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 “We hebben allemaal de zelfde intenties en dezelfde bedoelingen. We 

weten allemaal wat er ongeveer verwacht wordt, maar hoe we het gaan 

uitvoeren daar is soms nog wel wat onduidelijkheid over.” – 

Gedragsdeskundige, 2019 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn onderzoeksrapport ‘Een verkennende kwalitatieve studie naar de wijze 

waarop gedragsdeskundigen in Flevoland de inzet van de functionaliteit perspectiefregie bij 

jeugdigen in het vrijwillig kader ervaren’. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Zorglandschap 

Jeugd Flevoland in het kader van mijn masterstage van de master Preventieve Jeugdhulp en 

Opvoeding aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb gekozen voor een stage bij de gemeente, 

omdat ik mij graag meer wilde verdiepen in de beleidskant van de jeugdhulp. Naast mijn eerste 

ervaring met het doen van kwalitatief onderzoek heb ik een inkijkje gehad in zowel het werkveld van 

de jeugdhulp door het uitvoeren van het onderzoek en het voeren van interviews, als de beleidskant 

door het analyseren van beleidsdocumenten en het bijwonen van bijeenkomsten van het 

Programmateam Zorglandschap Jeugd Flevoland. Dit heeft de stage tot een hele interessante 

combinatie van ervaringen gemaakt, wat ik ontzettend waardevol vind.  

Mijn onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bereidheid van de gedragsdeskundigen 

om tijd en energie te investeren in de interviews. Naast de vragen van het interview, waren ze ook 

bereid vragen te beantwoorden die ik persoonlijk had over het werkveld. Ik wil ze dan ook hartelijk 

danken voor de tijd en energie die zij hebben geïnvesteerd. Naast de gedragsdeskundigen wil ik ook 

hun leidinggevenden bedanken die mij in contact hebben gebracht met de gedragsdeskundigen. Ook 

de beleidsmedewerkers van de Flevolandse gemeenten hebben die mij geholpen, door mij te 

voorzien van beleidsdocumenten m.b.t. perspectiefregie, waarvoor ik hen hartelijk dank. Ten slotte 

wil ik Marian van Leeuwen en Charlotte Vissenberg hartelijk danken voor alle samenwerking, 

begeleiding en feedback die ik van hen heb mogen ontvangen.    

Ik hoop dat dit onderzoeksrapport bijdraagt aan een optimalisatie van de uitvoering van de 

functionaliteit perspectiefregie en daarbij meer duidelijkheid voor alle jeugdigen en betrokkenen die 

met jeugdhulp met verblijf te maken hebben. 

 

Gwen Roest 

Amsterdam, 24 juni 2019  
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Ervaring gedragsdeskundigen inzet functionaliteit perspectiefregie 

In 2016 signaleerden Flevolandse gemeenten dat sommige hulpverleners het volledige 

traject en het toekomstperspectief uit het oog verloren, wanneer de jeugdige in de jeugdhulp met 

verblijf in het vrijwillig kader werd geplaatst (Zorglandschap Jeugd Flevoland, z.d.). De noodzakelijke 

hulp voor deze jeugdigen kwam hierdoor niet goed op gang. Daarnaast zaten jeugdigen hierdoor 

onnodig lang in de jeugdhulp met verblijf, waardoor het systeem verstopt raakte en er niet 

voldoende plek was voor anderen. Tenslotte is er geen duidelijk aanspreekpunt voor alle 

betrokkenen: jeugdige, ouders/opvoeders, aanbieders en andere betrokkenen.  

Jeugdhulp met verblijf betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, 

psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of 

opvoedingsproblemen bij de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt 

formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat 

waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of 

juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf (CBS, 2019). Het vrijwillig kader houdt in dat 

er geen sprake is van een maatregel en geen uitspraak is gedaan door een rechter. 

Om te voorkomen dat bij jeugdigen die in vrijwillig kader in jeugdhulp met verblijf zitten het 

toekomstperspectief uit het oog wordt verloren, zijn er afspraken gemaakt tussen de partijen van het 

Zorglandschap jeugd Flevoland (gemeenten en zorgaanbieders) en is er eind 2016 een ‘Handreiking 

toekomstperspectiefregie’ uitgebracht (Zorglandschap Jeugd Flevoland, z.d.). De partijen zijn overeen 

gekomen dat de lokale toegang perspectiefregie voert voor jeugdigen in jeugdhulp met verblijf in 

vrijwillig kader.  

We spreken niet van dé perspectiefregisseur, maar van de functionaliteit perspectiefregie. 

Deze functionaliteit houdt ondersteuning in van de jeugdige in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig 

kader bij het formuleren van zijn/haar toekomstperspectief en coördinatie en afstemming van 

(jeugd)hulp zodat deze bijdraagt aan het behalen van dat toekomstperspectief. Alle ingezette hulp 

moet uiteindelijk leiden tot één van de toekomstperspectieven: ‘terug naar huis’, ‘zelfstandig wonen’ 

of ‘langdurig in verblijf’. Iedere gemeente heeft de afzonderlijke verantwoordelijk voor de 

implementatie van perspectiefregie. De functionaliteit perspectiefregie wordt uitgevoerd door een 

medewerker lokale toegang. 

Elementen functionaliteit perspectiefregie 

De functionaliteit perspectiefregie bestaat uit 8 elementen, namelijk:  

1) regie in samenspraak met de jeugdige en de ouders/opvoeders 

2) vast aanspreekpunt voor jeugdige, ouders/opvoeders en de bij hen betrokken hulpverleners 

3) stelt samen met de jeugdige en de ouders/opvoeders een perspectiefplan op. Een 

perspectiefplan beschrijft het toekomstperspectief en de te zetten stappen om het 

toekomstperspectief (terug naar huis, zelfstandig wonen of langdurig aangewezen op 

passende jeugdhulp met verblijf) te bereiken 

4) houdt zicht op de uitvoering van het perspectiefplan en stuurt bij waar nodig  

5) procesverantwoordelijk: signaleren en bespreekbaar maken of de ingezette hulp nog steeds 

de juiste is, schakelt extra of vervolghulp in, etc. (echter: niet verantwoordelijk voor alles; alle 

hulpverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid)  

6) is betrokken bij evaluaties door jeugdhulp met verblijf en andere hulpverleners  

7) zorgt voor een goede overdracht bij de overgang naar 18+ 

8) neemt, indien van toepassing, deel aan de jeugdbeschermingstafel. 
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Eerder onderzoek 

In de eerste helft van 2017 zijn het implementatieproces en de ervaren effecten van 

perspectiefregie in de zes Flevolandse gemeenten onderzocht (Van der Kroef, 2017). Hieruit kwam 

naar voren dat iedere gemeente haar eigen manier had om perspectiefregie in te passen in de 

huidige lokale ondersteuningsstructuur. Daarnaast verschilden de verantwoordelijkheden en het 

proces van perspectiefregie tussen de gemeenten. Er werden nog geen concrete effecten van 

perspectiefregie ervaren.  

In de eerste helft van 2018 zijn de ervaringen van de medewerkers jeugdhulp van de lokale 

toegang in Almere (JGZ Almere) met perspectiefregie onderzocht (Van Norden, 2018). Onderwerp 

was de beoordeling van het functioneren van perspectiefregie op dat moment en mogelijke 

ontwikkelpunten. De rol- en taakomschrijving van perspectiefregie bleek niet altijd duidelijk voor de 

medewerkers jeugdhulp van JGZ Almere en de samenwerkingspartners. Wanneer medewerkers 

jeugdhulp van JGZ Almere voldoende actief waren, tijdig werden ingeschakeld en er een duidelijke 

verdeling van verantwoordelijkheden over de voorziening met verblijf en medewerkers jeugdhulp 

was, dan ervoeren zij meerwaarde van hun rol.  

Huidig onderzoek 

Op 31 december 2018 verbleven 117 Flevolandse jeugdigen in de jeugdhulp met verblijf in 

vrijwillig kader. Van 63 extra jeugdigen is onbekend of zij in vrijwillig of gedwongen kader in 

jeugdhulp met verblijf zaten, wat betekent dat er in 2018 minimaal 117 en maximaal 180 Flevolandse 

jeugdigen in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader verbleven. Van de 117 waren er 56 in begeleid 

wonen, 48 in behandeld wonen, 2 in crisisopvang en 11 in VPT – Behandeld wonen. Daarnaast 

verbleven nog eens 613 jeugdigen in pleegzorg, uit de van de regio ontvangen cijfers was niet op te 

maken of deze in vrijwillig of gedwongen kader in pleegzorg verbleven.  

In Tabel 1 is te zien waar het woonplaatsbeginsel van de jeugdigen ligt. 

Tabel 1. Aantal Flevolandse jeugdigen per vorm van jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader en in 

pleegzorg waarvan niet bekend is of ze hulp in vrijwillig of gedwongen kader ontvangen (G.M. van der 

Zwaard, persoonlijke communicatie, 18 maart, 2019)  

Vorm 
jeugdhulp 
met verblijf 

Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewold
e 

Eindtota
al 

Begeleid 
wonen 

22 4 9 14 1 6 56 

Behandeld 
wonen 

25 5 10 3 2 3 48 

Crisisopvan
g  

1 0 0 1 0 0 2 

VPT - 
Behandeld 
wonen 

8 0 3 0 0 0 11 

Pleegzorg 
(let op: 
geen 
onderschei
d vrijwillig 
en 
gedwongen
) 

227 
(onbeken

d gedw. 
of vrijw.) 

53 
(onbeken

d gedw. 
of vrijw.) 

126 
(onbeken

d gedw. 
of vrijw.) 

72 
(onbeken

d gedw. 
of vrijw.) 

1 
(onbeken

d gedw. 
of vrijw.) 

34 
(onbeken

d gedw. 
of vrijw.) 

613 
(onbeken

d gedw. 
of vrijw.) 
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Totaal  56 + 227 
pleegzorg 

9 + 53 
pleegzorg 

22 + 126 
pleegzorg 

18 + 72 
pleegzorg 

3 + 1 
pleegzorg 

9 + 34 
pleegzorg 

117 + 613 
pleegzorg 

 

 Het onderzoek waar dit rapport verslag van doet zal het beeld van perspectiefregie in de 

praktijk aanvullen met ervaringen die gedragsdeskundigen werkzaam in jeugdhulp met verblijf 

hebben met perspectiefregie. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Op welke wijze 

ervaren gedragsdeskundigen de wijze waarop de functionaliteit perspectiefregie wordt ingezet in 

Flevoland?’. Dit wordt onderzocht aan de hand van drie deelvragen: 

1) Hoe vaak wordt volgens gedragsdeskundigen de functionaliteit perspectiefregie ingezet en 

hoe ziet deze er uit? 

2) Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de invulling van de functionaliteit 

perspectiefregie tussen de gemeenten in Flevoland volgens gedragsdeskundigen? 

3) Welke aanbevelingen hebben gedragsdeskundigen met betrekking tot de functionaliteit 

perspectiefregie? 

 

Methode 

De vraag ‘Op welke wijze ervaren gedragsdeskundigen de wijze waarop de functionaliteit 

perspectiefregie wordt ingezet in Flevoland?’ is onderzocht door middel van een 

beleidsdocumenten-analyse en semi-gestructureerde diepte-interviews met negen 

gedragsdeskundigen in Flevoland.      

Participantengroep 

De acht gedragsdeskundigen waren werkzaam in voorzieningen voor jeugdhulp met verblijf 

bij ’s Heerenloo, Intermetzo en Triade-Vitree. Zij waren werkzaam in Almere, Lelystad, Kampen en 

Ermelo. De gedragsdeskundigen hadden op het moment van het interview 36 Flevolandse jeugdigen 

in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader onder hun hoede.  

Daarnaast was er één gedragsdeskundige met 8 jeugdigen die te maken had met een 

crisisplaatsing. Deze gedragsdeskundige wordt apart genoemd, omdat crisis niet het initiële 

onderwerp van dit onderzoek was, maar wel nuttige informatie toevoegt. Voor de Flevolandse 

jeugdigen in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader die de gedragsdeskundigen onder hun hoede 

hadden, is in Tabel 2 aangegeven wat hun woonplaatsbeginsel en verblijfsvorm is. 

Tabel 2. Aantal Flevolandse jeugdigen onder de hoede van de respondenten per vorm van jeugdhulp 

met verblijf in vrijwillig kader en in pleegzorg waarvan niet bekend is of ze hulp in vrijwillig of 

gedwongen kader ontvangen. 

Vorm jeugdhulp 
met verblijf 

Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal Totaal in 
jh met 
verblijf in 
vrijw. 
kader op 
31 
december 
2018 

Pleegzorg 4 1 1    6 613 
(onbekend 
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gedw. of 
vrijw.) 

Gezinshuis 3 2 1 3  3  
 
30 

 
 

105 
Residentiële 
begeleidingsgroep 

5      

Residentiële 
behandelgroep 

8  2 2  1 

Totaal 20 3 4 5  4 36  

Crisis 8      8 2 

 

Dataverzameling 

 Allereerst zijn alle beleidsdocumenten betreffende perspectiefregie verzameld bij de 

beleidsmedewerkers uit de Flevolandse gemeenten. Daarnaast heeft dataverzameling  

plaatsgevonden door middel van semi-gestructureerde diepte-interviews tussen maart en mei 2019 

met gedragsdeskundigen in Flevoland. Bij een semi-gestructureerd interview zijn de vragen van te 

voren opgesteld, maar mag er worden afgeweken wanneer de participant iets interessant vertelt of 

ergens onduidelijk over is. De interviews duurden ongeveer 60 minuten en werden gevoerd aan de 

hand van een topiclijst (Bijlage 1). Deze topiclijst is samengesteld op basis van gesprekken met de 

programmamanager Zorglandschap Jeugd Flevoland, over de vragen die zij met dit onderzoek 

beantwoord wil zien en door het lezen van eerder onderzoek betreffende perspectiefregie (Van der 

Kroef, 2017; Van Norden, 2018). Voorgaand aan het interview werden de gedragsdeskundigen 

gevraagd op een formulier in te vullen hoeveel jeugdigen zij in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig 

kader onder hun hoede hadden, gespecificeerd naar verblijfsvorm. Hierbij is de indeling zoals 

beschreven in de toelichting op de producten jeugd residentieel 2018 (Gemeente Almere, 2018) 

aangehouden: pleegzorg, gezinshuis, residentiële begeleidingsgroep, residentiële behandelgroep, 

residentiële specialistische behandelgroep (wegens ontbreken participant niet meegenomen in het 

onderzoek), jeugd GGZ (wegens ontbreken participant niet meegenomen in het onderzoek) en 

Jeugdzorg + (wegens ontbreken participant niet meegenomen in het onderzoek). Daarnaast werd de 

gedragsdeskundigen gevraagd een toestemmingsformulier voor het opnemen en anoniem 

verwerken van de gegevens in een onderzoeksrapport te ondertekenen voorafgaand aan het 

interview. 

Analyse 

 Alle lokale beleidsdocumenten zijn meerdere malen gelezen om te achterhalen of de 

functionele elementen van perspectiefregie in het beleid van de gemeenten zijn genoemd, dan wel 

geborgd. Ook zijn alle interviews die met gedragsdeskundigen hebben plaatsgevonden verbatim 

getranscribeerd. Vervolgens zijn de interviews gecodeerd in het programma MaxQDA volgens een 

deductieve thematische content analyse (Elo & Kyngäs, 2008). Er is van te voren een codeboom 

gemaakt op basis van de vanuit de topiclijst verwachtte onderwerpen. Vervolgens zijn alle interviews 

gecodeerd zodat patronen herkend konden worden.  

Resultaten 

De beleidsdocumenten van vijf Flevolandse gemeenten zijn verzameld en bestudeerd. De 

gemeente Urk gaf aan dat ze geen beleidsdocumenten over perspectiefregie heeft. In het 

toegezonden beleidsdocument van de gemeente NOP mist een uitwerking van perspectiefregie. De 

volgende uitspraken zullen dus enkel over de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde 

gaan. Perspectiefregie is opgenomen in de beleidsdocumenten onder de noemer perspectiefregie, 
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procesregie en regie. Perspectiefregie wordt voor jeugdigen in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig 

kader uitgevoerd door medewerkers lokale toegang (Jeugdhulp van JGZ Almere, Gidsen in Dronten, 

medewerker JGT in Lelystad en klantmanagers jeugd in Zeewolde). In de beleidsdocumenten van alle 

vier de gemeenten komen vijf van de acht functionele elementen van perspectiefregie terug, 

namelijk 1) de regie is in samenspraak met jeugdige en de ouders/opvoeders, 2) de medewerker 

lokale toegang is een vast aanspreekpunt, 3) er wordt samen een perspectiefplan opgesteld en 4) de 

medewerker lokale toegang houdt zicht op de uitvoering van het perspectiefplan en 5) is 

procesverantwoordelijk. De betrokkenheid bij evaluaties (6) staat slechts in twee beleidsdocumenten 

beschreven (Almere en Lelystad) en het zorgdragen voor een goede overdracht bij de overgang naar 

18+ (7) en deelname aan de jeugdbeschermingstafel (8) in geen van allen. 

Er hebben 9 interviews plaatsgevonden met betrekking tot perspectiefregie. Voor 

residentiële specialistische behandelgroepen, Jeugdzorg plus en klinische jeugd-ggz zijn helaas geen 

gedragsdeskundigen gevonden om mee te werken, waardoor informatie over perspectiefregie bij 

deze drie vormen van jeugdhulp met verblijf mist. Ook bleek geen van de participanten een jeugdige 

uit de gemeente Urk onder zijn/haar hoede te hebben. De uitkomsten van dit onderzoek gaan dus 

niet over de gemeente Urk. Over alle andere vormen van jeugdhulp met verblijf en gemeenten is wel 

informatie verzameld. Eén participant had te maken met perspectiefregie in crisisgevallen. Deze 

participant had enkel jeugdigen met woonplaatsbeginsel Almere onder de hoede. Omdat dit niet de 

vorm van perspectiefregie is zoals opgenomen in de handreiking, wordt deze informatie apart 

toegevoegd aan de resultaten. Tenslotte was er één participant die binnen de pleegzorg de 

gedragsdeskundigen aanstuurde, waardoor deze niet voldoende informatie had om de vragen te 

beantwoorden en haar respons niet is meegenomen. Dit betekent dat de algemene resultaten 

gebaseerd zijn op 7 participanten met een totaal van 36 jeugdigen onder hun hoede, met daarbij een 

toevoeging van 1 participant met 8 jeugdigen onder haar hoede om een beeld te geven over 

perspectiefregie in crisissituaties. 

Element 1: regie in samenspraak met de jeugdige en de ouders/opvoeders 

De ervaringen van gedragsdeskundigen met de regie in samenspraak zijn enigszins verdeeld. 
De ervaring van meer dan de helft van de gedragsdeskundigen was dat de medewerkers lokale 
toegang meestal in samenspraak met ouders/opvoeders en soms ook met de jeugdige 
perspectiefregie voerden. De gedragsdeskundigen zien regie in samenspraak als het iets te zeggen 
hebben van jeugdigen en alle betrokkenen bij het opstellen van het plan en ook de betrokkenheid bij 
veranderingen. Daarbij gaven ze wel aan dat de medewerker lokale toegang alleen betrokken is rond 
de verlenging van een beschikking of dat ze de medewerker lokale toegang er actief bij moet 
betrekken wanneer er iets verandert. Eén gedragsdeskundige beschreef: “Wij moeten ze wel bewust 
betrekken bij alles, maar daar zit ook wel een beetje verschil in. De ene belt er zelf achter aan en met 
de ander moet jij moeite doen om in contact te komen. Maar als het om besluiten gaat is het altijd in 
samenspraak.” Sommige gedragsdeskundigen gaven aan andere ervaringen te hebben. Zo gaf één 
gedragsdeskundige aan dat de medewerker lokale toegang waar zij mee te maken had een hele 
actieve rol had en één gedragsdeskundige gaf het tegenovergestelde aan: er was geen medewerker 
van de lokale toegang die perspectiefregie uitvoerde bekend. Ook gaven een paar 
gedragsdeskundigen aan dat er wel sprake was van samenspraak, maar niet van actieve regie. 

  
Wat betreft de verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten blijkt dat de 

gedragsdeskundigen met iedere gemeente uiteenlopende ervaringen hebben. De mate van 
betrokkenheid in het functionele element ‘regie in samenspraak’ lijkt dus per medewerker lokale 
toegang te verschillen en niet per gemeente. 
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De gedragsdeskundige die te maken had met crisisgevallen gaf aan dat de perspectiefregie in 
samenspraak werd gevoerd, maar dat dit ingewikkelder werd wanneer er meerdere instanties 
betrokken raakten. Ook was haar ervaring dat de medewerkers lokale toegang de regie niet meer 
mocht voeren, toen Samen Veilig betrokken raakte in vrijwillig kader. Ze ervaart dat er meer 
samenspraak is tussen de medewerkers lokale toegang en de hulpverleners, dan tussen de 
medewerkers lokale toegang en de ouders/opvoeders en jeugdigen. 

Element 2: vast aanspreekpunt voor jeugdige, ouders/opvoeders en de bij hen betrokken 

hulpverleners   

De ervaringen van gedragsdeskundigen met de medewerkers lokale toegang als vast 

aanspreekpunt zijn verdeeld. Zo ervoeren drie gedragsdeskundigen de medewerkers lokale toegang 

in de meeste gevallen als aanspreekpunt voor hulpverleners, jeugdige, ouders en opvoeders. In 

hoeverre hier ook echt gebruik van wordt gemaakt wordt betwijfeld door twee van hen. Eén 

gedragsdeskundige beschreef: “Zij is dan een vast aanspreekpunt, maar ik kan me niet voorstellen 

dat zij (het gezin, red.) überhaupt maar iets met haar, als er iets is dan zullen ze naar mij gaan, niet 

naar haar.” Twee andere gedragsdeskundigen hadden hele wisselende ervaringen: van vast 

aanspreekpunt tot totaal niet in beeld. Ook zijn er twee gedragsdeskundigen die aangaven dat zij de 

medewerkers lokale toegang niet als vast aanspreekpunt ervoeren.  

De gedragsdeskundigen ervaren de medewerkers lokale toegang van NOP en Zeewolde als 

een vast aanspreekpunt. De gedragsdeskundigen hebben wisselende ervaringen met de 

medewerkers lokale toegang van de gemeenten Almere, Dronten en Lelystad met betrekking tot het 

functionele element ‘vast aanspreekpunt’.  

De gedragsdeskundige die met crisisgevallen te maken had, had de ervaring dat de 

medewerkers lokale toegang een vast aanspreekpunt waren voor de hulpverleners, voor de andere 

betrokkenen was dit wat minder. 

Element 3: stelt samen met de jeugdige en de ouders/opvoeders een perspectiefplan op. Een 

perspectiefplan beschrijft het toekomstperspectief (terug naar huis, zelfstandig wonen of langdurig 

aangewezen op jeugdhulp met verblijf) en de stappen om dit te bereiken. 

De regelmaat waarmee er een perspectiefplan wordt opgesteld verschilt volgens de 

gedragsdeskundigen. Iets minder dan de helft van de gedragsdeskundigen gaf aan dat er in de 

meeste gevallen een perspectiefplan wordt opgesteld door de medewerkers lokale toegang met 

jeugdigen en alle betrokkenen. De andere gedragsdeskundigen gaven aan dat er geen 

perspectiefplan is opgesteld met de medewerkers lokale toegang. Wel heeft een aantal 

gedragsdeskundigen zelf een plan opgesteld met ouders/opvoeders en jeugdige waarin ook het 

toekomstperspectief is opgenomen, waarbij de medewerkers lokale toegang niet aanwezig waren. 

De motivatie om een perspectiefplan op te stellen was bij veel gedragsdeskundigen uitgesproken 

aanwezig. Eén gedragsdeskundige beschreef: “Ja ik vind dat heel belangrijk dat we eigenlijk bij de 

start van zorg een perspectief (toekomstperspectief, red.) hebben, omdat ik het heel slecht vind dat er 

een kind komt wonen terwijl het perspectief niet helder is.” Daarnaast zei een andere 

gedragsdeskundige: “Het hebben van perspectief (toekomstperspectief, red.) is één van de werkzame 

factoren van een behandeling in een traject. En als je niet weet waar je naar toe werkt, dan ben je 

ook niet gemotiveerd om aan je doelen te werken.” 

De gedragsdeskundigen geven aan dat zij ervaren dat medewerkers lokale toegang bijna 

altijd, samen met jeugdige en de ouders/opvoeders, een perspectiefplan opstellen voor jeugdigen uit 

Dronten, Lelystad en NOP. In de andere gemeenten is deze ervaring gevarieerder. 
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De gedragsdeskundige die met crisisgevallen te maken had, heeft in haar casussen geen 

perspectiefplan gezien. 

Element 4: houdt zicht op de uitvoering van het perspectiefplan en stuurt bij waar nodig 

De mate waarin er zicht wordt gehouden op de uitvoering van het perspectiefplan en 

bijgestuurd waar nodig, wordt door meer dan de helft van de gedragsdeskundigen als te weinig 

ervaren. Eén gedragsdeskundige gaf aan dat de medewerker lokale toegang waar zij mee te maken 

heeft gehad goed zicht hield op de uitvoering van het perspectiefplan en twee gedragsdeskundigen 

gaven aan dat dit door de medewerkers lokale toegang redelijk gebeurde, maar niet erg actief. Eén 

gedragsdeskundige gaf aan dat er niet echt zicht werd gehouden, behalve rond de verlenging. Eén 

andere gedragsdeskundige gaf ook aan dat het zicht van de medewerker lokale toegang niet 

permanent was: de medewerker lokale toegang waar zij mee te maken heeft gehad was betrokken 

tot de plaatsing en verdween vervolgens uit beeld. De gedragsdeskundige beschreef: “Het was zo 

van: de jeugdige zit op de juiste plek dus ik kan er tussen uit”. Twee gedragsdeskundigen hadden 

uiteenlopende ervaringen: van actief zicht houden tot totaal uit beeld.  

De ervaringen van gedragsdeskundigen op het zicht houden op de uitvoering van het 

perspectiefplan lijken in Almere het meest uiteen te lopen. In drie gevallen van drie 

gedragsdeskundigen was de medewerker lokale toegang uit beeld verdwenen en hield diegene dus 

geen zicht op de uitvoering van het perspectiefplan. Tegelijkertijd waren er ook medewerkers lokale 

toegang in Almere waarbij ervaren werd dat ze dit wel zicht hielden op de uitvoering van het 

perspectiefplan. De mate van het functionele element ‘houdt zicht op de uitvoering van het 

perspectiefplan en stuurt bij waar nodig’ lijkt persoonsafhankelijk. 

De gedragsdeskundige die met crisisgevallen te maken had, had de ervaring dat de 

medewerkers lokale toegang niet actief zicht houden op de uitvoering van het perspectiefplan. 

Element 5: procesverantwoordelijk: signaleren en bespreekbaar maken of de ingezette hulp nog 

steeds de juiste is, schakelt extra of vervolghulp in, etc. (echter: niet verantwoordelijk voor alles; 

alle hulpverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid); 

Bijna alle gedragsdeskundigen gaven aan dat er veel samenwerking was tussen 

gedragsdeskundigen en medewerkers lokale toegang met betrekking tot de 

procesverantwoordelijkheid. Ze ervoeren dat de procesverantwoordelijkheid grotendeels bij de 

medewerkers lokale toegang lag, maar dat het oordeel van de gedragsdeskundigen vaak leidend is. 

Inhoudelijk komt het vooral vanuit de gedragsdeskundigen, maar er vindt wel overleg plaats. Zo 

beschreef één gedragsdeskundige: “Ja, wij stellen de verwijzer verantwoordelijk voor aanmelding 

voor een eventuele vervolgplek, maar ze varen wel, is mijn ervaring, heel erg op ons en mijn oordeel, 

over wat passend is.” Eén gedragsdeskundige gaf aan dat de medewerkers lokale toegang in haar 

ervaring geen procesverantwoordelijkheid dragen, maar enkel de beschikkingen afgeven. Eén 

gedragsdeskundige ervaart dat de medewerker lokale toegang waar zij mee te maken heeft gehad 

niet in beeld is. 

De verschillen en overeenkomsten die gedragsdeskundigen ervaren kunnen niet specifiek 
toegeschreven worden aan afzonderlijke gemeenten. Het blijkt dat de gedragsdeskundigen in iedere 
gemeente andere ervaringen hebben met de medewerkers lokale toegang. Het functionele element 
‘procesverantwoordelijkheid’ lijkt dus per medewerker lokale toegang te verschillen en niet per 
gemeente. 
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De gedragsdeskundige die met crisisgevallen te maken had, had de ervaring dat er veel 
overleg was tussen gedragsdeskundige en medewerkers lokale toegang met betrekking tot de 
procesverantwoordelijkheid. Dit overleg werd door de gedragsdeskundige geïnitieerd. 

Element 6: is betrokken bij evaluaties door jeugdhulp met verblijf en andere hulpverleners 

De mate waarin de medewerkers lokale toegang betrokken zijn bij evaluaties wisselt volgens 

de gedragsdeskundigen. Bijna de helft van de gedragsdeskundigen gaf aan dat de medewerkers 

lokale toegang vrijwel altijd aanwezig waren bij de evaluaties. Bij hen zitten bij de evaluaties alle 

betrokkenen om tafel. Daartegenover gaf iets minder dan de helft van de gedragsdeskundigen aan 

dat de medewerkers lokale toegang niet aanwezig waren bij de evaluaties. Eén gedragsdeskundige 

gaf aan dat dit erg verdeeld is, sommige medewerkers lokale toegang sluiten altijd aan en anderen 

nooit. Deze verdeeldheid lijkt vanuit beide kanten te komen. Aan de ene kant gaven 

gedragsdeskundigen aan dat sommige medewerkers lokale toegang graag aanwezig zijn, terwijl 

anderen enkel een verslag verwachten. Aan de andere kant gaven gedragsdeskundigen aan dat zij 

zelf niet altijd de medewerker lokale toegang uitnodigen, soms bewust. Hierbij houden ze rekening 

met de groepsgrootte en wat veilig voelt voor de jeugdige.  

De gedragsdeskundigen gaven aan dat de medewerkers lokale toegang in Dronten en 

Lelystad in bijna alle gevallen aanwezig waren bij de evaluaties. Met de andere gemeenten hebben 

ze meer wisselende ervaringen. 

De gedragsdeskundige die met crisisgevallen te maken had, had de ervaring dat 

medewerkers lokale toegang aansloten bij evaluaties. 

Element 7: zorgt voor een goede overdracht bij de overgang naar 18+ 

Vijf van de zeven gedragsdeskundigen hadden hier ervaring mee. Deze ervaringen zijn 

wisselend. Drie van hen gaven aan dat de medewerkers lokale toegang hierbij waren betrokken en 

dat dit goed was verlopen. Ook werd er aangegeven dat de gedragsdeskundige vooral degene is die 

hier veel in doet. Zo beschreef één gedragsdeskundige: “Dan komt er een medewerker (medewerker 

lokale toegang, red.) bij en die moet je overtuigen bijvoorbeeld of het nodig is een verlenging bij 18+.” 

Een andere gedragsdeskundige gaf aan dat de medewerker lokale toegang hier helemaal niet 

betrokken bij was. Een groot probleem hierbij is dat het huisvestingsprobleem op de schouders van 

de gedragsdeskundige kwam te liggen. 

Wat betreft de verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten blijkt dat de 

gedragsdeskundigen met medewerkers lokale toegang van iedere gemeente verschillende ervaringen 

hadden. Het element ‘overdracht bij overgang naar 18+’ lijkt dus per medewerker lokale toegang te 

verschillen en niet per gemeente. 

De gedragsdeskundige die met crisisgevallen te maken had, had geen ervaring met een 

overgang naar 18+. 

Element 8: neemt, indien van toepassing, deel aan de jeugdbeschermingstafel 

Drie van de gedragsdeskundigen gaven aan hier geen ervaring mee te hebben en twee 

gedragsdeskundigen gaven aan dat ze het antwoord op deze vraag niet wisten. De andere twee 

gedragsdeskundigen gaven aan dat de medewerker lokale toegang deel nam aan de 

jeugdbeschermingstafel. 

Wat betreft de verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten blijkt dat de 

gedragsdeskundigen alleen met jeugdigen uit Dronten en Zeewolde ervaring hebben met een 



12 
 

jeugdbeschermingstafel. Beiden gaven ze aan dat de medewerker lokale toegang hierbij aanwezig 

was. De gedragsdeskundigen hadden geen ervaring met JBT bij jeugdigen uit de andere gemeenten, 

hierover kan dan ook niets gezegd worden.   

De gedragsdeskundige die met crisisgevallen te maken had, had geen ervaring met een 

jeugdbeschermingstafel. 

Algemene ervaring 

De algemene ervaring van bijna alle gedragsdeskundigen is dat de invulling van 

perspectiefregie vooral persoonsafhankelijk is. Wanneer er regie is, is het functioneel, maar vaak 

blijft dit volgend in plaats van regie voerend: ze ervaren de medewerkers lokale toegang niet als zelf 

de regie nemend, maar volgend aan de acties en gedachten van de gedragsdeskundigen. Eén 

gedragsdeskundige ervaart de invulling als een gemiste kans, omdat de medewerkers lokale toegang 

amper in beeld zijn. 

Voordelen en Nadelen 

Als voordeel van perspectiefregie gaven de gedragsdeskundigen aan dat er helderheid is voor 

de jeugdige en dat ze door deze functionaliteit zelf ook actiever gehouden worden in het sturen op 

het toekomstperspectief. Daarnaast werd het als positief ervaren dat er iemand buiten de 

hulpverlening staat (medewerker lokale toegang) die overzicht houdt, coördineert en ook met het 

vingertje zou kunnen wijzen naar ouders en hulpverleners. Ook is het een voordeel dat de 

verantwoordelijkheid van de beslissing niet bij de gedragsdeskundige komt te liggen en dat er 

iemand is om mee te sparren. Als nadeel van perspectiefregie gaven de gedragsdeskundigen aan dat 

het met deze invulling als het zoveelste poppetje kan voelen en er niet goed samengewerkt kan 

worden wanneer de verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. Eén gedragsdeskundige beschreef: “We 

proberen een keten van zorg om zo’n jongere heen te vormen, waarbij we allemaal proberen om 

vanuit onze eigen expertise aan te sluiten bij die jongere en dan weer onze stap terug te zetten in de 

cirkel zodat de jongere zich eindelijk zelfstandig kan ontwikkelen in zijn systeem. En het moment dat 

jij één keten in die zorg bewaart voor perspectiefregie en daarin komen de verwachtingen niet 

overeen, zo noem ik het maar eventjes, dan valt er een gat.” 

Aanbevelingen van gedragsdeskundigen met betrekking tot perspectiefregie 

De eerste en meest genoemde aanbeveling door de gedragsdeskundigen is het 

communiceren en informeren over de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden. 

Hiervoor zou een bijeenkomst geregeld kunnen worden waarbij alle gedragsdeskundigen en 

medewerkers lokale toegang samen komen met andere ketenpartners.  

Een tweede aanbeveling was actievere betrokkenheid van medewerkers lokale toegang, 

waarbij ze meer kritische vragen stellen om elkaar scherp te houden.  

Een derde aanbeveling was om perspectiefregie, wanneer nodig, door te laten lopen tot het 

23e levensjaar, vooral wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking.  

Een vierde aanbeveling van enkele gedragsdeskundigen was om via één werkwijze te werken.  

Een vijfde aanbeveling was een goede bereikbaarheid van de medewerkers lokale toegang en 

achtervang wanneer zij niet bereikbaar zijn.  

Aanvullende aanbevelingen van gedragsdeskundigen 
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 Een aanvullende aanbeveling was om bij het plaatsen van een jeugdige in jeugdhulp met 

verblijf ook een ambulante hulpverlener betrokken te laten blijven bij het gezin. Dit kan er voor 

zorgen dat de overgang bij terug naar huis soepeler verloopt.  

Conclusie / Discussie 

Dit onderzoek heeft de ervaringen van gedragsdeskundigen met de inzet van 

perspectiefregie door de lokale toegang in beeld gebracht middels de vraag: ‘Hoe ervaren 

gedragsdeskundigen (van voorzieningen met jeugdhulp met verblijf) de wijze waarop de 

functionaliteit perspectiefregie wordt uitgevoerd in Flevoland?’. 

De uitwerking van de elementen van de functionaliteit perspectiefregie in de 

beleidsdocumenten komt in de meeste gevallen overeen met de ervaring van de 

gedragsdeskundigen. Opvallend is, dat één element niet is beschreven in de beleidsdocumenten, 

maar wel voorkomt in de praktijk: de overdracht bij de overgang naar 18+. 

Niet alle elementen van perspectiefregie worden evenveel ervaren door 

gedragsdeskundigen. Een aantal elementen werden door meer dan de helft van de 

gedragsdeskundigen ervaren: regie in samenspraak met de jeugdige en de ouders/opvoeders 

(element 1), procesverantwoordelijkheid (element 5) en een goede overdracht bij overgang naar 18+ 

(element 7). Er waren ook elementen die door meer dan de helft van de gedragsdeskundigen niet 

werden ervaren: er werd geen perspectiefplan opgesteld door de medewerkers lokale toegang 

(element 3) en er werd te weinig toezicht gehouden op de uitvoering van het perspectiefplan en 

bijgestuurd door medewerkers lokale toegang (element 4). Bij de elementen ‘vast aanspreekpunt 

voor jeugdige, ouders/opvoeders en de bij hen betrokken hulpverleners’ (element 2) en ‘is betrokken 

bij evaluaties door jeugdhulp met verblijf en andere hulpverleners’ (element 6) was de verdeling 

ongeveer gelijk: evenveel gedragsdeskundigen ervaarden dit wel als niet. Met het element ‘neemt, 

indien van toepassing, deel aan de jeugdbeschermingstafel’ (element 8) was weinig ervaring, maar 

wanneer er sprake van was, nam de medewerker lokale toegang deel. 

De variatie in ervaringen laat zien dat de functionaliteit perspectiefregie nog niet altijd wordt 

uitgevoerd als deze is opgezet en beschreven in de handreiking. De ervaringen van 

gedragsdeskundigen met perspectiefregie verschillen per element en per medewerker lokale 

toegang. De verschillen lijken niet terug te leiden naar gemeenten. Het lijkt dus niet direct af te 

hangen van hoe de gemeenten de functionaliteit perspectiefregie hebben opgenomen in hun beleid. 

 Gedragsdeskundigen ervaren voordelen van perspectiefregie: het houdt je actief, er staat 

iemand buiten de hulpverlening die overzicht houdt, coördineert en zowel jeugdigen, 

ouders/opvoeders als hulpverlening aan kan spreken. Ook ervaren ze het als positief dat de 

verantwoordelijkheid voor de beslissing over plaatsing niet bij de gedragsdeskundige komt te liggen. 

Gedragsdeskundigen ervaren nadelen als het ‘t zoveelste poppetje is of als de 

verantwoordelijkheden en verwachtingen bij perspectiefregie niet helder zijn en hierdoor een goede 

samenwerking belemmerd wordt.  

Beperkingen en sterke kanten van dit onderzoek 

Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening gehouden worden met het feit dat niet 

van alle vormen van jeugdhulp met verblijf een gedragsdeskundige is gevonden om deel te nemen 

aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten niet representatief voor alle vormen van jeugdhulp 

met verblijf. Daarnaast zijn er negen gedragsdeskundigen geïnterviewd, waarvan de informatie van 

zeven gedragsdeskundigen kon worden meegenomen en was er nog geen sprake van verzadiging. Dit 
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betekent dat er nog nieuwe informatie zou kunnen komen uit interviews met extra participanten, 

waardoor de resultaten zouden kunnen veranderen. Ten slotte belicht dit onderzoek enkel de 

ervaring van gedragsdeskundigen met perspectiefregie, terwijl er veel andere betrokkenen niet zijn 

meegenomen: jeugdigen, ouders/opvoeders en medewerkers lokale toegang. Voor 

vervolgonderzoek is het aan te raden deze betrokkenen te interviewen om zo een completer beeld te 

krijgen van de ervaringen met perspectiefregie. 

Een sterk punt van het onderzoek is dat een documentenanalyse is gecombineerd met semi-

gestructureerde interviews. Hierdoor is een vergelijking mogelijk van het beeld van de functionaliteit 

perspectiefregie in het beleid met perspectiefregie in de praktijk. Met semi-gestructureerde 

interviews krijgen de respondenten dezelfde vragen, waardoor je van iedere respondent informatie 

verzamelt over dezelfde aspecten. 

Adviezen 

Uit de interviews blijkt dat voor de gedragsdeskundigen de wederzijdse verwachtingen en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van perspectiefregie door de lokale toegang niet duidelijk 

genoeg zijn. Uit eerder onderzoek bleek dit ook het geval bij de medewerkers lokale toegang van 

Almere (van Norden, 2018). Het hebben van een heldere rolomschrijving en verantwoordelijkheden 

is een belangrijke factor om een goede samenwerking tussen ketenpartners te kunnen vormgeven 

(Sloper, 2004).  

Mijn eerste aanbeveling is om de omschrijving van perspectiefregie duidelijker op papier te 

zetten dan hoe het nu in de handreiking en de beleidsdocumenten staat. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 

voor de gedragsdeskundigen niet duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden liggen bij element 5 

(procesverantwoordelijk) en element 7 (overdracht bij overgang naar 18+) tussen gedragsdeskundige 

en medewerker lokale toegang. Wanneer dit concreter beschreven staat, kan dit beter uitgevoerd 

worden en zouden gedragsdeskundigen en medewerkers lokale toegang elkaar hierop aan kunnen 

spreken. Het beschrijven van perspectiefregie is echter niet voldoende om het succesvol te 

implementeren.  

Een tweede advies is daarom het organiseren van een bijeenkomst of training met 

gedragsdeskundigen en medewerkers lokale toegang om deze concretere beschrijving te 

presenteren. Wanneer zowel gedragsdeskundigen als medewerkers lokale toegang hun 

verantwoordelijkheden beter kennen, weten ze ook beter wat ze aan elkaar hebben en kunnen ze 

een betere samenwerking opzetten. Dan pas komt perspectiefregie echt tot zijn recht. Uit onderzoek 

van Sloper (2004) en onderzoek van Weiss, Lillefjell en Magnus (2016) blijkt dat het gezamenlijk 

informeren en trainen van ketenpartners bevorderend is voor een goede implementatie van nieuwe 

processen en voortzetting hiervan. Gezamenlijke training kan ook zorgen voor meer begrip en 

waardering voor elkaars rol, wat de samenwerking ook kan bevorderen (Sloper, 2004). Een 

eenmalige training zorgt nog niet direct voor implementatie. 

Een derde advies is daarom om een gesprek op te zetten tussen gedragsdeskundigen en de 

medewerkers lokale toegang waar zij mee werken. Tijdens dit gesprek kunnen beide partijen de 

verwachtingen uitspreken en zo een goede samenwerking opzetten. Een goede manier om dit te 

doen is via action-learning, waarbij gedragsdeskundigen en medewerkers lokale toegang samen leren 

door te doen (Serrat, 2017). Tijdens action-learning gaan gedragsdeskundigen en medewerkers 

lokale toegang samen aan de slag om problemen in de samenwerking te herkennen en hier ook 

gezamenlijk oplossingen voor het vinden. Het belangrijkste hierbij is dat dit vervolgens ook echt 

wordt gedaan en dat hier weer een terugkoppeling van komt. Action-learning zou door de Flevo-

academie uitgevoerd kunnen worden.   
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Een vierde advies op basis van de gesprekken met gedragsdeskundigen zou een standaard 

actievere betrokkenheid van de medewerkers lokale toegang, ook wanneer de hulp goed verloopt en 

er op dat moment niet direct reden is tot aanpassing van de hulp. Zo blijft de medewerker lokale 

toegang betrokken en raakt de medewerker niet enkel betrokken bij veranderingen. Echter mist 

hierin de input van medewerkers lokale toegang, de jeugdigen en ouders/opvoeders. Van 

medewerkers lokale toegang is het belangrijk te onderzoeken hoe zij dit ervaren en of deze 

betrokkenheid haalbaar is. Van jeugdigen en ouders/opvoeders is het belangrijk te onderzoeken hoe 

zij de elementen van perspectiefregie ervaren en of zij de onregelmatige betrokkenheid zoals deze er 

nu is, als problematisch ervaren. Vervolgonderzoek zou zich dan ook moeten richten op de ervaring 

van medewerkers lokale toegang, jeugdigen en ouders/opvoeders om deze informatie te vergaren. 

Het vijfde en laatste advies is om een vraag op te nemen in het hulpverleningsplan over het 

toekomstperspectief. Een aantal gedragsdeskundigen gaf aan dat er niet altijd een perspectiefplan 

was opgesteld en dat zij het liefst één plan hebben waarin de nu nog verschillende plannen 

geïntegreerd worden. Het advies is om in het hulpverleningsplan de volgende vraag op te nemen: 

‘Hoe staat dit in verhouding met het toekomstperspectief?’. Omdat deze vraag beantwoord moet 

worden, komt er meer nadruk te liggen op het perspectiefplan en zal deze wellicht regelmatiger 

worden opgesteld. 
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Bijlage 1 Topic lijst semi-gestructureerd diepte-interview gedragsdeskundigen 

Introductie onderzoek 

o Doel van het onderzoek: in kaart brengen hoe gedragsdeskundigen de wijze waarop 

de lokale toegang de functionaliteit perspectiefregie inzet ervaren, voor jeugdigen in 

jeugdhulp  met verblijf in vrijwillig kader in Flevoland. 

o Opname interview: maakt het mogelijk om het gesprek terug te luisteren. Hierdoor 

kan ik de gegevens nauwkeuriger analyseren. De onderzoeksresultaten zullen 

anoniem worden uitgewerkt. Voor de opname is ondertekening van het 

toestemmingsformulier nodig. 

o Delen onderzoeksresultaten: De onderzoeksresultaten zullen worden verwerkt in 

een eindrapport. Deze zal worden gedeeld met Marian van Leeuwen, Charlotte 

Vissenberg en Programmateam Zorglandschap Jeugd Flevoland.  

o Duur interview: het interview zal ongeveer 1 uur duren. 

1 Perspectiefregie 

o Wat verstaat u onder de functionaliteit perspectiefregie? 

o Wat is volgens u het doel van perspectiefregie? 

2 Elementen perspectiefregie 

o Welke elementen van perspectiefregie ziet u terug bij de jeugdigen in jeugdhulp met 

verblijf in vrijwillig kader waar u mee werkt? Hoe ziet u deze elementen terug?  

o Een medewerker van de lokale toegang voert perspectiefregie over een cliënt in 

jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader. Dit betekent dat hij of zij het volgende doet: 

▪ regie in samenspraak met de jeugdige en de ouders/opvoeders 
▪ vast aanspreekpunt voor jeugdige, ouders/opvoeders en de bij hen 

betrokken hulpverleners   
▪ stelt samen met de jeugdige en de ouders/opvoeders een perspectiefplan 

op. Een perspectiefplan beschrijft de te zetten stappen om het 
toekomstperspectief (terug naar huis, zelfstandig wonen of langdurig 
aangewezen op jeugdhulp met verblijf) te bereiken. 

▪ houdt zicht op de uitvoering van het perspectiefplan en stuurt bij waar 
nodig. 

▪ procesverantwoordelijk: signaleren en bespreekbaar maken of de ingezette 
hulp nog steeds de juiste is, schakelt extra of vervolghulp in, etc. (echter: niet 
verantwoordelijk voor alles; alle hulpverleners hebben een eigen 
verantwoordelijkheid); 

▪ is betrokken bij evaluaties door jeugdhulp met verblijf en andere 
hulpverleners 

▪ zorgt voor een goede overdracht bij de overgang naar 18+ 
▪ neemt, indien van toepassing, deel aan de jeugdbeschermingstafel. 

 

o Verschilt dit per jeugdige? Zo ja, hoe? 

o Voor hoeveel jeugdigen in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader ziet u de inzet van 

perspectiefregie? Welke elementen? Voor hoeveel jeugdigen niet? 

3 Ervaring (NB: alleen mbt jeugdigen in jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader) 

o Hoe ervaart u de inzet van perspectiefregie? 
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o Welke voordelen ervaart u? 

o Welke nadelen ervaart u? 

4 Aanbevelingen 

o Heeft u aanbevelingen voor de inzet van perspectiefregie voor jeugdigen in 

jeugdhulp met verblijf in vrijwillig kader? 

o Wat is er nodig om dit te bewerkstelligen? 

5 Afsluiting 

o Wondervraag: Stel u heeft inspraak om perspectiefregie te idealiseren, hoe ziet dit er 

in de praktijk dan uit? Wat is er veranderd en waarom? 

o Toevoegingen, op of aanmerkingen? 

o Bedanken en afronden gesprek 

 


