Jeugdzorg die werkt
Voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk van nu
Werken vanuit het perspectief van gezinnen. Samen met het gezin de eigen kracht versterken. Hoogopgeleide professionals aan de poort. Snel de vereiste specialist erbij halen als het
nodig is. Een samenhangende en integrale aanpak van individuele problemen, het gezin en
de sociale omgeving. Daarbij maakt het niet uit hoe het probleem aan het licht komt. Of dit
nu gebeurt op een vraag van de ouder of het kind zelf, via de huisarts, de leerkracht op school
of het CJG.
Veel gemeenten experimenteren al volop met deze manier van werken. De organisatie is
steeds een klein beetje anders, maar het principe is overal gelijk. Professionals zoals gedragsdeskundigen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters werken
samen aan een geïntegreerd aanbod van hulp aan kinderen en hun ouders. Voor het gezin
maar vooral samen met het gezin.
Hoe krijgen ouders en kinderen in steden en dorpen de hulp die ze nodig hebben? Hoe
maken gemeenten hun rol als regisseur in de jeugdzorg waar? Wat is de meerwaarde van een
samenhangende aanpak van jeugd ggz en opvoedhulp? Met deze reeks voorbeelden geven
we u graag inzicht in hoe gemeenten hier in de praktijk aan werken.
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Enschede: Niet meer zeulen en alles steeds opnieuw vertellen
In de krachtwijk Velve Lindenhof begon Enschede te experimenteren met wijkcoaches. Een team van mensen
met verschillende achtergronden: maatschappelijk werk, corporatie, economie en werk. Samen hebben de
wijkcoaches mandaat om in verschillende organisaties dingen voor elkaar te krijgen. Stel dat in een gezin vader
werkloos is en moeder de opvoeding niet aankan, de wijkcoach regelt dan vrijwilligerswerk voor vader, opvoedondersteuning voor moeder, hij legt contact met school. Eén persoon voert regie en is het aanspreekpunt is
voor het gezin.
Nu is deze aanpak in de hele stad ingevoerd en verder uitgebreid met andere disciplines zoals ambulante woonbegeleiding (RIBW), gespecialiseerde
gezinsverzorging (Livio), ondersteuning

nieren binnenkomen bij de wijkcoach,

‘Iemand die nu wordt behandeld voor een psychische
ziekte hoeft toch ook niet langs de zorgverzekering voor
een diagnose? Het idee dat bij gemeenten straks de loketmedewerker bepaalt of je autisme hebt is absurd. Geen
enkele gemeente zal zo opereren.’

bijvoorbeeld via de woningcorporatie

Martine Veneman, adviseur Maatschappelijke ontwikkeling,

(bij overlast of huurachterstand), via de

gemeente Enschede

van mensen met een verstandelijke beperking (MEE Twente), maatschappelijk
werk en Bureau Jeugdzorg. Ouders en
kinderen kunnen op alle mogelijke ma-

school of huisarts, maar mensen kunnen
ook zelf aankloppen. De wijkcoaches zitten op herkenbare locaties in de wijken. Doordat alle disciplines in het team wijkcoaches zijn vertegenwoordigd,
hoeven ouders en kinderen niet meer te zeulen langs loketten en steeds opnieuw het verhaal te vertellen.
De problematiek wordt integraal benaderd: de wijkcoach doet zo veel mogelijk zelf, maar als een specialist nodig
is, haalt hij die erbij. De (jeugd)ggz (Mediant) is een partner van de wijkcoach,

‘Ik zeg niet: dat kun je alleen regelen in een nieuw stelsel,
ook vandaag kunnen we al ver komen. Maar daarvoor
moet je wel voortdurend bypasses bedenken.’

ming. Dat betekent dat zij waar nodig

Arie Opstelten, transitiemanager Jeugd, gemeente Den Haag.

rol van regisseur houdt. In de praktijk

evenals de Raad voor de Kinderbescherinspringen, waarbij de wijkcoach wel de
loopt dit vaak goed, maar de gemeente
Enschede loopt wel tegen belemmerin-

gen aan die voortvloeien uit het stelsel. Omdat de gemeente (nog) geen financier is, zegt een instelling soms: dit
kunnen we niet bieden of er is een wachtlijst. Of de instelling kan niet ‘even meekijken’ met de wijkcoach omdat
dit niet past in de structuur van de DBC (diagnose-behandelcombinatie).
Familie Berends uit Velve Lindenhof
Dit gezin komt in beeld bij de wijkcoach omdat er zorgen zijn over de drie kinderen (7, 10, 11). Vroeger zou
onmiddellijk een melding bij het AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) zijn gedaan, nu vraagt de
wijkcoach iemand van de Raad voor de Kinderbescherming om samen met hem in gesprek te gaan met het
gezin. De functionaris van de Raad brengt specialistische kennis over de gespreksvoering in, de wijkcoach weet
waar de eigen kracht van het gezin zit. De opa en oma kijken nu elke dag om de hoek hoe het gaat en de
wijkcoach houdt vinger aan de pols. Zo is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd zonder het zware middel
van een ondertoezichtstelling.
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Utrecht: snel passende hulp via het buurtteam
In Utrecht werken hulpverleners van bureau Jeugdzorg, deskundigen op het terrein van licht verstandelijk
gehandicapten en het schoolmaatschappelijk werk samen in buurtteams. Anderhalf jaar geleden begon Utrecht
daarmee. Als het nodig is schakelt het team een expert met specialistische kennis in.
Hoe gaat dit in de praktijk? Stel, de juffrouw op school ziet dat een kind zich vreemd gedraagt en ze vermoedt
dat er thuis problemen zijn. Een gesprek met de moeder loopt op niets uit. Juffrouw schakelt het buurtteam in.
Twee mensen van het team gaan op bezoek en bespreken samen met het gezin of er hulp nodig is. Eén van de
teamleden wordt vervolgens regisseur. Hij stelt samen met het gezin een plan op dat nadrukkelijk het plan van
het gezin zelf is. Dit betekent dat er niet allerlei (casus)overleggen buiten het gezin om plaatsvinden.
Veiligheid
Als een buurtteamwerker zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind kan hij het SAVE-team inschakelen.
Als er sprake is van huiselijk geweld of criminaliteit, kan ondertoezichtstelling of jeugdreclassering nodig zijn.
Binnen het SAVE-team werken Jeugdreclassering, spoedeisende hulp, AMK en onderzoekers van de Raad voor
de Kinderbescherming samen. Een gezin heeft dan met één werker te maken, ongeacht welke vorm van hulp of
juridische maatregel nodig is. De begeleiding van het gezin blijft wel in handen van het buurtteam, het SAVEteam werkt aanvullend. Door de bevoegdheid van jeugdbescherming bij het SAVE-team te beleggen, blijft het
buurtteam laagdrempelig.
Specialistische hulp als het nodig is
Hoe krijgen ouders en kinderen de hulp die ze nodig hebben? Bijvoorbeeld een moeder die zich zorgen maakt
over het gedrag van haar 7-jarige zoon. Zij komt via de huisarts of het buurtteam terecht bij de psycholoog. Die
stelt vast dat het kind een autistische stoornis heeft. De psycholoog kijkt vervolgens met het buurtteam, het
gezin en het kind welke (opvoed)ondersteuning nodig is in de sociale omgeving. Wat moet er veranderen in de
gezinsstructuur? Wat is er nodig op school? Deze verbinding tussen specialistische zorg en het multidisciplinaire
buurtteam is cruciaal. Juist omdat meestal naast de behandeling van een stoornis, ziekte of gedragsprobleem ook
ondersteuning van de sociale omgeving noodzakelijk is.
Familie Torsee in Ondiep
In een kleine corporatiewoning in Ondiep woont de familie Torsee. Moeder (19) en vader (21) van een peuter (2)
wonen in bij de opa en oma van het kind (de ouders van de man). De enige inkomsten zijn de uitkering van opa,
alle gezinsleden hebben aanzienlijke financiële problemen. De peuter staat onder toezicht van een hulpverlener
van de Willem Schikkergroep. Het huis is vervuild. Oma is voor Korsakov onder behandeling bij de ggz. Alle familieleden hebben in het verleden vormen van zorg of begeleiding gehad. Maar hulpverleners werden niet betaald
of aangestuurd om verantwoordelijkheid te nemen voor de algehele situatie. Nu begeleidt een hulpverlener van
het buurtteam het gezin. Er is schuldhulp aangevraagd en een arbeidstraject voor vader. Moeder krijgt behandeling (ggz) voor haar fobieën en er is opvoedondersteuning van een sociaal pedagogisch werker.
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Rotterdam: Zeer vroeg ingrijpen bij psychische stoornissen
Vanaf januari 2014 begint Rotterdam met zijn nieuwe werkwijze in het jeugddomein. In 13 wijken gaan wijkteams van start met werkers van bureau Jeugdzorg, de GGZ, MEE en geïndiceerde jeugdzorginstellingen. Zij
doen drie dingen: zelf hulp verlenen, contact houden met het wijknetwerk van scholen, welzijnswerk en andere
partners, en ze doen de laagdrempelige intake voor specialistische hulp.
Hoe weten HBO opgeleide medewerkers of en welke specialistische hulp nodig is? Hoe krijgen ouders en kinderen de hulp die ze nodig hebben?
Rotterdam heeft experts in de jeugd

wat er nodig is: basishulp, specialistische

‘Wij verwachten dat we met vroeg ingrijpen veel problemen bij pubers kunnen voorkomen, zoals criminaliteit en
schooluitval. Gedragsproblemen zijn vaak al zichtbaar bij
dreumesen en peuters. Daarom moeten we de ggz verplaatsen naar de voorkant.’

hulp of aanvullende diagnose/consulta-

Eefje Riemens, beleidsadviseur Jeugd ggz, Rotterdam.

ggz en jeugdzorg gevraagd om een
triage-instrument te ontwikkelen. De
generalisten in het wijkteam gebruiken
dat instrument om te kunnen inschatten

tie en advies. Het Nederlands Jeugdinstituut is de (onafhankelijke) trekker van
dit project.
Met Achmea heeft Rotterdam afspraken gemaakt om in januari in twee wijken te gaan oefenen met de integratie van laagdrempelige en specialistische zorg. Achmea werkt hieraan mee door de zorg die wordt gefinancierd
vanuit de Zorgverzekeringswet (orthopedagogen, psychologen, kinder- en jeugdpsychiater enzovoorts) in te
zetten in het wijkteam. Achmea maakt het financieel mogelijk dat het wijkteam ‘aan de voorkant’ kinder- en
jeugdpsychiaters kan consulteren.
CJG Rijnmond sluit binnenkort een overeenkomst met de ggz-aanbieders om vroegsignalering en vooral vroeginterventie op de jongste leeftijd goed
te organiseren. Psychische verstorin-

‘Triage willen we inzetten om meteen passende hulp
bieden. Geen stepcare, maar matchcare. Het is cruciaal
dat iedereen die binnenkomt meteen integraal wordt
bekeken. In de psychiatrie zijn daar al goede ervaringen
mee. Dit kunnen we ook toepassen in de jeugdzorg en de
jeugd ggz.’

gen openbaren zich vaak al op jonge

Eefje Riemens, beleidsadviseur Jeugd ggz, Rotterdam.

naar hulp en behandeling. Veel mensen

leeftijd, hoe eerder dit wordt behandeld
hoe groter de kans op succes. Nu signaleren medewerkers van het consultatiebureau (CJG) vaak wel een verstoring,
maar ouders moeten dan zelf op zoek
haken dan af, zeker onder migranten.
Bij de nieuwe werkwijze kan het consul-

tatiebureau meteen een ggz-professional inschakelen die kan vaststellen of er een psychische stoornis is en welke
behandeling noodzakelijk is. Vroeginterventie kan veel problemen op latere leeftijd voorkomen.
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Den Haag: integratie van opvoedhulp en ggz is gesneden koek
In teams meer domeinen bij elkaar brengen. Niet alleen kijken wat er aan de hand is met het kind, maar ook wat
er speelt bij de ouders. Zijn er schulden? Is er sprake van werkloosheid of slechte huisvesting? Dit gebeurt in Den
Haag. De ggz doet al van oudsher voluit mee in deze aanpak.
Ouders vinden hun weg naar de juiste zorg via school, het (multidisciplinaire) CJG-team of de huisarts. In het
verlengde van de CJG’s werkt Opvoeden in de buurt, een initiatief van Jeugdformaat (jeugdzorg) en de Jutters
(jeugd ggz). In de wijkgerichte teams werken ambulante hulpverleners, een gedragswetenschapper, psycholoog,
sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, ouderbegeleiders ggz en een systeemtherapeut samen. Ouders en kinderen kunnen er terecht als er opvoedproblemen zijn, maar ook als het (nog) niet zo duidelijk is of sprake is van
opvoedproblematiek of individuele problematiek bij ouders en/of kinderen. Het team maakt met het gezin een
plan voor vereiste zorg voor het kind, het gezin en de sociale omgeving. Dat plan kan bijvoorbeeld ook voorzien
in ondersteuning voor de leerkracht(en) in de omgang met het kind.
Kindfactor is de doorslaggevende kracht
In de Haagse benadering staat het kind nooit los van zijn omgeving. Heeft een kind een stoornis of een gedragsprobleem, dan is er in veel gevallen ook in het gezin iets aan de hand. Weliswaar is de gemeente geen almachtige probleemoplosser, maar soms is de ‘kindfactor’ de doorslaggevende kracht om onhoudbare situaties aan te
pakken. Dit gebeurt in het kader van
programma ‘De Haagse Samenwerking’.

krijgen ze ‘ontschotte’ hulp, ongeacht

‘Van oudsher werken opvoedhulp en psychiatrie vaak in
duo’s, dat is meestal de snelste weg om mensen weer zelf
in control te krijgen. Stoornissen bij het kind zijn niet zelden het gevolg van opvoedproblemen en andersom. Het
is belangrijk om vanuit verschillende domeinen naar een
kind te kijken. Als we die samenwerking minder vrijblijvend maken, creëren we voorwaarden voor betere zorg.’

wachtlijsten en indicaties. Het is een

René Mets, directeur van De Jutters - jeugd ggz. De organisatie

‘uitzonderingstafel’ om wachtlijsten te

gaat fuseren met Jeugdformaat jeugd- en opvoedhulp.

Hierin werkt de gemeente samen met
zorgaanbieders uit de eerste en tweede
lijn in ingewikkelde multiprobleemgezinnen. Die gezinnen kregen eerder
vaak langdurig hulp zonder resultaat.
Binnen de Haagse Samenwerking

kunnen omzeilen en om problemen in
alle domeinen (financiën, huisvesting,
zorg) geïntegreerd te kunnen aanpakken. Teamleden of mensen uit de stuurgroep kunnen met een ‘rode telefoon’ bellen op bestuurders- of directieniveau om zaken voor elkaar te krijgen.
Familie Leijnders uit Morgenstond
Moeder (41) is alleenstaand en woont met een zoon (12), drie oudere kinderen wonen zelfstandig. De zoon
woonde eerder in een pleeggezin maar moet versneld terug naar zijn moeder omdat de pleegouders willen
stoppen. Er is psychische en opvoedhulp nodig. Ook zijn er financiële en persoonlijke problemen bij de moeder. Hiervoor maakt de Haagse Samenwerking een plan waarvan alle acties worden uitgevoerd. Na anderhalf
jaar hoeft de ondertoezichtstelling voor het kind niet te worden verlengd en kan de jongen naar regulier
onderwijs. Moeder zegt in een evaluatie dat ze het eerder erg verwarrend vond dat er veel wisselingen waren
in de voogden van haar jongste kind. Tijdens de Haagse Samenwerking heeft het gezin hier geen last meer van
gehad. (Bron: eindrapport pilot de Haagse Samenwerking)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lobby-jeugd.indd 6

8-10-2013 10:18:39

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lobby-jeugd.indd 7

8-10-2013 10:18:39

Amsterdam: Ouder en kindteams
Waar krijgt een kind in Amsterdam straks passende hulp of zorg als dat nodig is? Bij het Ouder en kindteam in de
eigen wijk of door tussenkomst van de vaste Ouder- en kindadviseur op school. Maar het kan ook via het consultatiebureau of het buurthuis.
In de hele stad komen in totaal 22 van deze teams die werken met generalisten die eerst kijken wat ze zelf kunnen oplossen, maar als het nodig is de jeugdarts of de ggz-psycholoog erbij halen. Hetzij voor advies, hetzij om
meteen in het gezin aan het werk te
gaan. Als er sprake is van een complexe

zijn bevoegd om zelf specialistische zorg

‘Soms slaat jeugdhulpverlening niet aan omdat er een
stoornis in de weg zit. Zwakbegaafde ouders die bijvoorbeeld cognitief niet in staat zijn om bepaalde opvoedconcepten toe te passen. Dan is het dweilen met de kraan
open en kun je in zo’n gezin beter praktische dingen
doen, zoals helpen met een dag- en een weekstructuur.
Met een verkokerd hulpaanbod kom je niet aan de weet
of ouders in staat zijn een kind te ondersteunen.’

in te zetten, niemand hoeft meer langs

Rutger Hageraats, programma Om ’t kind, Amsterdam

vraag stelt de adviseur samen met het
gezin en de specialisten in het team een
plan op waarbij ook specialistische hulp
kan worden ingezet. De kracht van het
verhaal is dat in de teams verschillende
disciplines bij elkaar komen en het gehele domein kunnen overzien. De teams

een indicatiebureau.
Op drie verschillende plaatsen pioniert Amsterdam al met deze aanpak waaruit moet blijken hoe de teams moeten worden samengesteld, welke
deskundigheid nodig is en hoe dat samen met instellingen het beste kan worden geregeld. Eén ding staat vast:
hulpverleners met verschillende specialisaties gaan meer samenwerken. Hierdoor zijn minder hulpverleners nodig
en krijgen gezinnen hulpverlening die beter bij ze past. Het is een taak voor de Ouder- en kindteams te vertrekken vanuit de eigen kracht van het gezin. Hiervoor ontwikkelt Amsterdam een ‘zelfredzaamheidsmatrix’, een
instrument om te beoordelen hoe de kracht van het sociale netwerk van een gezin in elkaar zit. Het ouder- en
kindteam maakt zo veel als mogelijk in overleg met het gezin een plan en schakelt waar nodig zorg in, maar
niet duurder dan nodig is. Amsterdam wil budgetten wijkgericht verdelen op basis van het aantal problemen dat
voorkomt.
Lisa van Bree (15) uit de Baarsjes
Lisa is een typische puber, ze heeft veel ruzie met haar ouders en wil doen en laten wat ze wil. Ze luistert niet
naar haar ouders, komt soms een nacht niet thuis slapen en ze gaat om met meiden die veel ouder zijn en gestopt zijn met school. Lisa begint nu ook met spijbelen. Haar ouders zitten met de handen in het haar. De ouders schakelen via school het Ouder- en kindteam in. De adviseur komt twee maal per week langs om te praten
met Lisa en haar ouders. Na verloop van tijd leert de hele familie waarom de situatie uit de hand is gelopen.
De adviseur probeert de familierelatie en het vertrouwen in elkaar te herstellen. Via de Ouder- en kindadviseur
op school zijn ook de klassenmentor en de andere leerkrachten op de hoogte. Zij besteden extra (positieve)
aandacht aan Lisa. De situatie verbetert.
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