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5 tips voor het organiseren 
van een maatwerkoplossing:

• De jongere blijven betrekken; wat 
wil hij/zij en wat heeft eerder goed 
gewerkt?

• Kijken naar de mogelijkheden in 
het eigen netwerk.

• Creatief denken en doen.
• Samenwerken en luisteren naar de 

betrokken partijen.
• Neutrale procesregie.

WOORD VOORAF

1. Wat vraagt een 
maatwerkoplossing? 
Door: Sander Merlijn, Solution Support. 

Een maatwerkoplossing organiseren kan ingewikkeld zijn. Meestal 
niet door de jongere en zijn/haar vraag, maar door het grote aantal 
betrokken partijen die (in)direct met elkaar moeten samenwerken 
om de vraag te beantwoorden. Zij kunnen uiteenlopende (financiële) 
belangen en verantwoordelijkheden hebben. 

Het belangrijkste is dat je bij aanvang ziet dat er veel 
betrokken partijen zijn en dat binnen dit spectrum 
de focus ligt op de jongere: Wat wil hij/zij? Wat heeft 
eerder goed voor hem/haar gewerkt? Daarnaast 
moet er geluisterd worden naar de betrokken partijen, 
omdat zij de randvoorwaarden creëren. Op basis van 
de wens en eerdere ervaringen van de jongere, en de 
randvoorwaarden van de betrokken partijen, kan je 
samen terug naar de tekentafel. Vervolgens bestaat het 
gehele proces van het ontwerpen en realiseren van een 
maatwerkoplossing uit schakelen en samenwerking. 
Niemand heeft hierbij alle wijsheid in pacht, maar je 
kunt de wijsheid wel om je heen verzamelen. Goede 

regievoering is hierin essentieel. Bij voorkeur is dit een 
neutrale partij die zonder (financieel) belang vanuit de 
jongere kan spreken en partijen scherp kan houden. Een 
goede procesregisseur is goud waard. 

Na betrokkenheid bij verschillende maatwerk oplossingen 
durf ik te zeggen: veel is te organiseren wanneer de 
betrokken partijen het samen durven en willen oppakken. 
Belangrijke componenten hierin zijn de jongere blijven 
betrekken, kijken naar mogelijkheden binnen het eigen 
netwerk, creatief denken en doen, samenwerken en 
neutrale procesregie.

Benieuwd naar de kijk van de Landelijk 

Ambassadeur Oppakken en Leren van 

Complexe Casuïstiek  hierop?

Lees de 
reflectie
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Ga naar Best Practices

REFLECTIE

Weinig mensen zijn tegen maatwerk voor een kind met een vraag om hulp. Dat kan 
eigenlijk ook niet als je bij maatwerk het uitgangspunt hanteert dat hiermee een 
combinatie ontstaat van de wensen van een kind en (meestal) zijn ouders en kennis 
van professionals over datgene wat het beste past bij die wensen.

Door: Gieke Buur, Landelijk Ambassadeur Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek.

Natuurlijk horen we ook regelmatig terug dat ‘ieder kind maatwerk verdient’. Zeker 
is dat zo. We denken dat maatwerk in algemene zin (ook) te maken heeft met die 
professional die nét een stapje harder loopt of die net een iets betere klik heeft met 
een kind. Dat maatwerk is relevant voor ieder kind en wordt op heel veel plekken al 
gerealiseerd. Het geeft de kleur aan de hulp voor kinderen.

De maatwerkoplossingen waar wij het in dit hoofdstuk over hebben gaan net iets verder 
omdat deze heel vaak ook om organisatorische finetuning vragen. Finetuning door het 
rondom één kind leren samenwerken tussen organisaties, door het combineren van 
financieringsstromen of door het moeten werken met soms tegenstrijdige belangen. 
Door ook dit soort onderwerpen bij de start te bespreken en ook direct al te weten wat 
op deze onderwerpen wel of ook niet mogelijk is, krijgt maatwerk ruimte. Onze ervaring 
is dat dit het tempo en de kwaliteit van het resultaat in de brede zin van het woord ten 
goede komt. 

2. Reflectie
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Ruimte voor notities

TOOLS

Soms concluderen we met elkaar dat 
standaard aanbod geen antwoord geeft op de 
ondersteuningsvraag en dat een maatwerkoplossing 
georganiseerd moet worden. De vraag is iedere keer 
anders, de maatwerkoplossing daarmee ook, maar 
de te nemen processtappen om tot deze oplossingen 
te komen zijn vaak hetzelfde. In het stappenplan 
‘Organiseren van maatwerkoplossingen’ worden de 
verschillende fases in dit proces, met bijbehorende 
vragen, uiteengezet. Wij hebben gemerkt dat met 
de beantwoording van een aantal vaste vragen je 
makkelijker tot een succesvolle maatwerkoplossing 
kan komen. 

SSttaappppeennppllaann  bbiijj  hheett  oorrggaanniisseerreenn  vvaann  mmaaaattwweerrkkoopplloossssiinnggeenn

Vertrekpunt

1. Wat is de vraag/de wens/het perspectief van 

de jongere en/of ouders wat betreft wonen, 

dagbesteding, begeleiding en behandeling?

2. Laat de context van je organisatie los en kijk 

goed naar de vraag of wens van de jongere. 

3. Is deze  te beantwoorden vanuit een regulier 

hulpaanbod? Zo niet, wat ontbreekt er dan of 

waarom sluit het niet aan kan dit met wat 

aanpassingen verholpen worden?

Stap 1: vertrekpunt helder

WWaaaarroomm  mmaaaattwweerrkk

De meeste vragen die bij een hulpverleningsorganisatie binnenkomen passen 

binnen het standaard hulpaanbod dat we in Nederland aanbieden. Dit standaard 

hulpaanbod voeren we uit aansluitend bij wat jongeren en ouders nodig hebben. 

Meestal kun je dit als professional zelfstandig uitvoeren, soms haal je collega’s erbij 

uit je eigen organisatie of maak je gebruik van de expertise van een andere 

organisatie of het expertteam. 

Soms concluderen we met elkaar dat standaard aanbod geen antwoord geeft op de 

ondersteuningsvraag en een maatwerkoplossing georganiseerd moet worden. 

WWaatt  iiss  mmaaaattwweerrkk??

Een maatwerkoplossing is het antwoord op een ondersteuningsvraag waarvoor 

bestaand hulpaanbod niet toereikend is, waarbij vaak meerdere organisaties hun 

aandeel leveren, veelal domein overstijgend gehandeld wordt en waarvoor passende 

financiering nodig is.

HHooee  kkoomm  jjee  ttoott  mmaaaattwweerrkk??

Maatwerkoplossingen kunnen gevonden worden als je organisatie en domein 

overstijgend denkt en handelt. Bij iedere stap die je zet in het organiseren van de 

oplossing toets je of deze antwoord geeft op de gestelde ondersteuningsvraag van de 

jongere. De vraag is iedere keer anders, de maatwerkoplossingen daarmee ook, maar 

de te nemen processtappen om tot deze oplossingen te komen zijn hetzelfde. 

Voorwaarde om dit proces succesvol te laten verlopen is heldere regievoering: het 

bewaken van de te nemen stappen, kijken of afspraken nagekomen worden en 

duidelijkheid over wie wat vanuit welke rol doet. Constante toetsing aan de 

ondersteuningsvraag of het perspectief is hierbij cruciaal. 

3.1 Stappenplan
Bij het organiseren van maatwerkoplossingen

Ga naar het stappenplan 
‘Maatwerkoplossingen’
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Ruimte voor notities

TOOLS

Checkdubbelcheck

CChheecckklliisstt  ddoooorr-- eenn  uuiittssttrroooomm  jjeeuuggddzzoorrggpplluuss bbiijj  1166pplluuss

“Hoe voorkomen we 

dat jongeren die 18 

worden twee weken 

voor hun verjaardag 

‘over de schutting 

worden gegooid’?“

De casusregisseur en relevante betrokkenen ondersteunen de jongere bij het formuleren van

zijn/haar toekomstplan. Meer weten over het toekomstplan?

Vind hier uitleg over de bouwstenen van een toekomstplan, inclusief voorbeelden.
Toekomstplan check

Het uitgangspunt bij gesloten plaatsing is zo kort als

mogelijk, zo lang als nodig. Zodra een jongere wordt geplaatst in

een gesloten jeugdhulpinstelling staat daarom naast behandeling de

uit- en doorstroom centraal. Vanaf de leeftijd van 16,5 zou iedere

jongere een toekomstplan moeten hebben. Niet enkel omdat er

een plan moet zijn, maar een toekomstplan omdat het belangrijk is

dat de toekomst van deze jongeren een plek krijgt in de uitvoering

van het ondersteuningstraject. In het toekomstplan staat

beschreven wat hij of zij wil bereiken op de verschillende

leefdomeinen en welke ondersteuning van wie hiervoor nodig is.

Onderstaande checklist houdt je scherp bij het organiseren van 

door- en uitstroom. 

CCaassuussrreeggiisssseeuurr

De plaatsende instantie heeft altijd de casusregie. Bij een juridisch kader voor kinderen onder

de 18 jaar is de GI casusregisseur. Het gaat in dit geval om een OTS of voogdij

kinderbeschermingsmaatregel. Voor kinderen boven de 18 jaar is casusregisseur de

bewindvoerder of mentor, tenzij er sprake is van verlengde jeugdhulp. Dan blijft de GI

casusregisseur. In het vrijwillig kader is zowel voor 18- als 18+ de gemeente (CJG/wijkteam) de

casusregisseur.

VVoorrmmggeevveenn vvaann ccaassuussrreeggiiee

De casusregisseur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het toekomstplan en

de vervolgoplossing. Het perspectief van de jongere is hierin leidend. Met hem of haar en de

betrokken ouder(s) wordt als eerste gesproken. Hierna sluiten professionals vanuit

verschillende leefgebieden aan om mee te denken. Op basis van deze gesprekken wordt het

juiste begeleidingsteam samengesteld en het plan gemaakt dat op het (duurzame) perspectief

aansluit. Wanneer de casusregisseur vastloopt kan hij/zij het expertteam inschakelen om mee

te denken of als procesregisseur het proces vlot te trekken. De casusregisseur blijft

verantwoordelijk voor het toekomstplan en de uitvoering.

Casusregie check

Is het plan daadwerkelijk van de jongere en sluit het aan bij zijn/haar dromen of is het 

meer een behandelplan*?
Doe na het formuleren van het toekomstplan een dubbelcheck:

Hoe houden we de geslotenheid zo kort mogelijk? En hoe zien we dit terug in de 

afspraken die gemaakt zijn?

Kan de uitvoering van deze stappen ook al (deels) buiten de geslotenheid plaatsvinden 

en wat is daarvoor nodig? 

Welke stappen richting de droom van de jongere kun je nu al zetten om daar te

komen? Denk aan het aansluiten bij hobby’s, talenten en interesses.

* In dit stuk maken we onderscheid tussen het behandelplan en het toekomstplan. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Geef ze apart aandacht, maar zorg dat ze verbonden zijn.

Zodra een kind wordt geplaatst in gesloten jeugdhulp 
ben je alweer bezig met de volgende plek waar hij 
of zij (tijdelijk) gaat wonen. Het uitgangspunt van 
gesloten jeugdhulp is immers zo kort als mogelijk 
en zo lang als nodig. De checklist door- en uitstroom 
jeugdzorgplus bij 16plus kan helpen bij de uitvoering 
van deze belangrijke taak. Vul hem aan met eigen 
checks, zodat hij ook voor jou kan werken.

3.2 Checklist
Door- en uitstroom jeugdzorgplus bij 16plus

Ga naar de checklist

5  |  ORGANISEREN VAN MAATWERKOPLOSSINGEN   1. WOORD VOORAF      2. REFLECTIE      3. TOOLS      4. BEST PRACTICES      5. INSPIRATIE

https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/tool-5.2-checklist-uit-en-doorstroom.pdf


‘De kracht zit hem in het 
goed luisteren naar de 
mensen, die expert zijn over 
zichzelf.’

BEST PRACTICES

Nicoline den Ouden (voormalig expertteam Midden-Holland, huidig adviseur OZJ in het team 
Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek) en Helena Ruimschotel (expertteam Haaglanden) 
benadrukken dat de oplossing in veel gevallen zit in het netwerk en dat wat al werkt in de huidige 
situatie. ‘Mensen hebben vaak al wel nagedacht over wat voor hun werkt’ geeft Helena aan. ‘De 
kracht zit hem in het goed luisteren naar de mensen die expert zijn over zichzelf. Vervolgens moet 
je het samen aandurven en moedig zijn. Hierbij weet je: misschien wordt het niks maar we gaan het 
toch proberen. En daarin creatief innoveren.’ 

Meer weten over het organiseren 

van maatwerkoplossingen in 

Haaglanden en Midden-Holland?

Bekijk het hele video interview  
met Nicoline en Helena.

Nicoline schetst hierbij een voorbeeld van een meisje dat 
al twee jaar in de gesloten jeugdzorg zat. ‘Iedereen wilde 
dat ze naar een lichtere vorm ging, inclusief het meisje 
zelf. Maar, wanneer dit onderwerp überhaupt ter sprake 
kwam, ging zij weer gedrag vertonen wat suggereerde 
dat het niet kon.’ Op een gegeven moment hebben 
Nicoline en de betrokken professionals besloten: als dit 
is wat het meisje wil dan gaan we het doen, welk gedrag 
ze ook laat zien vanaf nu.‘ Het uitgangspunt hierbij 
was kijken naar wat er al werkte binnen de gesloten 
jeugdhulp. Wat was op dit moment wel prettig? Dit was 
haar muziektherapie, voor deze therapie kwam ze haar 
bed uit.

Deze therapeut was zelfstandige en na wat telefoontjes 
bleek dat hij ook ingehuurd kon worden bij een andere 
instelling. De gemeente bleek hiervoor nog geen contract 
te hebben, maar heeft dit wel geregeld. ‘Zo haal je naar 
een nieuwe plek, die spannend is om alle redenen, iets 
veiligs. Iets waar een jongere rustiger van wordt.’ 

4.1 Een maatwerkoplossing organiseren 
op basis van dat wat al werkt
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BEST PRACTICES

4.2 Een maatwerkoplossing voor een heel  
gezin voorkomt uithuisplaatsing
Hoe voorkom je uithuisplaatsing? In Nijkerk proberen ze dit te doen door zo goed mogelijk te 
achterhalen wat de echte hulpvraag van een jongere of gezin is, en om op basis daarvan te kijken 
wat er nodig is. Hieronder een voorbeeld van een familie die door de maatwerkoplossing bij elkaar 
kon blijven wonen. 

Familie
De familie bestaat uit vader, moeder en 
meerdere kinderen met verschillende 
zorgvragen: syndroom van down, dreigende 
hechtingsproblematiek, leukemie, een kind met 
een verstandelijke beperking. Het huis van de 
familie is al aangepast voor alle kinderen. Maar, 
door alle zorgvragen lijkt het gezin om te vallen. 
Vader moet werken voor inkomen en moeder lijkt 
de zorg niet aan te kunnen. Een plan dat eerder 
ingebracht en besproken is door professionals is 
om in ieder geval twee kinderen uit huis te halen 
en één kind naar de logeeropvang te laten gaan.

Maatwerkoplossing voor deze familie
Met als uitgangspunten de familie bij elkaar 
houden en de kinderen thuis laten opgroeien is 
ervoor gekozen om met de betrokken partijen 
de benodigde hulp thuis te organiseren. Zo is 
er o.a. hulp in het huishouden ingezet en is het 
sociaal netwerk ingezet voor bijvoorbeeld koken 
en oppassen. In de spitsuren na schooltijd is er 
twee uur per dag een professional aanwezig, 
die moeder ondersteunt. En om het weekend 
is er 48 uur begeleiding, zodat beide ouders 
tijd voor zichzelf hebben of individueel iets 
met één van de kinderen kunnen doen. Deze 
maatwerkoplossingen hebben ervoor gezorgd 
dat uithuisplaatsingen van één of meerdere 
kinderen niet nodig was en dat zij in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Meer over maatwerkoplossingen 

uit Nijkerk en de jeugdregio Food 

Valley lezen of horen?

Luister de podcast 

Bekijk de nieuwsbrief
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BEST PRACTICES

Het OZJ is bij verschillende maatwerkoplossingen 
direct of vanaf de zijlijn betrokken geweest. Zo ook 
die van Agnes, zij wilde geholpen worden in haar eigen 
omgeving.

In een appartement vlakbij haar ouders, midden in 
een dorp, woont Agnes nu. Ze wordt ondersteund 
door een ambulant maatwerkteam met 
professionals die hier specifiek op zijn toegerust. 
De behandelverantwoordelijke GGZ-instelling blijft 
aangesloten door coaching van de medewerkers en 
ondersteuning op maat voor Agnes wanneer nodig.

Er is sprake van herstel, maar soms zijn er nog 
momenten van terugval en is (gedwongen) 
sondevoeding op maat nodig. In deze besluitvorming 
is Agnes zelf actief betrokken en worden medische 
handelingen verricht door de wijkverpleegkundige. Ook 
het ziekenhuis is en blijft betrokken in coaching en 
advies rondom voeding en verantwoord gewicht.

Agnes leest voor op de basisschool waar ze zelf ooit 
op heeft gezeten. Een dorp en een school die als 
community Agnes helpen in haar herstel van het gewone 
leven.

4.3 Een maatwerkoplossing die herstellen 
in het gewone leven mogelijk maakt

Agnes
Agnes heeft een langgerekte lijst van tientallen klinische 
opnames en behandelingen in de GGZ. Agnes is een 
jonge vrouw met veel talenten en interesses, maar heeft 
naast haar vermoedelijke Autistische Spectrum Stoornis, 
meerdere trauma’s en een eetstoornis. Het laatste heeft 
geleid tot diverse (gedwongen) ziekenhuisopnames. 
Er bleek landelijk gezien geen passende voorziening 
te zijn die Agnes een plek kon bieden vanwege de 
(meervoudige) complexiteit.

Maatwerkoplossing voor Agnes
Samen met Agnes, haar ouders en de betrokken 
professional(s) is een maatwerkoplossing gecreëerd die 
vertrekt vanuit de vraag van Agnes: ‘help mij in mijn eigen 
omgeving te herstellen in het gewone leven’.

Benieuwd naar meer voorbeelden 

van maatwerkoplossingen?

Bekijk ze hier
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Video’s

Voorbeelden van maatwerkoplossingen 
uit Haaglanden en Midden-Holland

Filmtip: Hors normes

Podcasts

Hulp op maat geef je samen

Websites

Mooi maatwerk

StroomOp

NJI over best passende zorg

Hart voor de Jeugd

Interviews en artikelen

Artikel - Ben ik nou gek? door Peter Paul 
J. Doodkorte

Voorbeelden van maatwerk

INSPIRATIE

5. Inspiratie
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https://youtu.be/3I2XjhmHovo
https://youtu.be/3I2XjhmHovo
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https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Professionalisering/Best-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren
https://hartvoordejeugd.online/
https://vondel-nassau.nl/news/4/11/Ben-ik-nou-gek-door-Peter-Paul-J.-Doodkorte
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https://hartvoordejeugd.online/wp-content/uploads/2020/09/Voorbeelden-maatwerkoplossingen.pdf

	Tekst_06: Klik hier
	Tekst_07: Klik hier


