sturing nodig is om veiligheid 

te herstellen en/of een ontwikkelingsbedreiging af te wenden. Voor deze 

gezinnen zet het lokale team een ambulant traject op: Intensieve vrijwillige 

hulp (IVH). In sommige trajecten is sprake van een verzoek tot onderzoek 

door de Raad voor de Kinderbescherming. Door de betrokkenheid 

van het lokale team ontstaan meer mogelijkheden om laagdrempelige, 

integrale en passende hulp in te zetten. Zoals de naam al zegt, heeft de 

hulp een vrijwillig karakter. Kind en ouders worden nauw betrokken bij 

de hulpverlening. Kind, ouders en lokaal team trekken samen op. Ouders 

blijven verantwoordelijk. 

Partners

Gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en 

Westvoorne.

Doelen

Resultaat

Werkzame elementen

Borging

Versterken van de verbinding tussen lokale teams en de veiligheidsketen.

Zorgen dat kinderen thuis veilig wonen, voorkomen dat er jeugdbescherming 

nodig is.

Verminderen van het aantal crises en uithuisplaatsingen. 

Zo kort mogelijk houden van de duur van een eventuele beschermingsmaatregel.

Betrokken organisaties (lokale teams en Jeugdbescherming) hebben 

werkprocessen, kwaliteit, afwegingskader en samenwerkingsafspraken 

uitgewerkt en vastgelegd. Daarvoor zijn onder meer ervaringssessies ingezet.  

IVH zorgt ervoor dat gezinnen vroegtijdig en laagdrempelig hulp krijgen en zelf 

de regie behouden over de hulpverlening.

Minder wisselingen in de hulpverlening (passanten).

Het project is sámen met de mensen op de werkvloer ontwikkeld. Het 

ontwikkeltempo lag hoog, de taakverdeling was duidelijk. 

De flexibiliteit en het enthousiasme waarmee de lokale teams hiermee aan de 

slag zijn gegaan. 

Het project is medio 2021 gestopt. De ontwikkelde werkwijze wordt aansluitend 

in de dagelijkse werkpraktijk geborgd. Daarvoor wordt extra formatie beschikbaar 

gesteld. De verwachting is dat er jaarlijks in de deelnemende gemeenten circa 175 

gezinnen geholpen worden met IVH. 
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