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Met welke vraag komt u hier binnen?



Waar komen we vandaan?
Toegang tot 2015 via BJZ/CIZ/huisarts

Onderzoek effect van indicatiestelling BJZ / CIZ (NJi 2009)

- Financieel perspectief: zwakke tot matige bijdrage aan 
kostenbeheersing

- Professioneel perspectief: weinig tot geen benutting kennis over 
effectiviteit of terugkoppeling resultaat

- Bijdrage aan empowerment: niet tot matig

Aanleiding jeugdwet:

Toename specialistische hulp, wachttijden, bureaucratie

kwetsbare gezinnen tussen wal en schip



Thema’s rondom toegang & transformatie

Toegankelijke jeugdhulp Inclusiviteit
in de leefwereld van gezinnen, iedereen hoort erbij en is nodig

en versterkend daaraan kansen en talenten

Veilige inbedding Aanspreek cultuur
samen verantwoordelijk. eigen rol, mogelijkheden en 

De risico’s van opgroeien, verantwoordelijkheid inwoners, 
opvoeden en ingrijpen professionals, overheid



Hoe organiseer je dat 
lokaal / in de wijk? 
3 modellen

Gestandaardiseerd produceren

Dienstverlenen Co-creëren 



Wat gebeurt er nu?

• Veld dat enorm transformatie is met veel lokale verschillen

• Insteek 0-100 en splitsing jeugd 0-18 en 18+ 

• Veel verschillen in organisatie – moeilijk te vergelijken

• Maar we kunnen wel veel van elkaar leren



Voorbeeld Lokale Toegang Jeugdhulp Dronten

1) Waar komt de vraag binnen

2) Behandeling van de vraag

3) Het opstellen van een plan

4) Vraagverheldering

5) Registratie van gegevens zoals de vraag en het 

plan

6)  Wie heeft de regie?

7)  De afweging jeugdhulp met verblijf



Verschillen                   Overeenkomsten

Websites
Digitale aanmelding
Aanname van de vraag
Samenstelling sociale teams  
Opstellen van plannen  en vraagverheldering 
Registratie gegevens
Informele netwerk en preventieve interventies
Afweging jeugdhulp met verblijf 
Jeugdbeschermingstafels
Inzetten ‘omdenkoverleggen’ 
Implementatie Veilig Verder 
Beschikkingsbevoegdheid
Regie behouden - regie overdragen 
Monitoring en evaluatie 

Multidisciplinaire teams
Inzet van de medewerkers groot 
Te grote caseload
Systemisch werken
Gezinsplan of ondersteuningsplan
(Nog) geen gebruik Familiegroepsplan of ‘1 gezin,  
1 plan,  1 regisseur’

Betrekken van de context 
Scheiding preventieve hulp en jeugdhulp
Scheiding informele hulp en jeugdhulp
Wens de banden met het ‘voorveld’ te verstevigen



Conclusie onderzoek
- Gescheiden werelden informele hulp - preventie - jeugdhulp

- Gescheiden wereld lokale toegang en jeugdhulp vanuit de gecertificeerde 
instellingen

- De cliënt centraal zetten betekent toewerken van gescheiden werelden 
naar 1 wereld namelijk: 

die van de cliënt en dus naar een benadering die past in het leven van de cliënt

Vraag: ‘Is het haalbaar deze werelden naar elkaar te brengen?’
Wat staat ons in de weg?
Wat zou nodig zijn?
Kennen we goede voorbeelden?




