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Aanloop en proces

2016 – 2017
- action-learning uitstroom 24-uurszorg → aanbevelingen 

2017
- interviews met bestuurders/managers/ambassadeurs

2018
₋ onderzoeksvoorstel voor het volgen van de aanbevelingen 
₋ organisatie werksessies
₋ werksessies
₋ analyse van de uitkomsten 



5: bevorderende en
belemmerende factoren

vijf thema’s 

Centrale vraag: Hoe verloopt de implementatie van de aanbevelingen bij de 
betrokken zorginstellingen en wat zijn de effecten van deze hervormingen 
op het Flevolandse zorglandschap?  

1: de aanbevelingen 2: de wijze waarop vorm 
wordt gegeven aan deze 

aanbevelingen 

3: de wijze waarop een 
jeugdige nu geholpen 

wordt.

4: welk invloed deze 
hervormingen hebben 
op de samenwerking



Overzicht van de werksessies

Gemeente Lokale toegang Zorgaanbieder Gecertificeerde instelling

Almere ja ‘s Heeren loo, Intermetzo, 

Vitree, Triade  

-

Dronten ja Vitree SVMN, WSS Jb&Jr

NOP nee (apart interview) ’s Heeren Loo, Triade SVMN

Urk ja Triade SVMN, WSS Jb&Jr

Zeewolde ja Vitree -

Lelystad (geannuleerd) - - -



Thema 1: de aanbevelingen waar zorgaanbieders prioriteit aangeven

I. Investeren op de voordeur om de collectieve hulpvraag 
van jongeren en hun gezin in kaart te brengen. 

II. Een minder strikte scheiding tussen ambulante en 
residentiële zorg 

III. Focus op het gezin, door het gezin actief te betrekken en 
mede verantwoordelijk te maken. 

IV. Inzetten van behandelingen die passen bij de hulpvraag 
waarvoor een jongere wordt opgenomen in de 24-
uurszorg. 



Thema 2: Op welke wijze geven de zorgaanbieders vorm aan de 
aanbevelingen?

I. Investeren op de voordeur om de collectieve hulpvraag van jongeren en hun 
gezin in kaart te brengen. 

Vitree ₋ In de vorm van een pilot, ambulante intaker met een 
multidisciplinair team waaronder systeemtherapeuten , 
ambitie om deze aanpak in de hele organisatie te 
implementeren.

‘s Heeren Loo ₋ Voor alle aanmeldingen, zorgconsulenten, meerdere 
gesprekken met gezin voor uitvraag van de hulpvraag.

Gemeente 
Almere

₋ Heeft als voorwaarde gesteld dat residentiele 
jeugdzorginstellingen altijd een screening doen voor 
plaatsing. 

Lokale 
toegangen

₋ De lokale toegangen van de kleine gemeenten waren niet 
op de hoogte van de relatief nieuwe aanpak van Vitree en ‘s 
Heeren Loo. 

₋ Zien het nut ervan in, maar vragen zich ook af of er geen 
dubbele handelingen worden verricht. Willen graag 
samenwerken



Thema 2: Op welke wijze geven de zorgaanbieders vorm aan de 
aanbevelingen?

II. Een minder strikte scheiding tussen ambulante en residentiële zorg 

Algemeen - Professionals geven aan dat de scheiding een 
duurzame uitstroom belemmerd. 

Zorginstellingen ₋ Professionals erkennen dat binnen hun eigen 
organisatie twee aparte werelden zijn. 

₋ Structurele afstemming tussen ambulant en 
residentieel ontbreekt. 

₋ Gemeenten financiert geen twee trajecten tegelijk
₋ Vitree is gestart met het bieden van gecombineerde 

trajecten.

Lokale toegangen - Zien de meerwaarde van een nauwere samenwerking 
tussen ambulant en residentieel.



Thema 2: Op welke wijze geven de zorgaanbieders vorm aan de 
aanbevelingen?

III. Focus op het gezin, door het gezin actief te betrekken en mede 
verantwoordelijk te maken. 

Vitree - Traint professionals tot Intensieve Ambulante 
Gezinstherapeute (IAG) die meervoudig inzetbaar zijn.

- Groepsbegeleiders volgen de cursus systeemgericht 
werken.

Intermetzo - Professionals worden getraind om de 
samenwerkingsrelatie met het gezin te vergroten.

- Zet zich in om jeugdigen binnen de regio te 
behandelen. 

‘s Heeren Loo ₋ Geen concrete acties benoemd, behalve huisbezoeken 
bij de aanmelding.

Triade ₋ Gaf aan geen nieuwe acties uit te voeren.

Lokale 
toegangen en 
GI’s

₋ Systeemgericht werken Dronten en Urk 
₋ ‘samen met het gezin’ een belangrijk uitgangspunt 

voor SVMN



Thema 2: De wijze waarop zorgaanbieders vormgeven aan de 
aanbevelingen.

IV. Inzetten van behandelingen die passen bij de hulpvraag waarvoor een 
jongere wordt opgenomen in de 24-uurszorg. 

Algemeen ₋ Professionals gaven aan dat bij het kiezen van een 
behandeling de bewezen effectiviteit van een dergelijke 
behandeling niet zwaar meenemen bij hun afweging.

₋ Op behandelgroepen komt het vaker voor dat de hulp niet 
past bij de hulpvraag dan bij pleegzorg en gezinshuizen.

₋ Professionals van lokale toegangen werken niet met een 
standaard afwegingskader voor het verwijzen naar 24-
uurszorg.

₋ Plaatsing op een behandelgroep vaak een noodgreep is dan 
dat het daadwerkelijk de best passende plek is.



Thema 3: De wijze waarop een jeugdige geholpen wordt sinds de 

hervormingen.

Houding - Professionals van zorginstellingen: meer met het gezin 
dan over het gezin

- Meerderheid van de professionals vanuit de hulpvraag 
dan aanbodgericht 

Handelen - Meer systeemgericht → effectievere hulpverlening
- Lokale toegangen en SVMN zetten zich in om plaatsing 

op een behandelgroep te voorkomen. 



Thema 4: De gevolgen die deze hervormingen hebben op de 
samenwerking tussen verwijzers en zorgaanbieders.

₋ Voor professionals met een verwijzende functie is de 
nieuwe inrichting van de voordeur van Vitree en ‘s 
Heeren Loo nog onbekend.
• Medewerkers van lokale toegangen vragen zich af 

op welke wijze de kennis en ervaringen van 
verwijzers en betrokken ambulante hulpverleners in 
de afweging wordt meegenomen.

• De lokale toegang van Almere geeft aan dat hun 
vooronderzoek hierdoor verkleind is. 

₋ Perspectiefregie, een product van het programma 
zorglandschap Flevoland, wordt niet volgens de 
handreiking georganiseerd. Professionals van 
zorgaanbieders zien dit als een gemis.



Thema 5: de bevorderende en belemmerende factoren bij het uitvoeren van deze 
hervormingen.

Bevorderende factoren

Gemeenten ₋ De korte lijnen tussen professionals van lokale toegangen, GI’s
en zorginstellingen.

₋ Een structurele afstemming tussen beleid en de lokale toegang 
(gemeente Dronten).

₋ Gezamenlijke projecten met een wooncorporatie, jeugdhulp 
en een gemeente (gemeente Dronten).

Lokale toegang ₋ Een structureel multidisciplinair overleg.
₋ Professionals van de lokale toegang een training laten volgen 

voor systeemgericht werken.  

Zorginstellingen ₋ Het samenbrengen van meerdere expertises binnen een 
hulpverleningstraject, bijv. FACT.

₋ Inzetten op ervaringsdeskundigen 



Thema 5: de bevorderende en belemmerende factoren bij het uitvoeren van deze 
hervormingen.

Belemmerende factoren

Lokale toegang ₋ Volgens GI’s en zorginstellingen hanteren de lokale 
toegangen verschillende werkwijzen. 

₋ Door het snel veranderde zorglandschap vinden verwijzers 
het lastig bij te houden welke ondersteunings- en 
hulpmogelijkheden er in de regio zijn. 

₋ Te hoge werkdruk voor het opbouwen van een 
samenwerkingsrelatie

₋ Structurele afstemming tussen ambulant en residentieel 
ontbreekt. 

Gemeenten ₋ Onvoldoende woonplekken voor jongeren 
₋ Gemeenten financiert geen twee trajecten tegelijk

Zorginstellingen ₋ Afbouw van behandelgroepen, maar een te kort aan goede 
(ambulante) alternatieven.

₋ Lange wachtlijsten
₋ Te hoge werkdruk voor het opbouwen van een 

samenwerkingsrelatie.
₋ Structurele afstemming tussen ambulant en residentieel 

ontbreekt. 



Conclusie 

- Het zorglandschap verandert
- Er is onder professionals draagvlak (houding, handeling)
- Niet alle ketenpartners volgen de aanbevelingen even 

intensief op
- Hervormingen worden verschillend uitgevoerd en 

worden onvoldoende gecommuniceerd
- Niet alles wordt opgepakt zoals:

- Bewezen effectieve behandelingen
- Alternatieven voor behandelgroepen
- Scheidingslijn ambulant en residentieel



Contactgegevens 

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/ge
zondheid-en-welzijn/klantenperspectief/

Betrokken onderzoekers
Pamela Jakobs: p.jakobs@windesheimflevoland.nl

Charlotte Vissenberg: c.vissenberg@windesheimflevoland.nl

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/klantenperspectief/
mailto:p.jakobs@windesheimflevoland.nl
mailto:c.vissenberg@windesheimflevoland.nl

