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Wat leren we van het Programma Transformatie Jeugd? 
 

 

Hoe laat je zien wat er in een programma is ontwikkeld en wat het heeft opgeleverd? En hoe doe je 

recht aan de vele resultaten en werkwijze die zijn opgeleverd en waar nu mee gewerkt wordt? Er is veel 

over te vertellen.  

 

Dit driejarige programma, dat eind dit jaar (2021) wordt afgerond, heeft veel teweeggebracht. In dit 

rapport laten we zien hoe we hebben gewerkt. We laten resultaten zien die wij goed vinden. We hebben 

in het programma veel geleerd van en met elkaar. Die inzichten willen we graag ter inspiratie delen. We 

geven adviezen over hoe verder te gaan in 2022 met de  werkwijzen en dat wat is ontwikkeld. Door 

borging in regulier werk, de wijze van werken die een voorbeeld zijn voor professionals en hoe de 

initiatieven van de projecten doorgezet  en benut kunnen worden in het hele stelsel. 

Daarmee doen we recht aan de professionals uit de regio die zich de afgelopen drie jaar ingezet hebben 

in de projecten en initiatieven. En aan wat zij hebben ontwikkeld en ondernomen om de hulp aan 

kinderen, jongeren en ouders daadwerkelijk te verbeteren.  

 

 

 
 

 

  

Alle kinderen gezond veilig en zo thuis mogelijk op laten groeien,  

dat is het doel van het programma Transformatie Jeugd. 
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1. Werken aan en in het Programma Transformatie Jeugd 
 

 

I. Met welke opdracht zijn we op pad gegaan? 

 

De aanleiding was helder. De conclusie van de tussenevaluatie van de jeugdwet begin 2018 bevatte 

klare taal: de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten is gelukt, maar de transformatie ervan nog 

(lang) niet. Het actieprogramma1 van het ministerie gaf mooie voorzetten en onderwerpen aan 

waarmee regiogemeenten aan de slag mochten gaan met het budget. De opdracht van het ministerie 

was om de transformatie een flinke boost te geven.  De gemeenten kregen daarbij alle ruimte om te 

bepalen welke onderdelen opgepakt moesten worden. 

 

In korte tijd moest er een plan op tafel komen (zomer 2018). Om dit voor elkaar te krijgen bepaalden 

we dat de regio zou bestaan uit Amsterdam-Amstelland. Zaanstreek-Waterland zou zijn eigen plan 

indienen. Ook een volgend dilemma pakten we voortvarend op. Waar moest het plan over gaan? We 

legden de focus op specialistische jeugdhulp en het ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien van kinderen. Met 

onder andere als reden geen zaken dubbel te doen en te werken met initiatieven die er al waren. We 

noemen het Programma 16-27 en de doorontwikkeling van de wijkteams. 

De ideeën en voorstellen in het plan zijn in samenspraak met aanbieders tot stand gekomen. Het zijn 

ideeën voor nieuwe werkwijzen en voorstellen voor continuering of versterking van al bestaande 

initiatieven.  

 

Het oorspronkelijke plan voor aanvraag van middelen met de thema’s die door het Rijk waren 

benoemd, is bij de start van het programma vrij snel losgelaten. Een overall ambitie met daarbij 

concrete doelstellingen werkte beter bij de start van de projecten en bij het genereren van energie om 

eraan te gaan werken.  
 

Ambitie: alle kinderen gezond veilig en zo thuis mogelijk op laten groeien 

 

 
 
 

  

                                                                    
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/actieprogramma-zorg-voor-de-jeugd  

We formuleerden de volgende doelstellingen die bijdragen aan deze ambitie: 

1. Betere en snellere ondersteuning en bescherming aan kinderen, jongeren en ouders. 
 
2. Kwetsbare ouders met GGZ-problematiek worden ondersteund met hulp voor kinderen en 

ouders die op elkaar afgestemd is. We werken samen om ouders (weer) invulling te laten 
geven aan hun opvoedrol. We zorgen er op die manier voor dat kinderen veilig kunnen 
opgroeien. 

 
3. Verminderen van kinderen in verblijf, om- en afbouw JeugdzorgPlus zodat meer kinderen zo 

thuis mogelijk opgroeien. 
 

4. Versterken van (vakmanschap) van professionals zodat zij gezinsgericht samenwerken, vanuit 
de bedoeling van goede hulp, samen met de gezinnen en organisatie-overstijgend.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/actieprogramma-zorg-voor-de-jeugd
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II. Transformeren betekent ook: anders werken 

Echt transformeren en anders werken in de praktijk, vraagt om een andere aanpak. Om Einstein te 

citeren; “we cannot solve problems with the same thinking we used when we created them”.  Dat betekent 

dat we uitgangspunten hebben gezocht die verandering stimuleren. Deze uitgangspunten werden 

meegegeven als belangrijke voorwaarden bij de start van de initiatieven en projecten. 

 

1. Initiatieven zijn van de instellingen 

De instellingen dienden projectplannen in. Plannen waar zij achter staan, waarvan zij beoordeelden 

dat deze nodig waren om de hulp te verbeteren, waar energie op zit en waarvoor ze capaciteit vrij 

wilden maken. Ze voelen zich verantwoordelijk. Tegelijkertijd ervaren ze zelf de winst van de 

verbeteringen en veranderingen waar ze aan werken. Bestuurlijke commitment voor deze 

projecten is daarmee bijna vanzelfsprekend aanwezig, commitment dat nodig is voor de invoering 

ervan en voor de borging van de resultaten. 

 

2. In projecten werken instellingen samen 

In de praktijk, rondom het gezin, willen we dat professionals samenwerken. Dat vraagt om 

organisatie-overstijgend werken. Daarom stelden we de voorwaarde dat bij de projecten meerdere 

organisaties betrokken zouden zijn. De samenwerking wordt daardoor op alle lagen gestimuleerd-  

van bestuurder tot in de praktijk. Dit bleek niet altijd eenvoudig. Hiervoor waren soms 

samenwerkingsovereenkomsten nodig, gezamenlijke bestuurlijke verandertrajecten of meerdere 

overleggen over condities, inzet en voortgang. De tijd en energie die daarin werd gestoken, heeft 

effect. We zien dat er op alle niveaus geleerd wordt. Er is breed commitment en de energie is 

voelbaar. De ervaringen en lessons learned blijven niet beperkt tot één organisatie.  Meerdere 

organisaties kunnen ervan profiteren. Tegelijkertijd ervaren de uitvoerende professionals zich 

daardoor gesterkt om samenwerkingsproblemen in de praktijk aan te pakken en voor structurele 

oplossingen en afspraken te zorgen. 

Doordat samenwerken een onderdeel werd van het project, was het relatief eenvoudig om 

samenwerking tussen de projecten en projectleiders te realiseren. Nieuwe werkwijzen werden als 

vanzelfsprekend ook bij de andere projecten uitgeprobeerd of soms zelfs ingevoerd. Er vindt 

onderlinge uitwisseling plaats en afgestemd met de ontwikkelingen die er zijn in het veld. 

Het resultaat is dat er steeds minder sprake is van losse projecten. We zien nu één grote 

veranderbeweging van leren, ontwikkelen en verbeteren van hulp aan kinderen en gezinnen. 

 

3. In de praktijk, al doende samen leren en ontwikkelen  

De projecten en initiatieven zijn gestart binnen de dagelijkse praktijk van professionals en de 

gezinnen. Met een duidelijk doel en resultaten voor ogen, maar zonder dichtgetimmerd plan.  

Samen experimenteren, evalueren en ontwikkelen ze nieuwe werkwijzen en nieuwe manieren van 

samenwerking. Het voordeel daarvan is dat wat werkt en wat geleerd wordt, direct wordt 

toegepast. Professionals krijgen coaching, er is aandacht voor verdere professionalisering van de 

hulp en het vergroten van vaardigheden van professionals. Tegelijkertijd leren de professionals niet 

alleen de hulp door te ontwikkelen. Ze kijken ook naar issues die deze manier van (samen)werken 

in de weg kunnen staan. De professionals dragen structurele oplossingen aan. Op die manier 

dragen zij bij aan de implementatie en borging van de nieuwe werkwijzen. 
 

 
  

“Door dit project en door wat ik geleerd heb met deze wijze van werken, kan het niet anders: ik 

werk nu op de nieuwe manier, en die levert veel op!”. 
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4. We werken samen met ouders en jongeren 

Professionals starten bij het gezin en werken met hen samen. Dit doen zij vanuit wat het gezin 

nodig heeft en aansluitend bij hun situatie, netwerk en capaciteiten. Hulp die geboden wordt-  en 

dus ook de nieuwe wijze van werken - kan alleen maar beter worden als deze ontwikkeld wordt 

samen met jongeren en ouders. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Het ter discussie stellen van 

werkwijzen en ouders en jongeren bevragen op wat je als professionals doet is nog niet overal 

vanzelfsprekend. Het wordt soms ervaren als diskwalificatie van jou als professional of van jouw 

professionaliteit van werken.  

Om die reden kozen we er binnen het programma voor om de projectleiders hierbij te 

ondersteunen. De organisatie JSO kreeg hiervoor de opdracht. Dit bleek te werken.  JSO  hielp 

projectleiders en de professionals om verschillende manieren van werken met ouders en jongeren 

te verkennen en uit te proberen. Denk aan deelname aan de projectgroep, fungeren als klankbord, 

mee onderzoeken van de werkwijze en een rol pakken als mede-ontwikkelaar. Dit bleek voor velen 

een eigen ontwikkelproces te zijn.  

Vanaf het begin faciliteren, vasthouden, maatwerk leveren en op een outreachende wijze 

ondersteunen, blijken daarbij belangrijke succesfactoren te zijn.  

 

5. Gebruikmaken van kennis en wetenschap 

Ofwel: Benut de aanwezige kennis. Dit is in de projecten op verschillende manieren vormgegeven. 

Met bijvoorbeeld een klankbordgroep van deskundigen vanuit universiteit, kennisinstituten en 

academische werkplaatsen. We betrokken meedenkers en onderzoekers met ruime ervaring in de 

sector. Ook ervaringen elders in het land zijn benut. Daarnaast zijn we een samenwerking 

aangegaan met NEJA.  

De winst hiervan is dat het uitwisselen van kennis en ervaring gemeengoed is geworden. Niet alleen 

tussen de verschillende projecten vond uitwisseling plaats. Ook met andere organisaties en 

initiatieven in de regio en daarbuiten wisselden we uit. Het benutten van aanwezige kennis en 

ervaring bevordert de eenheid van taal en versterkt de visie en het beleid van waaruit gewerkt 

wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is de geïntegreerde werkwijze die vanuit Positief Perspectief 

wordt ontwikkeld in de wijk en de sociale basis (met ondersteuning van wetenschapper Martien 

Kuitenbrouwer). Deze werkwijze is benut voor het gebiedsgericht werken vanuit specialistische 

jeugdhulp.  

 

III. Initiëren en faciliteren van de projecten 

Zoals gezegd zijn het de instellingen geweest die met voorstellen voor initiatieven en projecten 

kwamen. Uiteraard sloten deze aan bij de doelstellingen van het programma. Sommige al lopende 

projecten die hier ook bij aansloten, werden om financiële redenen bij het programma ondergebracht. 

Sommige projecten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Andere projecten leggen 

meer de focus op een andere manier van samenwerken of ondersteunen het anders werken van 

professionals. 
 

Criteria die het programmateam hanteerde voor het starten van de projecten, waren naar de hierboven 

genoemde uitgangspunten: het bijdragen aan een of meerdere doelstellingen; de regionale scope van 

het project en er moest sprake zijn van cofinanciering. 

Er is vanuit het programma(team) gekozen om de projecten bij de start ook op een andere manier te 

faciliteren. We investeerden veel in het meedenken over de doelen en resultaten van de projecten.        

Vaak was aanscherping nodig. Er werd meegedacht over de wijze van monitoring, over wat het op zou 

leveren en over de bijdrage ervan aan het (beoogde) stelsel.  

De winst van deze werkwijze? Bestuurders en projectleiders kregen meer zicht op het grotere geheel 

van het programma. Wij kregen meer feeling met andere manieren van (samen)werken. Meedenken 
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en meedoen blijft daarom ook bij de uitvoering van de projecten een belangrijke pijler. Hier komen we 

later nog op terug. 

 

 

IV. Een goede match is belangrijk 

Instellingen zelf zijn eigenaar van de projecten. Daarom kozen zij zelf ook hun projectleider(s). Deze 

was al bij een van de betrokken organisaties werkzaam of was als externe tijdelijk aangesteld voor de 

uitvoering van een project. Een vertrouwd en bekend gezicht.  

Voor de programmamanager betekende dit een diversiteit aan projectleiders. Dat vroeg met name bij 

aanvang van de verschillende projecten om extra afstemming. Naast het werken in en aan de projecten 

verwachtten we van de projectleiders dat ze deelnamen aan projectleidersbijeenkomsten. 

Communicatie pakken we (deels) gezamenlijk op en samen werken we aan een gezamenlijke grote 

veranderbeweging. Alle betrokkenen leverden denkkracht bij de bespreking van projectvraagstukken, 

bij de voorbereiding van de stuurgroepen, en bij de ondersteuning bij het werken met ouders en 

jongeren. Deelnemers ervoeren dat er veel van elkaar te leren viel. Het ging allemaal niet vanzelf, maar 

uiteindelijk werd deze manier door alle projectleiders erg gewaardeerd.  

Bij enkele initiatieven namen gemeenten het trekkersschap of projectleidersschap op zich. Dat 

betekende soms dat extra energie moest worden gestoken in het overdragen en beleggen van het 

eigenaarschap bij de instellingen.   

 
 

 

V. Meer dan een som der delen 

Een programma is meer dan een som van alle projecten die uitgevoerd worden. Een programma heeft 

- in tegenstelling tot een project – meestal geen kop of staart. Een programma stimuleert, jaagt aan, 

biedt gelegenheid tot ontwikkeling, legt vraagstukken op tafel en zoekt naar oplossingen.  

Soms werd er gedacht dat het Programma Transformatie Jeugd de hele transformatie zou aanpakken. 

Soms werd het traject als te groots of te onzichtbaar ervaren. Met, te veel en te versnipperde 

initiatieven en projecten. Een projectencarrousel. Het overzicht ontbreekt. Of het is te pretentieus met 

ook nog eens eigen logo en website.  

Alle kritiek is welkom en bevat een kern van waarheid. Maar we blijven van mening dat er meerdere 

initiatieven nodig zijn om met elkaar de beoogde doelen te halen. Verschillende initiatieven en 

projecten zullen ook na het programma voortbestaan of gestart worden. Belangrijk blijft dat deze 

initiatieven een veranderbeweging op gang brengen. Leren, reflecteren en ook kritisch kijken naar wat 

we doen is een grondhouding geworden in het programma. Evenals het lef hebben om te 

experimenteren, om uit te proberen wat er werkt. Niet alleen binnen de projecten, ook programma 

breed. Als programmamanager heb ik me regelmatig afgevraagd of we de juiste stappen aan het zetten 

waren. Er was en is volop ruimte om je vragen neer te leggen, te doen wat mogelijk lijkt en met nieuwe 

ideeën te komen. Dit genereerde bij iedereen energie, het gevoel dat we het samen doen en er alles uit 

proberen te halen. Wat ons betreft kan de ambitie niet groot genoeg zijn als het om kinderen en 

gezinnen gaat en het verbeteren van de hulp aan hen.  
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2. De dynamische context 
 

Een programma staat nooit op zichzelf maar is onderdeel van gemeentelijk beleid en vindt plaats in de 

context van de ontwikkelingen in de maatschappij en in de jeugdsector. Het moet bijdragen aan de 

doelen van de gemeenten en aansluiten bij de ontwikkelingen in het veld. Tegelijkertijd moet het ook 

aan de slag met een grotere ambitie.  

Het programma Transformatie Jeugd is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het oplossen van 

problemen in de jeugdhulp die uit de evaluatie van de jeugdwet naar voren zijn gekomen. We doelen 

hierbij met name op inhoudelijke vraagstukken. Tegelijkertijd startte het programma in een tijd 

waarbij, in de regio Amsterdam-Amstelland, de ene beheersmaatregel na de ander werd opgelegd om 

de uitgaven onder controle te krijgen. Het stelsel van toen (met SPICs) bleek niet goed te werken en de 

kosten bleven oplopen. Bezuinigen, een nieuwe aanbesteding en transformeren tegelijkertijd was en is 

een spannende opgave en bepaalt in belangrijke mate de context waarin we werken. 

 
 

VI. Transformeren in en met de jeugdsector… 

Al voor de start van het programma lagen er genoeg ideeën. Die energie en motivatie hebben we bijna 

onverminderd door zien gaan, ondanks Corona, ondanks de aanbesteding die in 2020 heeft 

plaatsgevonden. En ondanks de bezuinigen die daarmee gepaard gaan. Maar geef professionals de 

vrijheid en ruimte om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van hun werk, dan gaan ze ervoor.  

Ook onder bestuurders is er grote ambitie en visie op de jeugdhulp merkbaar, een wil om zich hier 

volledig voor in te zetten.  

Tegelijkertijd kunnen we de context waarin we momenteel werken niet ontkennen. Door Corona zijn 

een paar projecten later gestart, konden niet alle trainingen online gegeven worden en is het onderling 

afstemmen niet eenvoudig. De aanbesteding en het werken aan het nieuwe stelsel dat in januari 2021 

is gestart, vraagt veel van de organisaties. De bezuinigingen zijn voelbaar en de focus op de 

transformatie is voor een deel verschoven naar het oplossen van issues in de praktijk. Dat staat deels 

het werken aan doelen en ambities in de weg. 

Het is een goed teken dat de projecten ‘staan’ dankzij de ‘drive’ bij de instellingen, de goede 

projectleiding, gedegen projectplannen, financiële bijdragen en het commitment. Projectleiders en 

bestuurders zijn intussen bezig met de implementatie van de nieuwe werkwijzen en het organiseren 

van de condities daarvoor.  
 

Wat we nu missen is een groep van bestuurders die de transformatie-opgave die er nu ligt verder samen 

vormgeven. De klankbordgroep van bestuurders, deskundigen uit de wetenschap, onderzoek en 

cliëntparticipatie – het is allemaal niet coronaproof gebleken. We kozen voor een klankbordgroep in 

deze samenstelling om op een andere manier te kunnen werken. De huidige context vraagt om meer 

sturing. Sturing die nodig is om de opgaven die er liggen vanuit de inkoop en vanuit de transformatie 

eenduidig en samenhangend op te pakken. De tien gecontracteerde kernpartners hebben veel taken 

op hun bord en de onderlinge samenwerking is nog niet vanzelfsprekend. Vanuit de gemeente is het 

ook nog zoeken en liggen en veel opgaven die aangepakt moeten worden. De urgentie voor een goede 

samenhang wordt wel steeds groter. Het risico blijft bestaan dat er te veel energie gaat zitten in losse 

onderdelen, in het overzicht proberen te houden. Dat zorgt ook voor een risico dat het bestaand 

potentieel onbenut blijft.  
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VII. Vanuit het beleid van de gemeenten 

Wat is de alles omvattende visie van het jeugdstelsel waar we met elkaar aan werken? Binnen het 

programma is deze vraag met een grote groep bestuurders van jeugdinstellingen besproken. Het 

vermoeden dat het bij de gemeente(n) en/of instellingen ontbreekt aan visie werd daarbij ontkracht. 

We hebben een visie en eenzelfde beeld: problemen klein houden door normaliseren of snel te 

signaleren. Krachten benutten binnen gezin, netwerk, wijk en ondersteuning dichtbij huis bieden. 

Daarbij expertise benutten en inzetten, zowel in meedenkkracht als hands-on bij de gezinnen. Daarmee 

kunnen we verwijzing, stapeling van zorg, oplopende wachtlijsten en onnodige uithuisplaatsingen 

voorkomen en wordt hulp ook weer betaalbaar.  

Deze visie en transformatiedoelen zijn onveranderd gebleven. Alleen de manier waarop we dat doen, 

blijft een vraag waarover verschillende beelden bestaan. Mogelijk kunnen we hier een oplossing voor 

vinden door bestaande beelden te vertalen in ontwikkelopgaven en inhoud geven in de praktijk.  
 

Als stelselverantwoordelijke geven de gemeenten invulling aan de ambitie en de visie en sturen hierop. 

Dit is complexe gemeenten kunnen dit niet alleen oplossen. Alle hands aan dek is hiervoor nodig, met 

voortdurende onderlinge afstemming tussen gemeenten en instellingen, inhoudelijke en financiële 

targets, ontwikkelopgaven en staand beleid. 

Het lijkt ons daarbij noodzakelijk dat het inkooptraject direct gekoppeld wordt aan lopende 

programma’s en initiatieven. 

Een doel als ‘afbouw verblijf’ kan bijvoorbeeld direct gekoppeld worden aan een percentage en een 

daaraan gekoppeld bedrag.  Ontwikkelopgaven zoals gebiedsgericht werken kunnen opgepakt worden 

vanuit de initiatieven die er al zijn. Dit is in veel gevallen efficiënter dan verstrekking van een nieuwe 

opdracht.  Nieuwe werkwijzen zoals Blijvend Veilig, zullen opgenomen moeten worden in staand beleid 

met bijbehorende financiering – op het moment dat ze regionaal geïmplementeerd gaan worden 
 

Vanuit het programma hebben we meegeschreven aan de visie en de ontwikkelopgaven van de 

inkoopdocumenten. Dit is een vertaling van de transformatiedoelen waaraan het programma werkt, 

naar concrete ontwikkelopgaven. De huidige ontwikkelagenda is daarop gebaseerd. Dit zien we als 

grote winst. Daarmee hebben we een legitimering en een duidelijk beeld van waar we gezamenlijk aan 

werken. Op dit moment heeft dit nog niet geleid tot een gezamenlijke aanpak van de 

ontwikkelopgaven die er liggen. Dit bemoeilijkt de implementatie van een aantal projecten. Ook wordt 

de impact van het programma hierdoor minder groot dan die zou kunnen zijn. Immers: We spreken 

weliswaar van een nieuw stelsel per januari 2021, maar we beginnen dan niet bij nul. Het is dan ook 

belangrijk dat wat gedaan is en geleerd is in het programma en de projecten, ingebed wordt in 

gemeentelijk beleid en ten volle benut en toegepast wordt bij de opgaven die er liggen voor het 

(nieuwe) stelsel.  
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VIII. In en met de regio  

Het Programma Transformatie Jeugd is van de regio Amsterdam-Amstelland. Bij elk project is gekeken 

of deze een regionale scope heeft. Is het project uit te breiden naar andere gemeenten? Kunnen 

regionaal werkende instellingen ermee uit de voeten? Kunnen we alle lessons learned regionaal 

verspreiden? Vanuit de gemeente Ouder-Amstel nam, namens de gemeenten Amstelland, een 

beleidsadviseur deel aan het programmateam om mede de regionale scope de waarborgen. Alle 

communicatie-uitingen zijn regionaal gericht. Er nemen professionals uit de hele regio aan deel. In 

Amstelveen is er een project gestart om gebiedsgericht werken van specialistische jeugdhulp in het 

regulier onderwijs vorm te geven. 

Het lukte niet om deze initiatieven bij de gemeenten onder de aandacht te brengen of hen mee te 

krijgen. Het aanstellen van een regionale kwartiermaker voor de Amstelland gemeenten bracht hier al 

snel verandering in. Projecten breiden nu makkelijker uit en ook communicatie wordt in de regio beter 

benut. Achteraf gezien was het eerder aanstellen van een regionale kwartiermaker wenselijk geweest. 

Daarmee was een grotere impact binnen de Amstelland gemeenten vermoedelijk mogelijk geweest. 

We halen nu er alles uit wat wel kan. De transformatiedoelen en opgaven worden momenteel in de 

DUO-gemeenten vertaald naar de uitvoering, en worden opgenomen in de inkoopprocessen en 

documenten. Ook bekijken we wat dit betekent aan beleidsaanpassingen. 

Met de regio Zaanstreek-Waterland zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Een aantal projecten 

zoals dwangreductie bij De Koppeling en afbouw verblijf, heeft ook in deze regio impact, doordat het 

regionaal werkende instellingen betreft. Vanuit deze regio wordt dan ook financieel bijgedragen aan 

deze projecten. 
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3. Opbrengsten en lessons learned van de projecten 
 

 
 

Ongeveer 500 professionals zijn vanuit het programma bezig om hulp en samenwerking te verbeteren 

zodat kinderen veilig en zo thuis mogelijk opgroeien. Het gaat hier om de medewerkers van de 

JiMaanpak, de teams van De Koppeling, pleegzorgmedewerkers en de professionals die deelnemen 

aan de leer- en reflectiesessies. Plus de professionals in de projecten die de nieuwe werkwijzen 

ontwikkelen, samen met nog vele professionals uit de sociale basis, lokale teams en de volwassenzorg.  

Met het geven van online colleges, Meet&Greets, workshops, podcasts en ontmoetingen in de 

Transformatiecafés, delen zij hun ervaringen, wat werkt in de praktijk en de nieuwe werkwijzen aan een 

grotere groep van professionals. Zo hebben we de veranderinitiatieven die zij hebben opgestart met 

elkaar weten te vergroten tot een veranderbeweging. ‘Zo thuis mogelijk’ opgroeien van kinderen, 

gebiedsgericht werken, Blijvend Veilig en het belang van samenwerken met de volwassen-GGZ en een 

JiM, wordt onderschreven en als belangrijk beschouwd. Dat is op zich al een heel mooi resultaat. Wat 

dit concreet betekent in de praktijk beschrijven we hieronder aan de hand van de doelstellingen van het 

programma. Dit is slecht een beknopte weergaven. De projecten leveren meer op; zo zijn er verhalen 

en werkwijzen beschreven, factsheets gemaakt, interactieve pdf’s, websites, spellen, podcast etc. Dit 

wordt hieronder niet beschreven, maar wordt benut op die plaatsen bij professionals die er direct mee 

kunnen gaan werken. 

 

 

IX. Behaalde doelstellingen 

 

1. Betere en snellere ondersteuning en bescherming aan kinderen, jongeren en ouders. 
 

Voor beteren en snellere ondersteuning werken jeugdhulpspecialisten gebiedsgericht en kunnen 

lokale teams en GI-professionals hen rechtstreeks vragen om samen een goede inschatting van de 

noodzakelijke hulp te maken. Waar nodig gaat de jeugdhulpspecialist mee naar een gezin, biedt 

ambulante hulp of doet aanvullend onderzoek.  

Dit gebiedsgericht werken zien we als middel om te normaliseren, snel te signaleren en expertise 

optimaal te benutten. Op die manier voorkomen we doorverwijzing naar specialistische hulp, 

speciaal onderwijs en uithuisplaatsingen.  

In het project ‘Jeugdspecialist in de Buurt (JiB)’ in Amsterdam Noord is hiervoor een werkwijze 

ontwikkeld en wordt in een onderzoek vastgelegd wat daarbij de werkzame elementen zijn. Deze 

werkwijze zal met de eerder ingezette jeugdspecialist in de Wijk en met de nieuwe opdracht Handen 

in de Wijk, doorontwikkeld worden door de tien Kernpartners. Het onderzoek (vanuit ZonMW) naar 

wat werkt kan benut worden bij de ontwikkeling van gebiedsgericht werken. 

JiB heeft in Noord een netwerksamenwerking ingericht met de sociale basis, voorzieningen in de 

wijk, het OKT en de diverse professionals van SJH. De samenwerking met Blijvend Veilig en 

spoedhulp is op poten gezet. Er zijn nu ook casussen beschikbaar waarin samengewerkt is met 

SJSO. Voor de volwassenen-ggz zijn er afspraken met BuurtzorgT (ggz-behandelteams) en Arkin 

om op consult- en adviesbasis aan te sluiten. Ook met De Waag zijn afspraken gemaakt voor het 

inzetten van forensische expertise. 

 

“We komen allemaal uit verschillende organisaties en het bundelen van al die expertises in 
combinatie met de korte lijnen, dat is de kracht”. Wilma Hogenbirk – orthopedagoog en generalist 
Jeugdspecialist in de Buurt 
“Er zit wederkerigheid in de samenwerking met het gezin en die is essentieel voor het slagen van 
de hulp”. Biki van Leeuwen – jeugdpsycholoog van het Ouder- en Kindteam 
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De kern van deze werkwijze kunnen we als volgt omschrijven:  

De specialistische jeugdhulp wordt erbij gehaald. We werken niet meer als keten achtereenvolgens. 

We bekijken het gezin vanuit verschillende invalshoeken, zodat de hulp beter aansluit. We 

voorkomen daarmee tunnelvisie en stoppen tijdig met hulp die niet werkt.  Het gezin wordt serieus 

genomen en deelt met de betrokken professionals hun inzichten en mogelijkheden. Samen zoeken 

ze naar creatieve, andersoortige oplossingen met partners in de wijk. Wat er al is of al is ingezet 

wordt benut evenals het eigen netwerk en informele zorg in de buurt. Wat het OKT zelf kan of met 

ondersteuning zou kunnen doen, wordt versterkt. 

Wat merken gezinnen van deze werkwijze? Hun hulpvraag is snel duidelijk, hun vragen en ideeën 

doen ertoe, ze hoeven niet steeds hun verhaal te vertellen, professionals zijn op de hoogte van 

elkaars inzet en stemmen dit op elkaar af en in crisissituaties kan snel gehandeld en doorgepakt 

worden 

 

In Amsterdam Zuidoost is in augustus 2020 gestart met het ‘Expertisenetwerk Zuidoost’. Dit is een 

initiatief van het onderwijs (het Samenwerkingsverband en de Schoolbesturen van regulier en 

speciaal onderwijs) in samenwerking met organisaties als het OKT, welzijn, VVE, leerplicht en 

politie. Professionals van het speciaal onderwijs en jeugdhulp zetten in het regulier onderwijs hun 

expertise in. Door vroegtijdig de juiste expertise in te zetten, moet voorkomen worden dat 

problemen escaleren en kinderen verwezen worden naar speciaal onderwijs. Er zijn drie clusters van 

scholen geselecteerd waar het Expertisenetwerk onderwijs-jeugdhulp wordt ingezet.  

Belangrijk is de ervaringen van dit en het volgende project te benutten voor gebiedsgericht werken. 

Niet om het vraagstuk ‘wie moet centraal staan: de wijk of de school?’, maar om te onderzoeken 

welke verschillende wijze van werken mogelijk zijn en wat helpend is voor gezinnen. 

 

Een soortgelijk project ‘Het juiste voor ieder Kind’ is gestart in Amstelveen. Hierin wordt ervoor 

gezorgd dat kinderen veilig, gezond en zo thuis mogelijk opgroeien en zich optimaal ontwikkelen. 

Dat betekent minder onderbroken schoolloopbanen, minder overplaatsingen, minder verwijzingen 

naar speciaal onderwijs en minder verwijzingen naar intensieve jeugdhulp. Professionals werken 

beter samen aan een veilige leer- en leefomgeving. Dat bereiken zij door trainingen, door eenzelfde 

taal te hanteren, en met een gezinsgerichte blik goed te analyseren wat er aan de hand is en wat 

nodig is. Daarnaast wordt expertise op gebied van o.a. gedrags- en leerproblemen, spraak- 

taalproblemen, jeugd- en opvoedhulp en leerplicht vroegtijdig en effectief ingezet. Vervolgens 

wordt een leading professional toegewezen aan het gezin. In gezamenlijke casuïstiekbesprekingen 

wordt naar oplossingen gezocht voor mogelijke belemmeringen in de samenwerking en in de 

uitvoering van hulp. 
 

 

Voor een betere en snellere bescherming in gezinnen is de werkwijze Blijvend 

Veilig ontwikkeld door De Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde 

Instellingen, Veilig Thuis, Samen Doen en de Blijf Groep. Het doel is om zo snel 

mogelijk blijvende veiligheid voor alle gezinsleden en huishoudens te realiseren. 

De veiligheidsexperts zetten hun expertise gebiedsgericht in en werken samen 

met lokale teams, in en met een gezin. Ze doen wat nodig is voor de cliënt én de professionals uit 

de lokale teams. Gekeken wordt naar mogelijke achterliggende persoonlijke, opvoedings- en 

relatieproblemen die voor onveiligheid zorgen. Deze werkwijze gaat de huidige werkwijze met vele 

dubbelingen en schakels vervangen. Hiertoe is een contourennota en werkwijzebeschrijving 

opgesteld. 
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We kunnen oprecht zeggen dat dit een radicale omslag is in het landelijk en lokale jeugdstelsel. Al 

meer dan 15 jaar is er discussie over het huidige lange als gehanteerde werkwijze. De tijd lijkt rijp 

om een daadwerkelijke transformatie in het stelsel te realiseren. Al blijft het spannend of op 

landelijk niveau het licht op groen blijft staan. De betrokken instellingen in regio Amsterdam hebben 

zowel regionaal als landelijk veel energie erin gestoken. Om deze werkwijze verder goed te 

organiseren wordt er met VWS en J&V gewerkt aan de noodzakelijke randvoorwaarden. Betrokken 

organisaties zoeken in samenwerking met gemeenten naar de juiste organisatievorm om deze 

werkwijze uit te voeren en te financieren. In 2021 is gestart met het uitrollen van Blijvend Veilig in 

de regio. De ketenpartners zullen hierop aanhaken en de samenwerking verder vormgeven. Meer 

over Blijvend Veilig is hier te vinden. 

 

De belangrijkste lessen? Professionals zetten zichzelf nu goed in als een instrument. Dit is een 

belangrijke sleutel voor transformatie. Dit weerbarstige traject vraagt veel van professionals, maar 

levert ook veel op.  Een dergelijke verandering kan alleen succesvol zijn als deze op alle niveaus 

tegelijk plaatsvindt. Professionals, management, bestuur en stakeholders: allen hebben een rol te 

vervullen en de zwakste schakel kan het tempo van de verandering bepalen. Blijvend Veilig raakt 

aan de kernidentiteit van de deelnemende organisaties. Alleen door compassievolle aandacht, 

vasthoudendheid en voortdurende zelfreflectie kunnen stappen gezet worden om gezamenlijk te 

transformeren. 

 
 

Gezinnen merken dat zij met veel minder verschillende mensen te maken hebben. Professionals 

combineren onderzoek, regie en hulpverlening. Daardoor kan de relatie tussen gezin en 

professional zich verdiepen en ontstaat vertrouwen. En komen dieper gelegen problemen aan de 

oppervlakte. Deze worden bespreekbaar en vervolgens kan gewerkt worden aan de (vaak 

intergenerationele) patronen die de onveiligheid in stand houden. Er is uiteindelijk veel minder inzet 

van dwangmaatregelen nodig (OTS). 
 

 

2. Kwetsbare ouders met GGZ-problematiek worden ondersteund met hulp voor kinderen en 

ouders – die op elkaar afgestemd is – waarin samengewerkt wordt zodat ouders (weer) invulling 

geven aan hun opvoedrol en kinderen veilig opgroeien. 

 

Bij veel kwetsbare gezinnen, waar het jeugdstelsel zich met name op richt, hebben de ouders ook 

psychische problemen. Deze problematiek trekt een wissel de opvoedvaardigheden van ouders en 

remt kinderen in hun ontwikkeling. Alleen jeugdhulp inzetten voor de kinderen en hun opvoeding is 

dan ook niet effectief. Enkel een GGZ- behandeling gericht op de ouder als cliënt is dat ook niet. In 

zo’n geval is er integrale, gezinsgerichte hulp nodig van de volwassenzorg en jeugdhulp. 

Bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, waar veel van deze gezinnen in begeleiding zijn, is de 

afgelopen jaren met succes de werkwijze ‘Innovatieve psychiatrie’ uitgevoerd. Drie sociaal 

Psychiatrisch verpleegkundigen (SPV’en) zijn hiervoor vanuit de GGD en Arkin (volwassen GGZ) bij 

de jeugdbescherming gedetacheerd. Zij screenen ouders tijdens huisbezoeken, bieden psycho-

educatie en verwijzen waar nodig door naar behandeling bij de volwassen-GGZ.  

  

https://www.blijvendveilig.nl/
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Met de uitkomst van een recentelijk uitgevoerd onderzoek, is door de betrokken partijen een plan 

opgesteld. Betrokken partijen - JBRA, GGD, Arkin, InGeest en Levvel – gaan aan de slag met het 

doorontwikkelen van de werkwijze, willen maximaal ervan leren en ervaringen benutten voor 

kwaliteitsverbetering in de samenwerking en binnen eigen organisaties. Er zullen meer Spv’en in 

gezet worden. Gemeenten en Zilveren Kruis hebben toegezegd voor de komende twee jaar dit 

project te financieren.  

 

Het onderzoek en de overleggen met de bestuurders van deze organisaties hebben daarnaast de 

belemmeringen bij de samenwerking blootgelegd. Deze inzichten en het commitment van deze 

partijen voor het gezamenlijk opstellen van een plan, kan als vliegwiel benut worden om de 

samenwerking tussen volwassen-GGZ en jeugdhulp om verbeteringen op meerdere onderdelen in 

het stelsel. We noemen de samenwerking met het OKT, aanpak van de wachtlijsten en de 

verbeterde triage binnen de GGZ.  

 

Voor het project ‘Samen voor Complexe Gezinnen’ hebben Arkin en Levvel een samenwerkings-

overeenkomst getekend om gezinnen die bij een van deze organisaties in begeleiding/behandeling 

zijn, gezamenlijk te begeleiden. In dit project wordt tevens uitgezocht op welke wijze de 

samenwerking tussen volwassen-GGZ en jeugdhulp te verbeteren is en wat daar voor nodig is. Dit 

wordt onder andere vastgelegd in een werkwijze en in een overzicht van lessons Learned. Op 

verschillende niveaus worden vraagstukken opgepakt om de uitvoering te verbeteren en de 

hiervoor benodigde randvoorwaarden te organiseren. 

Het is voor het eerst dat een vGGZ instelling een dergelijke overeenkomst aangaat met een 

jeugdhulpaanbieder. De verschillen in werken, financiering en opleiding is zo anders binnen deze 

organisaties dat er veel overbrugd moet worden. Het eigenaarschap ligt daarbij bij de organisaties 

zelf.  De betrokken directeuren kunnen aan de hand van casussen uit de praktijk een verbetertraject 

binnen de organisatie vormgeven. Zo is risicovol ouderschap een onderdeel van het jaarplan van 

Arkin geworden en worden stappen gezet om gezinsgerichter te werken en te investeren in attitude 

en vaardigheden van professionals. 
 

 
 

De professionals van Arkin en Levvel merken in dit project hoe beter omgegaan kan worden met de 

GGZ-problematiek en met de opvoedrol van de ouders. Ze zijn beter in staat een breder beeld te 

krijgen en een analyse te maken van de situatie en de veiligheid in het gezin. De kindcheck wordt 

beter benut. Stapeling van zorg en aanmelding van ouders bij niet passende zorg, vindt minder 

plaats. Er wordt voorkomen dat de ouder op een verkeerde wachtlijst terecht komt. Er wordt minder 

gedacht vanuit het oplossen van problemen en meer aan het versterken van mogelijkheden binnen 

het gezin. 

 

  

” Wat ik fijn vind aan deze werkwijze is dat er samen een koers wordt bepaald, je weet nu wat je gaat 

doen. Fijn om zo verder te kunnen!” 
  

“Ik vond het heel fijn om van gedachte te wisselen, je merkt dat er ontzettend veel expertise om tafel 

zit en dat we elkaar nodig hebben om verder te kunnen met deze complexe casussen.” 
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In het project ‘FamilieKracht’ werken Opvoedpoli, Altra en Madi (momenteel Buurtteam) samen 

met lokale teams en vGGZ partijen in Zuidoost om stress in gezinnen aan te pakken en ouders 

gezamenlijk te ondersteunen. Zo zijn zij beter in staat om de ouderrol te vervullen en kinderen 

veiliger en thuis te laten opgroeien. 

Er wordt samengewerkt met Buurtgezinnen, Arkin preventie volwassenen, Jellinek jeugd en PHG 

zorg (POH inzet). Er is contact met Swazoom, Sportzorg en Humanitas Homerun. Maar ook met 

PIBB en MOC/kabouterhuis. Deze werkwijze is ontwikkeld voor de meest kwetsbare ouders met 

problematiek op meerdere levensgebieden en werkt gebiedsgericht nabij het gezin. 

Naast de werkwijze is er een toolkit voor de professionals ontwikkeld. Door het werken binnen het 

programma was het relatief eenvoudig om ook de professionals te trainen in de JiMaanpak. In 

meerdere gezinnen wordt nu met een JiM gewerkt. FamilieKracht is een samenwerking aangegaan 

met Garage2020 om het Pip-apparaatje uit te testen onder collega’s en mogelijk in te zetten bij 

gezinsleden. De Pip is een biofeedbackapparaatje dat stress in het lichaam meet. Met een app met 

oefeningen en tips om te ontspannen wordt stress verminderd.  

Het gestarte onderzoek gaat informatie opleveren over belemmerende en bevorderende factoren 

van de werkwijze en de ervaringen van ouders met FamilieKracht.  
 

 
 

De samenwerking tussen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor ouders wordt ervaren 

als een goede match. De samenwerking gericht op praktische hulp en op de context van het gezin 

lijkt ruimte te creëren bij ouders. Het creëert ook draagvlak om te werken aan doelen die bijdragen 

aan hun ouderschap en de ontwikkeling van de kinderen. De samenwerking ondersteunt de insteek 

om volledig gezinsgericht te werken. Daarnaast wordt de gezamenlijke besluitvorming met 

gezinnen als succesvol ervaren: al bij intake wordt met ouders besproken dat het aan hen is te 

bepalen of FamilieKracht bij hen past waardoor ze regie hebben in de hulp die ze ontvangen.  

Professionals ervaren meer mogelijkheden om breed te kijken en met de partijen uit de buurt 

ondersteuning in te zetten. Meer over FamilieKracht is hier te vinden. 
 

 

3. Verminderen van kinderen in verblijf, om- en afbouw JeugdzorgPlus zodat meer kinderen zo 

thuis mogelijk opgroeien. 

Wanneer er onveiligheid is en een crises dreigt binnen het gezin, willen we dat professionals 

gezamenlijk het beste doen voor de jeugdige en het gezin. Intensieve hulp voor ouders en kind 

binnenshuis is dan nodig. Wanneer het desondanks echt niet gaat en onveilige situaties niet 

verminderen, moet een ‘zo thuis mogelijke’ plek gezocht te worden zoals een pleeggezin of 

gezinshuis of een voorziening die aangepast is op de mogelijkheden/beperkingen van het kind. Dat 

vraagt een investering in het vergroten van handelingsvaardigheden van professionals en in het 

organiseren van (intensieve) hulp dichtbij gezinnen zodat het aantal residentiele verblijfsplekken 

afgebouwd kan worden. 

 

In het project ‘Voorkomen crisisplaatsingen’ zijn professionals van acute spoelhulp aan de slag om 

de duur van een crisisplek te verkorten door de hulp tijden een crisisplek te verbeteren en het verblijf 

slechts in te zetten als aanvulling op een intensief begeleidingstraject aan het hele gezin. Onlangs 

is het initiatief gestart om de expertise van de spoedhulpmedewerkers eerder en breder in te zetten 

bij onder andere de lokale teams. En wordt bij JBRA het succes van één team waar weinig crises 

voorkomen, gedeeld en benut door de andere teams.  

“Door onze werkwijze merk ik dat wij de gezinnen vertrouwen geven in hun eigen kunnen als 

opvoeder! Gezinnen blijven doen waar zij goed in zijn, waar het minder goed gaat denken wij mee.” 

 

 

https://www.opvoedpoli.nl/nieuws/whitepaper-familiekracht/
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Crises zijn complex, zowel in gezinnen als bij het kiezen van de juiste aanpak. Om die reden start bij 

Levvel een onderzoek naar crisissituaties om met voorstellen te komen voor een goede aansluiting 

van ambulante hulp op acute zorg van Levvel. Welk aanbod aan (ambulante) ondersteuning in 

crisissituatie is nodig in het zorglandschap?  Hoe kan dit op een goede manier op elkaar aansluiten?  

 

Vanuit de ambitie om de carrousel te doorbreken, pakt de Coalitie naar Thuis casussen van kinderen 

op die geen goede en duurzame plek weten te vinden. ‘Vertragen en verdragen’ is het leidende 

principe van de Coalitie naar Thuis waarbij de leden van de Coalitie er alles aan doen om de juiste en 

meest duurzame plek voor dat ene kind te vinden. De Coalitie naar Thuis bestaat uit vaste 

deelnemers vanuit JBRA en Levvel en krijgt ondersteuning vanuit het NJi. Met grote inspanning en 

trajecten die tijd, doorzettingsvermogen en geduld vragen, hebben tien kinderen een duurzame 

plek gekregen. Door de gezamenlijk aanpak van deze extreem ingewikkelde casussen leren de 

betrokken professionals wat daarbij werkt. De lessons learned worden verder in kaart gebracht en 

gedeeld. Deze intensieve en succesvolle manier van werken wordt nu ook bij Timon 

geïmplementeerd bij de complexe casuïstiek binnen pleegzorg. Vanuit de Coalitie naar Thuis 

worden organisaties die willen leren om op deze manier te werken met open armen ontvangen.   
 
 

 
 

Om kinderen een zo thuis mogelijke plek te bieden, zijn pleegouders cruciaal. In het programma zijn 

er initiatieven ondernomen om Pleegzorg op onderdelen te versterken. Zo is er een 

wervingscampagne Openjewereld.nu gehouden om meer pleegzorgouders en vooral ook parttime 

pleegzorgouders te werven. In de Week van de Pleegzorg werd de campagne gelanceerd - een 

gezamenlijk initiatief van Levvel, Timon, de WSGV, Kenter en de regiogemeenten. En waren publicaties 

te vinden op driehoeksborden en Mupi’s, en in diverse media waren portretten en interviews van 

pleegouders te zien en te lezen. De onlineadvertenties zijn meer dan 9.5 miljoen keer vertoond, 322 

personen deden de pleegoudertest en 130 mensen hebben informatie aangevraagd.  

 

Er zijn tien Pleegoudernetwerk-bijeenkomsten gehouden in Amsterdam en in de Amstelland 

gemeenten. De bijeenkomsten voorzagen in een behoefte van aanwezige pleegouders die de 

bijeenkomst als zeer positief beoordeelden. Pleegouders hebben heel veel steun bij elkaar om het 

vol te kunnen houden. Daarom worden vanuit het programma de pleegoudernetwerken in vier 

gebieden van onze regio gestimuleerd en ondersteund (met extra expertise of hulpmiddelen voor 

pleegouders) zodat ze vanaf 2022 zelfstandig verder kunnen en deze steun bij elkaar kunnen blijven 

vinden. 

Veel pleegouders hebben in de opvoeding van hun pleegkind op enig moment de vraag naar extra 

begeleiding of ondersteuning. Dit kan algemene ondersteuning bij opvoeding en ouderschap zijn of 

specifieke ondersteuning gericht op de opvoeding en ontwikkeling van een pleegkind. Pleegzorg 

van Levvel en Timon hebben hiervoor een werkwijze ingericht. Als pleegouders praktische 

ondersteuning of een luisterend oor nodig hebben, of af en toe tijd om op adem te komen, dan is 

het uitgangspunt om eerst samen met pleegouders in het eigen netwerk van het pleeggezin te 

kijken. Hierbij kan een vertrouwenspersoon of een JIM voor het pleeggezin ingezet worden.  

  

“Coalitie naar Thuis heeft mij als professional veel zelfvertrouwen gegeven, het heeft me laten inzien 

dat als je ergens voor vecht het kan lukken. Het kost tijd. Je moet niet de illusie hebben dat het direct 

volgende week anders is. Daarbij vraagt het van de professionals flexibiliteit en het vermogen om 

buiten de “kaders” te kunnen denken en handelen. Het heeft maanden geduurd voordat we mijn cliënt, 

de voor haar zo ideale situatie konden geven, maar het is wel gebeurd. Hierdoor is een doorplaatsing 

voorkomen en kan zij genieten van haar forever-home. Ik ben ontzettend trots op haar en mezelf!” 

 

https://www.openjewereld.nu/
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Ook is het organiseren van een netwerkberaad een optie. Als deze steun uit het netwerk 

onvoldoende is, dan wordt er verder gekeken naar aanvullende ondersteuning. Dat is mogelijk met 

inzet van vrijwilligers van Homestart en met trainingen en bijeenkomsten van het OKT, Levvel, 

Timon, MOC Kabouterhuis en de Opvoedpoli. Soms kan specifieke ondersteuning van 

uiteenlopende organisaties ingezet worden op onderwerpen als bijvoorbeeld rouwverwerking, 

hechtingsproblematiek en LVB-problematiek. 

  

Bij De Koppeling zijn er verschillende initiatieven ondernomen zoals het trainen van medewerkers, 

casusanalyses, reflectie en coaching die ervoor hebben gezorgd dat de isoleerruimtes niet meer 

nodig zijn, de (binnen)deuren open kunnen (ook ’s nachts) en jongeren veel minder afgezonderd 

worden op hun kamer bijvoorbeeld. Deze grote reductie van (het aantal) dwangmaatregelen heeft 

ook geleid tot een positievere uitkomst van het onderzoek naar het leefklimaat onder de jongeren 

op het item ‘repressie’, wat betekent dat het klimaat als minder repressief wordt ervaren. 

Daarnaast zijn de spoedopnames in de avonden, nachten en weekenden aangepakt en 

teruggedrongen. De methodiek ‘Samen Krachtig Thuis’ is doorontwikkeld en vastgelegd. Door het 

actief betrekken van de ouders en het gezin bij de behandeling van de jongere wordt gezorgd dat 

de gesloten opname kort kan duren en de behandeling thuis kan worden voortgezet. De 

verblijfsduur binnen De Koppeling is daarmee verkort. Deze werkwijze zal ook bij andere 

verblijfsvormen van Levvel ingezet gaan worden.  

Medewerkers geven aan positief te zijn over de ontwikkelingen. Gezamenlijk kijken ze naar steeds 

weer nieuwe stappen om te komen tot veranderingen in het denken en doen van de professionals.  

Het hele traject van ‘Radicaal stoppen met Dwang en Drang’, met de diverse initiatieven, is 

succesvol gebleken. Het heeft een fundament gelegd onder het groter verandertraject namelijk de 

ombouw van De Koppeling naar kleinschaligheid. Dat gaat dit jaar – versneld – gerealiseerd worden.  

 

 
 

 

 

  

De ervaringen van de professionals van De Koppeling met de-escaleren, is ook relevant voor 

andere jeugdprofessionals. Deze ervaringen zijn gedeeld in een interactieve, online, workshop 

waarin we laten zien dat de-escaleren meer is dan een interventie en goed toe te passen is in de 

praktijk. Deze workshop wordt nog steeds door professionals bekeken.  

 

“Superleuke workshop. Kort, bondig, duidelijk en interactief. Echt top!!! Zeker de fase van binding is 

voor mij in de ambulante sector, heel bruikbaar.” 

“Ik neem mee, (nog) (op)rechter te zijn en te werken. Kijken of we iedereen bij binnenkomst een kopje 

koffie kunnen aanbieden, op je gemak voelen is nl heel belangrijk. Bedankt!” 

“Wat ik vooral meeneem is dat de-escalatie altijd ingezet kan worden. Verbinding met het gezin, 

verbinding tussen hulpverleners!” 

“Ontzettend veel geleerd, vooral aangaande het beleid rond je eerste contact met cliënten.” 

 

 

https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/workshop-de-escaleren-kun-je-leren/
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4. Versterken van (vakmanschap) van professionals zodat zij gezinsgericht samenwerken, vanuit 

de bedoeling van goede hulp, met de gezinnen en organisatie overstijgend.  

 

Op dit moment worden 80-100 professionals van verschillende 

teams en verschillende organisaties en teams van Altra, Levvel en 

de Combinatie getraind in de ‘JiMaanpak’ (jouw ingebrachte 

mentor). Ze leren samenwerken met de ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ 

om zo tot meer passende hulp te komen. Dit informele netwerk is 

essentieel voor jongeren en kan ervoor zorgen dat 

uithuisplaatsingen voorkomen worden.  

Deze JiMaanpak is belangrijk in het werk van (jeugd)professionals. 

Het vraagt een andere wijze van werken die niet altijd direct 

onderkend wordt. “Tuurlijk werk ik samen met het netwerk van het 

gezin en van de jongere”, is een veel gehoorde uitspraak. Een mentor daadwerkelijk ook een rol 

geven in de hulpverlening en in de samenwerking met de professional blijkt echt wat anders te zijn. 

Dat ervaren de professionals die hierin getraind worden. Deze wijze van werken en de 

vanzelfsprekendheid ervan vraagt nog steeds aandacht en stimulering. Mooi zijn dan ook de 

initiatieven van de andere projecten om de JiMaanpak binnen het project in te voeren.  

 

Om verblijf te voorkomen was aanvankelijk door gemeente Amsterdam een verblijfstafel ingericht. 

Uit de evaluatie ervan kwam de conclusie dat een tafel als deze niet de passende vorm is, te laat in 

het proces is en te weinig effect heeft. De bevindingen hierover van de aanbieders en verwijzers: 

“Het is noodzakelijk om eerder in het proces van een casus te interveniëren waarbij professionals 

ondersteund moeten worden bij de complexiteit van casussen. Ook hebben zij ondersteuning nodig 

bij hun handelingsvaardigheden en/of handelingsverlegenheid waarmee ze worstelen als casussen 

ingewikkeld worden”. Dat is de start geweest voor de Pitbull beweging: Inzet van denkkracht en 

expertise vanbinnen en buiten de eigen organisatie om casussen verder te brengen en om 

uithuisplaatsing te voorkomen. Dit netwerk van professionals is groeiende. Intussen zijn er bijna 80 

professionals die met coaching en kennisdeling hun vaardigheden vergroten om een goede invulling 

te geven aan hun rol binnen hun eigen organisatie.  
 

In het afgelopen jaar zijn twee effecten van de Pitbullbeweging zichtbaar geworden die van 

duidelijke meerwaarde zijn: 

1. Het vormen van een groot netwerk van professionals 

Door deze samenwerking van professionals van verschillende instellingen is een netwerk op 

uitvoeringsniveau ontstaan dat eenvoudig te raadplegen is of ingezet kan worden om 

vastlopende samenwerking in een vroeg stadium vlot te trekken.  Formele escalatie is daarbij 

niet nodig. Dit sluit aan bij de opdracht aan de kernpartners tot samenwerking.  
  

2. Leren van elkaar, uit de groef treden 

De intervisie met collega's van andere instellingen is een verrijking. De organisatie-overstijgende 

wijze van werken is nodig en helpt professionals in het hulpverleningsproces alternatieve 

oplossingen te zien en daarmee uit 'de groef' te blijven. Juist door met collega's van andere 

instellingen over casuïstiek te overleggen ontstaat de brede horizon die nodig is om ouders en 

kinderen goed te helpen. 
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Bestuurders/directeuren hebben besloten om de bovengenoemde opbrengsten te borgen.  Er 

wordt aangesloten bij ontwikkelingen als Blijvend Veilig, gebiedsgericht werken en de vorming van 

Buurtteams. Het gaat in deze aanpak om een domeinoverstijgende benadering en is het om die 

reden nodig dat (regio)gemeenten, vGGZ en onderwijs structureel betrokken zijn.  

Er zijn procesbegeleiders – professionals van de Kernpartners en 

verwijzers – die de pitbulls ondersteunen en er is voor de voortzetting 

van deze beweging voor het komende jaar financiering geregeld. 

 

 Ik ben Jij voor de jeugd pitbull 

Dat houdt in, dat ik me voor jou vastbijt in lastige vraagstukken. 

 

 

 

 

 

 

In het project Leren en Reflecteren uitgevoerd vanuit Sigra (samenwerkende jeugdorganisaties) 

wordt expliciet aandacht besteed aan het vergroten van de reflectievaardigheden van professionals 

en het leren van casussen. Hulpverleningstrajecten die complex verliepen, werden door alle 

betrokken professionals doorgesproken en geanalyseerd. De leer/reflectiesessies leveren inzichten 

en praktische tips op, waarmee de samenwerking voor en met gezinnen verbetert. Er zijn meer dan 

twintig sessies geweest en ruim 150 professionals hebben vanuit 27 partijen met een gezamenlijk 

belang voor het gezin meegewerkt. Het aantal aanvragen voor deze leersessie neemt toe. De 

ondersteuning ervan wordt komende maanden overgedragen aan procesbegeleiders; professionals 

van diverse jeugdhulporganisaties. 

 

 
 

De ervaringen en werkwijze van zowel de pitbulls als van Leren en Reflecteren worden momenteel 

ingezet bij de werkgroep ‘Knellende casuïstiek’ van de Kernpartners Specialistische Jeugdhulp om 

doorbraken te realiseren in vastgelopen casussen. 

 

 

  

“Voor mij leidde de leer- & reflectiesessie ertoe dat alle betrokkenen weer helder voor ogen hebben 

gekregen wat vanaf jaren geleden tot op heden is gebeurd in het gezin. Hierbij werd door de 

begeleiders continue geschakeld tussen de gezinsleden en de hulpverlening. Aan het einde van de 

bijeenkomst stonden onze neuzen weer dezelfde kant op”.  
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4. Veranderstrategie en veranderbeweging 
 

X. Veranderstrategieën 

Doelen worden niet behaald met één plan, één programma en in één rechte weg ernaartoe. Vele 

radartjes zijn nodig en vaak zijn meerdere initiatieven en strategieën nodig om doelen te behalen. 

Hieronder geven we een drietal voorbeelden.  

 

Om- en afbouw Jeugdzorg Plus 

Inzichten over jongeren in de gesloten Jeugdzorg Plusinstellingen zijn de afgelopen jaren veranderd. 

Zowel binnen De Koppeling als landelijk2 zet men zich in om te voorkomen dat jongeren in gesloten 

zorg terecht komen. De zorg voor jongeren die tijdelijk dwang nodig hebben, wordt verbeterd. 

In onze regio startte de betrokken directeuren de beweging ‘Radicaal stoppen met Dwang en Drang’. 

Diverse initiatieven werden gestart; zoals het werken met een open cultuur en het reduceren van 

dwangmaatregelen binnen De Koppeling. We lieten professionals van diverse organisaties 

experimenteren met wat nodig is om jongeren niet te verwijzen naar JeugdzorgPlus-instellingen. Er 

werden onder meer gatekeepers aangesteld. Samen Krachtig Thuis werd ontwikkeld als een werkwijze 

om ouders meer te betrekken en de verblijfsduur te verkorten. Landelijk werd er daarnaast volop 

uitgewisseld en geleerd over wat er werkt en wat mogelijk is. 

Kenmerkend aan dit traject is het duidelijke doel dat gesteld is: de om- en afbouw van Jeugdzorg Plus. 

Anderzijds werd een veelheid aan initiatieven gestart waarvan het van tevoren niet altijd duidelijk was 

wat de impact zou zijn. 

Deze beweging, mede gesteund door de landelijke beweging, werd groter en concreter. Op 29 

september 2020 werd een bestuurlijk pamflet getekend “Geen kind meer gesloten” door de diverse 

bestuurders en directeuren van jeugdinstellingen waarbij ze zich committeren aan een gezamenlijk 

inspanning om verwijzingen naar JeugdzorgPlus te voorkomen. Door landelijke druk op VWS om 

(mede) een oplossing te bedenken voor het vastgoedprobleem dat gepaard gaat met de om- en afbouw 

bij alle JZPlus-instellingen en de financiën die beschikbaar zijn gekomen, wordt het realiseren van 

volledige ombouw en deels afbouw van De Koppeling komend jaar mogelijk.  

Afbouw van De Koppeling betekent ook iets voor de professionals in de jeugdhulp. Zij kunnen niet meer 

verwijzen naar een gesloten instelling. Ter compensatie wordt de expertise van de Koppeling-

medewerkers ingezet in residentiële verblijfsgroepen en op termijn ook bij ambulante werkers. 

Zo wordt het doel – het realiseren van de om- en afbouw Jeugdzorg Plus – gerealiseerd door het 

uitvoeren van diverse initiatieven, door te evalueren wat werkt, door het inzetten van een 

veranderproces met alle betrokkenen en stakeholders en door vooral doelgericht, vasthoudend en 

verbindend te werk te gaan.  
 

 

Blijvend Veilig 

Het begon met een knellende situatie: de hulp voor de meest kwetsbare gezinnen waar 

veiligheidsissues zijn, komt (te) laat op gang. Maanden gaan eroverheen, door dubbel werk, de vele 

schakels en ervaren schotten. De bestuurders kozen voor een ambitieus traject; een geheel nieuwe 

werkwijze van scratch on vormgeven in plaats van een stap voor stap verandertraject. Op basis van 

ervaringen werd ingeschat dat een radicale aanpak nodig was. Betrokken bestuurders hebben lef 

getoond om dit aan te gaan, zonder goed te overzien wat dit allemaal teweeg zou brengen en of het 

kans van slagen had. In de praktijk vroeg en vraagt dit om volledige ondersteuning en ruimte aan 

professionals om uit te proberen wat werkt.  

                                                                    
2  Actieplan Best passende zorg StroomOp van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie 

van VWS 

https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/steeds-betere-jeugdhulp/plan-best-passende-zorg-stroomop/
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Parallel aan dit proces werden de wettelijke en juridische randvoorwaarden geregeld in samenspraak 

met het ministerie van VWS. Een landelijke lobby bij het ministerie en de landelijk betrokken partijen 

werd gestart. Het bleek schaken op vele borden, doorspreken van strategie, het bij de kop pakken van 

organisatie- en financieringsvraagstukken èn in de praktijk de hobbels nemen waarmee zo’n traject 

gepaard gaat. Een vastomlijnd plan is daar niet voor op te stellen. De aanpak is het steeds weer – op 

alle niveaus – scherp krijgen wat de (meest) actuele vraagstukken en opgaven zijn om deze gezamenlijk 

op te pakken, waarbij iedereen zijn of haar expertise volop inzet om tot een oplossing te komen.  
 

 

Samenwerking volwassen GGZ – Jeugd 

De samenwerking tussen de volwassen GGZ en jeugdsector is een thema dat al jaren aandacht vraagt 

maar waarbij grote stappen (nog) niet in het verschiet liggen. Het bleek nodig om te verkennen hoe 

beide sectoren in elkaar steken, wat de taal is, de wijze van werken en de wijze van financiering. 

Overbruggen van meningen en oordelen is hierbij nodig, evenals het gezamenlijk helder krijgen wat de 

opgave is. De urgentie wordt gevoeld bij de jeugdinstellingen, maar werd niet direct ervaren door de 

GGZ-instellingen en de zorgverzekeraar.  

De gestarte projecten bleken nodig om in de praktijk te zien waar beide partijen iets in kunnen 

bijdragen en wat dat voor gezinnen oplevert. Gesprekken tussen bestuurders van de instellingen waren 

en zijn nodig om scherp te krijgen wat de opgaven zijn en wat ervan eenieder verwacht kan worden.  

Eigenaarschap en commitment van gemeenten en zorgverzekeraar zijn nodig om dit proces, wat met 

regelmaat als stroperig wordt ervaren, aan te jagen en te stimuleren en ook om er concrete doelen en 

resultaten aan te verbinden. Daarbij is een wisselwerking nodig tussen het bestuurlijk traject dat 

gevoed dient te worden door bevindingen uit de praktijk. En de praktijk heeft andersom het 

commitment nodig van de bestuurders en de ruimte om te experimenteren. 

 

Met deze voorbeelden willen we inzichtelijk maken hoe soms klein lijkende initiatieven een bijdrage 

leveren aan een groter doel. We laten zien dat inspanning nodig is op alle niveaus, door alle 

betrokkenen. Doelen die gemeenten en instellingen stellen, vragen vanaf dag 1 commitment en 

gezamenlijke inspanning van alle partijen. Binnen één programma dergelijke doelen realiseren is 

onmogelijk. Een wisselwerking van praktijk, proces, beleid, wet- en regelgeving is nodig evenals het 

inzetten van iedere rol en functie om op onderdelen – inhoudelijk en randvoorwaardelijk - bij te dragen. 

 

 

XI. Veranderbeweging 

Onze ambitie was groter dan alleen uitvoering geven aan een aantal projecten. We wilden 

daadwerkelijk anders gaan werken, een veranderbeweging op gang brengen.  Ambitieus? Tuurlijk! Ook 

dat is een werkzaam element gebleken. Door elkaar te enthousiasmeren en te inspireren om meer te 

doen, groter te denken, was er meer mogelijk dan we van tevoren bedacht hadden. Dit laten we graag 

zien. 

 

Leidende principes, werken met ouders en jongeren 
 

 
 

We kennen ze allemaal, de verhalen van jongeren, ouders en kinderen. Ze voelen zich niet serieus 

genomen, moeten meerdere keren hun verhaal doen, krijgen niet de passende zorg of staan al te lang 

op de wachtlijst. Deze ervaringen waren de o.a. de aanleiding voor de transformatie van de jeugdzorg 

“Want ik sta op papier beschreven: Dossier 107, dat volgt mijn hele leven”. 

“Maar ik ben meer dan nr. 107, als je me echt zou kennen zou je weten dat ik van zingen en muziek hou”. 

Moraya de Haan Expex en Transformer in de Jeugdzorg 

 

Podcast:%20‘Transformers%20in%20de%20jeugdzorg’.%20Moraya%20vertelt%20haar%20ervaring%20met%20jeugdzorg%20en%20wil%20een%20verandering%20teweeg%20brengen.
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in 2015. En deze verhalen zijn voor vele professionals en voor ons de reden om de hulp aan kinderen, 

jongeren en ouders te willen verbeteren. Om opnieuw te kijken naar wat beter kan en hoe we daaraan 

kunnen bijdragen. Ofwel proberen, ontwikkelen en leren, met elkaar en vooral ook met jongeren en 

ouders zelf. 
 

We wilden meer doen dan werken met ouders 

en jongeren in de projecten (zie II 4. hier boven). 

We wilden ouders en jongeren leidend maken in 

de hulpverlening en in ons werk. Met 

ondersteuning van JSO zijn door ouders en 

jongeren leidende principes geformuleerd - 

wat zij belangrijk vinden aan goede hulp en aan 

een goede hulpverlener. Deze leidende 

principes vormden een bron van inspiratie voor veel professionals. Het bleken daarnaast belangrijke 

richtlijnen om de eigen wijze van werken kritisch te bekijken. Met het spelen van het memoryspel 

werden de leidende principes toepasbaar gemaakt voor de eigen praktijk. Dit spel is te bestellen maar 

ook online te spelen. Cliëntenraden, ervaringsdeskundigen en professionals zijn getraind en zetten dit 

spel in bij verschillende teams in. De pitbulls dragen bij aan de implementatie van de leidende principes 

in de eigen organisatie. Bij meerdere organisaties worden werksessies gehouden zoals momenteel bij 

Cordaan, St. Philadelphia, OKT en Levvel.  
 

 
 

In totaal hebben bijna 400 personen deelgenomen aan implementatieactiviteiten over de leidende 

principes. Dit zijn projectleiders, pitbulls, jeugdprofessionals en ervaringsdeskundigen. Op de 

Hogeschool van Amsterdam zijn een aantal docenten getraind en gebruiken zijn het memoryspel en de 

leidende principes in de intervisiegroepen met studenten die stagelopen in de jeugdzorg. 

 

De grote opbrengst is dat de leidende principes het gesprek tussen cliënten en hulpverleners structuur 

geeft en deuren opent die anders gesloten waren gebleven. Ze delen ervaringen en leren wat belangrijk 

is. Maar het gaat verder: professionals en opvoeders en jongeren verzamelen in het gesprek 

voorbeelden van hoe een principe concreet kan worden gemaakt. Tegelijkertijd bieden de leidende 

principes meer dan een gesprekspodium. Professionals geven aan meer te werken volgens de 

bedoeling van cliënten, meer en beter af te stemmen op wat opvoeders en jongeren belangrijk vinden. 
 

 
  

Verschillende professionals: “We gebruiken de principes als meetlat bij het evalueren van een traject”. 

“We willen de principes gaan gebruiken om doorbraak te realiseren in vastgelopen trajecten en dan 

daarbij ook een ervaringsdeskundige uitnodigen”. “De leidende principes zou ik willen gebruiken om de 

goede vragen te stellen en om te reflecteren in een casusoverleg om de professional die de casus 

inbrengt leren hoe je in het uitvoerend werk samen kan werken met het gezin”. 

 

Jeugdhulpprofessionals: “De klik is belangrijk. Maar hoe werk je nou aan de klik, wat doe je, wat zeg 

je? Ik neem mij bij elk gesprek voor om weer open en positief eerst te luisteren hoe het gaat, ook al was 

het gesprek daarvoor lastig, dus eerst de klik en dan weer verder”. “De leidende principes betekenen 

voor ons: richting, fundament en anker. Het geeft visie en is tegelijk een kapstok: alles wat je doet, kan 

je ertegen afzetten. Hoe doen we dat in intake, wanneer betrekken we het netwerk, wat doen we met 

veiligheid, hoe laat je de leidende principes terugkomen in beleid”. “Bij gezinnen waar 

jeugdbescherming betrokken is, zien we dat het samen beslissen nu anders is. Volgens gezinnen ligt er 

nu meer nadruk op hun krachten. Ouders geven dat in evaluaties aan als anders”  

https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/de-leidende-principes/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/jeugdhulp-memoryspel/


 
 

Definitieve versie  27-09-2021                                                                                   21 

 

We zien dat samenwerken met ervaringsdeskundigen als belangrijk wordt ervaren en er is veel 

waardering voor de verschillende initiatieven die er met ervaringsdeskundigen zijn ondernomen. 

Tegelijkertijd lijkt er nog onvoldoende draagvlak (in tijd, geld en/of prioriteit) om structureel met 

ervaringsdeskundigen te werken. Om vervolgstappen te zetten in de professionalisering van 

samenwerking met ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp, is een professionaliseringslag nodig.  

 

Het jaarlijkse event werd geleid door Jongeren en ouders. Ze waren ook aanwezig in de workshops en 

vertelden in filmpjes welke hulpverleners voor hen het verschil maakten.  
 

 

 
Noa van Hagen vertelde in één van de online colleges, over zichzelf, haar schrijnende ervaringen in de 

(gesloten) jeugdzorg en haar wens om de jeugdzorg te transformeren. Het was een inspirerend verhaal.  

Alie Weerman, lector, psycholoog en ervaringsdeskundige, gaf een college over het inzetten van eigen 

ervaringskennis en deskundigheid als professional. Dit kreeg een vervolg in het Transformatiecafé 

Jongleren met ervaringskennis: aan de digitale tafels schoven verschillende ervaringsdeskundigen 

aan om professionals te helpen hun ideeën in te zetten in hun werk.  

 

Op deze manier stellen we kinderen, jongeren en ouders centraal. Ook wij merken dat het geen 

vanzelfsprekendheid is om jongeren en ouders daadwerkelijk te betrekken. Maar de ervaringen zijn 

goed. We doen ervaring op met verschillende manieren van samenwerking. Deze ervaringen hebben 

we  gebundeld in De Schatkist, die voor iedereen beschikbaar is en actief onder de aandacht wordt 

gebracht bij de professionals in onze regio.  
 

  

‘Iemand die ik nooit zal vergeten in de jeugdzorg, is Jessica' 
 

‘Ik werd altijd gepest. Toen ik 10 jaar werd, werd dit steeds heftiger.’  
 

Angeli vertelt over de jeugdprofessional die voor haar het verschil maakte.  

  
 

https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/video-transformatiecollege-noa-van-hagen/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/transformatiecollege-ervaringsdeskundigheid/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/transformatiecafe-jongleren-met-ervaringskennis/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/transformatiecafe-jongleren-met-ervaringskennis/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/de-schatkist/
https://vimeo.com/390719796
https://vimeo.com/390719745
https://vimeo.com/390719745
https://vimeo.com/390940471
https://vimeo.com/390940471
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/de-schatkist/
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Een lerend stelsel 
Een lerend stelsel in de eigen regio inrichten. Dat is de belangrijkste voorwaarde die VWS stelt aan de 

transformatieplannen.   

 
 

Een lerende omgeving waar al werkende weg ontwikkeld wordt. Samen leren we wat al goed gaat en 

wat nog beter kan. We zoeken naar mogelijkheden om de belangrijkste knelpunten structureel en in 

samenhang aan te pakken. Een lerende aanpak waarbij cliënten, professionals en gemeenten elkaar 

aanvullen en versterken. Dit hebben we in het programma op verschillende manieren vormgegeven. 

Projecten zijn de ontwikkelplaatsen voor nieuwe werkwijzen, jongeren en ouders doen daarbij mee. We 

kijken naar wat zij belangrijk vinden.  Vraagstukken en issues worden opgepakt en waar mogelijk 

opgelost. Wat we leren – en wat werkt – passen we direct toe in ons reguliere werk.  Concreet geven 

we dit op verschillende manieren vorm:  

 

- Leidende principes van ouders en jeugd voor goede hulp, door hen zelf geformuleerd, worden op 

een actieve wijze ingevoerd in het handelen van professionals. 

- Door het oppakken van casussen in de projecten proberen professionals uit wat werkt, leren en 

ontwikkelen zij op basis van ervaringen nieuwe werkwijzen en handelingsmogelijkheden die ze 

direct toepassen in de praktijk.  

- Vaardigheden van professionals worden vergroot in alle projecten en specifiek in de projecten 

leren & Reflecteren, de JiMaanpak en ‘de Pitbulls’. Professionals worden uitgedaagd anders te 

gaan werken; integraal, gezinsgericht, op maat en samen met verschillende disciplines. 

- Knelpunten en belemmeringen t.a.v. samenwerking, werkprocessen, bevoegdheden etc. die in de 

projecten naar voren komen, worden opgepakt of geagendeerd. Waar mogelijk worden 

(structurele) oplossingen bedacht. Professionals stellen daar verbetervoorstellen voor op. 

- Bestuurders benutten deze input om de uitvoering te faciliteren en randvoorwaarden te scheppen.  

- Vanuit de projecten en werkend aan (transformatie)doelen worden op stelselniveau voorstellen 

en aanpassingen gedaan die nodig zijn om het stelsel werkend te maken en te houden voor goede 

hulp aan gezinnen. 

- Programma breed wordt er aandacht besteed aan een veranderbeweging die nodig is om te 

transformeren. In gesprekken en in alle communicatie-uitingen staat het in de praktijk 

ontwikkelen en leren centraal. Het uitgangspunt is: ‘veranderen moet, veranderen kan’. 
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Onderzoek en monitoring 
Onderzoek en monitoring is een vast onderdeel van het programma. Dit helpt ons om zicht te krijgen 

op geboekte resultaten.   

 

Projectmonitor: Deze wordt voor elk project ingevuld. Dit kan zijn een review onder jongeren, 

dossieranalyse, interviews met cliënten en professionals en samenwerkingspartners, opstellen van een 

gebiedsfoto en gebruik van data. Projectleiders doen onderzoek en evaluatie in principe zelf. Waar 

nodig kunnen we extra (externe/interne) onderzoekers inzetten.  

 

Programmamonitor: Samen met het NEJA is er binnen het programma een monitor ontwikkeld, die 

gebruikt wordt om (half)jaarlijks de voortgang, risico’s en resultaten inzichtelijk te maken. Hiermee 

wordt verantwoording afgelegd over de projecten. Het is met name een middel om in overleg met de 

projectleiders bij te sturen en vraagstukken inzichtelijk te krijgen. 

 

Onderzoek verblijf: We willen inzicht krijgen in verblijf van kinderen in de regio, conform de ambitie 

om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Daarom heeft Radar Advies (advies- en 

onderzoeksbureau) de vraag naar en de capaciteit van verblijfsplekken van afgelopen jaar en de 

toekomstige jaren onderzocht. Daarin is de vraag - in hoeverre de jeugdhulpinstellingen, vanuit de 

transformatiegedachte, bezig zijn met het afbouwen/ ombouwen van verblijfsplekken -  meegenomen. 

Het onderzoek was nodig voor de inrichting van de transformatiemonitor Jeugd voor Amsterdam-

Amstelland.  

Het onderzoek geeft zicht op de capaciteit van verblijfsplekken in Amsterdam-Amstelland. Het geeft 

vooral ook inzicht in de complexiteit en weerbarstigheid van de problematiek omtrent het drastisch 

verminderen van uithuisplaatsingen. Het laat zien dat transformatie op verblijf (minder UHP) alleen kan 

worden gerealiseerd als hier stevig op gestuurd gaat worden.  

De uitkomsten van het onderzoek zijn bruikbaar voor de strategische agenda voor beleid en inkoop. 

Het dient daarnaast om de transformatiebeweging van uithuisplaatsingen (UHP) naar Zo Thuis 

Mogelijk kracht bij te zetten. Het is beperkt gebruikt bij de inkoop specialistische jeugdhulp voor 2021. 

 

Monitor en dashboard Verblijf: We willen graag zicht op het aantal uithuisplaatsingen en kinderen in 

verblijf. Daarom, is er binnen de Regionale Monitor Jeugd (RMJ) een monitor gebouwd o.b.v. het 

voornoemde onderzoek en al beschikbare data. Deze monitor was ook bedoeld om zicht te krijgen op 

het behalen van resultaten van het programma: minder kinderen in verblijf. Het dashboard werd gevuld 

met beschikbare gegevens. Het geeft een maandelijks overzicht op de volgende onderdelen:  

- Aantallen kinderen in verblijf per maand met zicht op vermeerdering of vermindering ervan. Dit is 

per leeftijdscategorie) inzichtelijk gemaakt. 

- Type verblijf; residentieel, gezinshuis, crisisverblijf, pleegzorg en gesloten jeugdzorg. De 

categorie overig is daarmee zo klein mogelijk gemaakt. 
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Deze wijze van monitoren heeft veel voordelen. De monitor is bijvoorbeeld benut tijdens coronacrisis. 

Het dashboard maakte inzichtelijk dat het aantal kinderen in crisis verblijf enorm is gestegen, terwijl 

het overall beeld deed vermoeden dat het aantal kinderen in verblijf daalt.  

Aangezien in het nieuwe stelsel gekozen is voor een vereenvoudiging van de registratie door de SJH-

aanbieders is het niet meer mogelijk, vanaf 2021 de monitor op deze wijze te ‘vullen’ met data. 

Daarmee verandert het zicht op het aantal kinderen in verblijf en dus ook de mogelijkheden van 

monitoring en sturing hierop. Of dit nog aangepast wordt, moet nog worden uitgezocht.   

 
Onderzoek Preventieve Jeugdbescherming: Er is onderzoek gedaan naar de cliëntervaringen van 

gezinnen die in begeleiding zijn bij JBRA in het drangkader: de preventieve jeugdbescherming. Het 

onderzoek richtte zich op de ervaren vrijwilligheid van deze werkwijze. Het onderzoek laat zien dat 

gezinsmanagers gericht zijn op het motiveren van gezinnen om mee te werken aan de hulpverlening. 

Daarnaast stimuleren ze de ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van hun 

kinderen. Over het algemeen zijn ouders hier positief over. Wel is meer duidelijkheid nodig over hun rol 

en taak als ouder. Gezinnen willen graag meer duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten binnen de 

preventieve jeugdbescherming. Ook is opgemerkt dat het opstellen van een gezinsplan soms erg lang 

duurt. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om de werkwijze verder door te ontwikkelen 

binnen Jeugdbescherming en bij de Ouder- en Kindteams. Ouders worden hierbij met nadruk 

betrokken. De resultaten en ervaringen zijn ook gepresenteerd tijdens een landelijke conferentie die 

georganiseerd werd door de ministeries van JenV en VWS en het Ondersteuningsteam Zorg voor de 

Jeugd. 

 

 

Transformeren is communiceren 
Communicatie vanuit het programma, over de transformatiebeweging, de projecten en hoe er in de 

projecten gewerkt wordt, is een belangrijk onderdeel voor de veranderbeweging. Vanaf de start zijn de 

communicatieadviseurs betrokken. Professionals, organisaties, bestuurders en vele andere 

betrokkenen worden op uiteenlop0ende manieren geïnformeerd en geïnspireerd. Hiervoor houden we 

de website up to date en verzenden we regelmatig de nieuwsbrief Transformatie met een bereik van 

meer dan 1000 betrokkenen en zijn in de zomer nieuwsflitsen met een thema verzonden. Er is een 

LinkedIn-groep die uit bijna 1000 deelnemende professionals bestaat. 

We geven niet alleen informatie. Ook het inspireren van professionals en het vergroten van hun kennis 

en deskundigheid is een belangrijk doel. Het event ‘Jij voor de Jeugd’ van januari 2020 was daar een 

mooi voorbeeld van. Hier namen ruim 200 professionals aan deel. We zijn ook gestart met online 

college in samenwerking met het NEJA en Meet & Greets om geïnteresseerden te informeren over de 

projecten. Professionals reiken bloemen uit aan professionals die hen geïnspireerd hebben. We   

zetten  professionals in ‘the spotlight’ met hun verhaal. Zij worden gewaardeerd om wat ze doen. We 

laten hiermee zien dat de professionals de sleutel van de transformatie in handen hebben. In de rubriek 

‘te mooi om klein te blijven’, besteden we aandacht aan inspirerende initiatieven die ondernomen 

worden in of buiten het programma. En zijn er daarnaast inspirerende podcast opgenomen. 

 

 

In de spotlight: Anna Kuiper van De Opvoedpoli 

Anna Kuiper wordt in het zonnetje gezet door Roos van Soomeren, 

projectmanager bij De Opvoedpoli. Roos en Anna werken samen in het 

project FamilieKracht. Roos: ‘Anna heeft voor FamilieKracht op allerlei 

niveaus bergen werk verzet. Niet alleen in de werkwijze met cliënten, het 

organiseren en bespreken van de aanmeldingen en de begeleiding van het 

team. Ze denkt actief mee over werkwijzen en alle doorontwikkelingen. 

Anna voelt én neemt veel verantwoordelijkheid om alles goed te laten 

verlopen. En dat doet ze heel goed!’ 

 

https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/11/FactsheetPreventieveJeugdbescherming.pdf
https://jijvoordejeugd.nl/nieuws/de-juni-nieuwsbrief/
https://jijvoordejeugd.nl/nieuws/jij-voor-de-jeugd-zomernieuwsflits/
https://www.linkedin.com/groups/5073644/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/jij-voor-de-jeugd-geslaagde-bijeenkomst/
https://www.linkedin.com/posts/activity-6760539228087615489-jzbJ
https://jijvoordejeugd.nl/nieuws/in-de-spotlight-debby-kastermans-van-coalitie-naar-thuis/
https://jijvoordejeugd.nl/nieuws/te-mooi-om-klein-te-blijven-marijke-en-dilek-philadelphia-zorg/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/alle-zomerpodcasts-terugluisteren/?nowprocket=1
https://jijvoordejeugd.firmaproductie.nl/nieuws/vliegende-start-familiekracht-opvoedpoli-zuidoost/
https://www.opvoedpoli.nl/assets/Uploads/FAMILIEKRACHT-WHITEPAPER-JULI-2020.pdf
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 Een greep uit de activiteiten die plaats hebben gevonden: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar ondersteunen we met communicatie de 

projecten bij de implementatie van de werk-

wijzen en lessons learned. Hiervoor is een 

inspiratie- en leerplatform Jij voor de JEUGD 

ingericht. Daar is alles terug te vinden, te kijken en 

te luisteren wat is ontwikkeld. We merken dat de 

interesse groeit. Professionals voelen zich 

betrokken en geven ons terug dat de informatie en 

interactieve bijeenkomsten gewaardeerd worden. 

Veel is bruikbaar in hun eigen werkpraktijk.  
 

 
Online Transformatie Colleges 

We hebben een reeks online colleges waarin sprekers jou met praktijkervaringen inspireren en 
tips en handvatten geven die jij direct kunt toepassen in de praktijk.  

1. Donderdag 29 april  een college van Alie Weerman (lector GGZ en Samenleving) over het 
inzetten van ouders en jongeren als ervaringsdeskundigen. Je kan HIER het college 
terugkijken.  

2. Dinsdag 11 mei laten Marjan Koopman, Bas Adriaans en Aimée Quist van Blijvend Veilig zien 
hoe écht samenwerken aan veiligheid in gezinnen in de praktijk werkt.  

3. Dinsdag 25 mei delen Sandra Hol (Levvel) en Debby Kastermans (Jeugdbescherming) hun 
ervaringen met en kennis over de Coalitie naar Thuis.  

4. Elske de Kanter (Jeugdspecialist in de Buurt) en Roos van Soomeren (FamilieKracht) sluiten op 
donderdag 10 juni de reeks af met hun college over Gebiedsgericht werken. 

 

Meet & Greets 

Wil je je snel verdiepen in verschillende nieuwe werkwijzen die ontwikkeld zijn door 
professionals? In deze Meet & Greets vertellen de projectleiders over deze unieke werkwijzen 
en de impact ervan op de gezinnen, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. 

1. Blijvend Veilig                               19 mei 15:00 - 15:30 
2. FamilieKracht                                 26 mei 11:00 - 11:30 
3. Dwang Reductie                               02 juni 15:00 - 15:30  
4. Samen voor complexe gezinnen    22 juni 14:00 - 14:30 

 
 

 

Transformatiecafé: Jongleren met ervaringskennis 

In de cafés gaan we interactief aan de slag o.l.v. Kevin Scholte, jeugdambassadeur. 

Deze editie van het Transformatiecafé mag je niet missen! Je leert hoe jij als jeugdhulpprofessional 
ervaringskennis van ouders, jongeren in je werk kunt gebruiken. Je gaat ontdekken dat dit op allerlei 
manieren kan. Mocht je (nog) twijfelen of samenwerken met ervaringsdeskundigen iets voor je is en 
hoe je dit moet aanpakken? Dan is dit jouw kenniscafé! Kijk HIER terug wat is besproken. 

 

Workshop: De-escaleren kun je leren! 

De ervaringen die opgedaan zijn in JeugdzorgPlus instelling De Koppeling met de-escaleren is voor 
alle professionals bruikbaar. Want in allerlei situaties in ons werk, ambulant of residentieel, kom je 
vergelijkbare situaties tegen. Wil je weten hoe je hiermee omgaat? Dat kan, de workshop is HIER 
terug te kijken. Ervaar zelf dat de-escaleren veel meer is dan een interventie! 

 

https://jijvoordejeugd.nl/
https://neja.nl/inschrijven-1e-transformatiecollege-29-april-2021/
https://neja.nl/inschrijven-1e-transformatiecollege-29-april-2021/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/transformatiecollege-ervaringsdeskundigheid/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/transformatiecollege-blijvend-veilig/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/transformatiecollege-coalitie-naar-thuis/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/samenwerken-in-de-wijk/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/meet-greet-samen-voor-complexe-gezinnen/
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/transformatiecafe-jongleren-met-ervaringskennis/
https://vimeo.com/552529486
https://jijvoordejeugd.nl/inspiratie/workshop-de-escaleren-kun-je-leren/
https://jijvoordejeugd.nl/
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5. Reflectie op het programma en wat werkt 
 

 
 

XII. Resultaten van het programma 

We hebben al aangegeven dat transformeren en veranderen niet 

eenvoudig is. Het is vallen en opstaan, doorzetten en uitproberen. 

Het is belangrijk om naar de hele beweging te kijken en niet naar één 

moment, één resultaat of naar wat één project heeft gerealiseerd. 

Verandering kan je daarnaast niet afdwingen. Wat we wel kunnen is 

interventies doen en condities creëren die verandering stimuleren en 

mogelijk maken. En dat is wat we hebben gedaan, zowel binnen als 

buiten het programma. 

 

Als we naar het totaal plaatje kijken, zien we een opwaartse veranderbeweging. Het programma heeft 

hieraan bijgedragen. Dit zijn de belangrijkste resultaten:   

 

 

1. Er wordt gewerkt vanuit de transformatiegedachte, de doelen en de leidende principes  

Het woord transformatie horen we continue. Het normaliseren, gezinsgericht werken, samen 

verantwoordelijk zijn, zo min mogelijk schakels en verwijzingen en minder (of geen) kind meer uit 

huis. Er wordt over gepraat, het staat in documenten en plannen en is de liniaal geworden 

waarlangs we ons werk organiseren.  

Het is terecht als je zegt dat er daarmee nog niet anders gewerkt wordt in de praktijk. Dat klopt 

zeker. In de projecten zijn deze begrippen in de praktijk ‘geladen’, uitgeprobeerd en is er betekenis 

aan gegeven. Met als impact bijvoorbeeld: minder schakels en minder doorverwijzingen, minder 

uithuisplaatsingen, samenhangende hulp. Het werkproces is erop ingericht. Het is belangrijk dat 

de transformatiebegrippen, de doelen en leidende principes centraal staan en blijven staan en 

bovenal in de praktijk vorm gegeven wordt.  

 

2. Er wordt anders gewerkt en de vele lessons learned worden gedeeld 

We hebben in het programma op verschillende manieren ruimte gecreëerd en anders werken 

gestimuleerd en gefaciliteerd. Anders werken. Dat gebeurt in de praktijk door de professionals en 

met ouders en jongeren. Hieraan is volop aandacht en ondersteuning gegeven. De projecten en 

initiatieven bieden ruimte, capaciteit, energie en faciliteiten om anders te werken - en wat werkt 

toe te passen in de praktijk. Een professional verwoordde dit op een mooie manier: “Nu ik dit weet 

en op deze manier werk, kan ik niet meer anders of op de oude manier werken”.  

Met flinke investering in communicatie-uitingen en implementatie wordt er vanuit de projecten 

gewerkt aan het overdragen van de vele lessons learned vanuit het principe voor en door 

professionals. 

 

  

Transformation is: the product of people working together, gathering information, projecting 

hypothetically, listening to experts, and debating positions. It is messy, frustrating, too often ill-fated 

work. But it is may be the best we have.” Dewey 1927. 
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3. Een lerend stelsel is gestart en krijgt verder vorm 

Een lerende aanpak waarbij cliënten, professionals en gemeenten elkaar aanvullen en versterken 

is volgens ons op onderdelen neergezet. Het is de manier om – in deze dynamische maatschappij 

en de vele ontwikkelingen die er zijn – met de vraagstukken en opgaven die er liggen om te gaan.  

Een programma met bijbehorende middelen maakt het uiteraard makkelijker om dit ook 

daadwerkelijk te doen. Desalniettemin is het belangrijk om hier specifiek aandacht aan te blijven 

geven en gezamenlijk te bepalen welke strategieën en interventies bij welke vraagstukken passen. 

Daarnaast te monitoren en evalueren wat we doen, wat de resultaten zijn en wat bijsturen vraagt.  

   

 

XIII. Reflectie en vooruitkijken 

De (verander)beweging die er momenteel is, is te waardevol om los te laten. Zoals het NJi ook schrijft 

in hun rapport3: Niet slingeren, maar de transformatie doorzetten.  

 

 
 

De vraagt ligt dan op tafel wat er nodig is om deze beweging die we met elkaar zijn gestart, voort te 

zetten? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het goed om te kijken naar wat er heeft gewerkt in 

het programma. Dat doen we aan de hand van de vraag die we de projectleiders in de 

voortgangsrapportage stelden: “Wat als een soortgelijk initiatief ook elders uitgevoerd gaat worden, 

welk advies geef je dan mee?”.  

 

1. Met verschillende initiatieven – in de praktijk – werken aan heldere doelen en resultaten 

- Voor een groot verandertraject zijn verschillende en meerdere initiatieven nodig gericht op die 

dezelfde doelen en resultaten. En op de vraag of dit niet leidt tot een onoverzichtelijk veld aan 

initiatieven, geven de projectleiders aan: “We weten dat we aan dezelfde doelen werken en 

vanuit dezelfde principes. Het maakt niet uit dat er verschillende initiatieven zijn zolang je weet 

wat je opgave is”. In elk project worden eigen opgaven opgepakt, expertise SJH gebiedsgericht 

ingezet en wordt samengewerkt vanuit volwassen GGZ met Jeugdhulp en een 

veiligheidsaanpak. Het is cruciaal om deze opgaven met bijbehorende doelen scherp te 

hebben.  

- Experimenteren en ontwikkelen in de praktijk en stoppen met achter het bureau en in vele 

overleggen proberen te bepalen wat bijvoorbeeld gebiedsgericht werken is. Wat verstaan we 

onder normaliseren of andere begrippen? We hebben in meerdere overleggen gemerkt dat we 

weten wat belangrijk is en wat werkt. De ingewikkeldheid ligt bij hoe dat er in de praktijk 

uitziet. En het wordt alleen duidelijk als je er in de praktijk mee aan de slag gaat.  
 

 
 

  

                                                                    
3  Vasthoudend transformeren; Reflecties op de stelseldiscussie jeugdzorg. 11 mei 2021 

Het probleem van stijgende kosten vraagt om een andere oplossing dan een stelselwijziging. Het geheel 

omvormen vraagt doelgericht, vasthoudend en verbindend beleid. Hierbij zijn een heldere visie en 

samenspel met maatschappelijke partners een noodzakelijke randvoorwaarde. De complexiteit en 

weerbarstigheid van de praktijk moet daarbij het uitgangspunt te zijn. 

 

 

 

“Schilderen leer je niet door erover te praten of naar het resultaat te kijken, maar 

door het te doen”. Vrij naar Picasso 

 

 

 

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/NJi-Niet-slingeren,-maar-transformatie-doorzetten#:~:text=Nieuwe%20beleidsmaatregelen%20om%20het%20jeugdstelsel,van%20de%20praktijk%20als%20uitgangspunt.
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- Blauwdrukken hoe het eruit komt te zien in de praktijk zijn er niet. Elke wijk, elk gezin en elke 

organisatie is anders. Wat wel belangrijk is, zijn bij aanvang gezamenlijk geformuleerde doelen 

en resultaten van de projecten en initiatieven. Het is belangrijk om (tussentijdse) resultaten 

voortdurend als toets te gebruiken. Doen we nog de juiste dingen? En doen we die goed?  

- Maak keuzes voor de ontwikkelopgaven en wijzen van werken en houd je er aan vast. Doelen 

behaal je niet vanzelf. Veel initiatieven en gesprekken zijn nodig om te komen tot 

commitment, tot een gezamenlijke aanpak. De vrijblijvendheid moet eraf. Samenpakken we 

ingewikkelde vraagstukken aan en steunen elkaar hierin. In de meeste projecten ging veel 

energie en aandacht uit naar het realiseren van het commitment. Het duurde soms lang om dit 

voor elkaar te krijgen. Maar het loonde. 

- Ook kleine zaadjes kunnen grote bomen worden. ‘Begin klein’ is een open deur, maar toch 

belangrijk om te noemen, want er wordt vaak kritisch gekeken naar de kleine, soms 

onbeduidend lijkende stapjes en resultaten die in projecten gezet werden. Maar ze zijn nodig 

om stap voor stap verder te gaan en uit te groeien tot iets groters. Daarnaast zijn er 

verschillende wijzen van werken en strategieën om iets te bereiken, groot en klein. Ze zijn 

allemaal waardevol.  

 

2. Samen en de verschillen omarmen 

- Ontwikkelen en veranderen betekent het faciliteren van het maken van fouten en het daarvan 

leren. Ofwel: experimenteren, evalueren, leren, bijsturen en bepalen wat de volgende stap is. 

Organiseer dat niet alleen in projecten maar ook tussen organisaties en organiseer een 

leertraject in het stelsel. Organiseer daarbij kritische meedenkers en –doeners, anders blijf je – 

zoals de pitbulls hebben ervaren – in je eigen groef werken. 

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaten betekent voortdurend samen optrekken, 

condities creëren, aanjagen en faciliteren. Daarbij is helder wie waar over gaat: professionals 

proberen uit wat werkt met gezinnen, de instellingen kijken organisatie naar hoe dat het best 

te organiseren is en de gemeenten bepalen hoe dat te faciliteren en te borgen.   

- Daarbij is het belangrijk te accepteren dat er verschillen zijn, dat er soms spanningen ontstaan, 

dat we soms vertraging oplopen en dat processen soms anders lopen dan gedacht. Soms moet 

je erkennen dat niemand hèt antwoord heeft. Waar nodig kun je in zo’n geval veranderkundige 

expertise invliegen of gerichte coaching inzetten.  

- Samen betekent ook vooral samen met ouders en jongeren. Zij kunnen vaak een veel grotere 

bijdrage leveren dan wij vaak denken. Het benutten van deze ervaringskennis en 

deskundigheid is essentieel. Ook het gebruik maken van de expertise van een speciaal 

opgeleide ervaringsdeskundige is hierbij een mogelijkheid.  
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3. Maak vlekken! 

- Elke project is een start van iets nieuws en kan een olievlek worden. Dat gaat niet vanzelf. Het 

is evident dat je in projecten met je eigen wijze van werken bezig bent en je blik intern gericht 

is. Het groter worden vraagt daarom actief aandacht. 

- Alles tegelijk veranderen kan en lukt niet. Geen enkele verandering die bedacht wordt, wordt 

op 1 datum in z’n geheel uitgevoerd. Elk initiatief begint op zijn eigen passende wijze. De 

projecten werden er steeds beter in om nieuwe opgaven te formuleren en toe te voegen aan 

het ontwikkeltraject. Start met 2 leidende principes en pak dan bijvoorbeeld stap voor stap een 

volgende op. Of ga aan de slag met een bepaalde werkwijze en onderzoek welke 

organisatievorm hier het best bij past. Andere mogelijkheden: De JiMaanpak toevoegen, 

sociale basis (meer) benutten, meer organisaties laten meedoen, meer gebiedsgericht 

vormgeven van de werkwijze. De volgende uitdaging dient zich dan meestal vanzelf aan. Op 

die manier kunnen kleine initiatieven groeien.  

- Door de lessons learned aandacht te geven, worden ze groter. Wat leer je in en van het project, 

wat leer je van elkaar en is dat over te dragen aan anderen? Wij zagen vele lessen voorbijkomen 

die de projectleiders en hun teamleden al vanzelfsprekend vonden. Door hier expliciet naar te 

vragen is er een inspirerende veranderbeweging ontstaan. 

- Daarbij is goede communicatie essentieel. Inzet van uiteenlopende middelen draagt hieraan 

bij: workshops, online colleges, transformatiecafés en verhalen en ervaringen van 

professionals, ouders en jongeren. Inspiratie kunnen we in dit werk nooit genoeg opdoen!  
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6. Advies voor het vervolg  
 
Alle betrokkenen bij het programma en de projecten werken momenteel hard aan het implementeren 

en borgen van werkwijzen en resultaten. Alle lof is er voor hen die met de voeten in de klei staan, 

bergen verzetten, hobbels nemen en met elkaar nog niet gebaande paden bewandelen.  

Zij hebben een wezenlijke maar vooral ook een tastbare bijdrage geleverd aan de transformatie van 

de hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Zij werken vanuit een enorme drive. Zeer waardevol werk, 

maar beslist niet gemakkelijk.   

 

De ontwikkelingen die in gang zijn gezet, vormen een vruchtbare bron om te benutten. Op alle 

niveaus, in de uitvoering, in de samenwerking, in de werkprocessen en binnen het stelsel. Dit pad of 

deze paden die zijn ingeslagen zijn onomkeerbaar. Klaar is het nooit. Voor de nabije en verdere 

toekomst verdient het de aandacht van alle betrokkenen.  

Vanuit het programma willen we daarbij de volgende adviezen en acties meegeven om het programma 

– na afronding in december 2021 –  een goed vervolg te geven.  

 

1. Benut optimaal de ontwikkelagenda. Het is een goed instrument om doelgericht, inhoud te geven 

aan de doorontwikkeling van het stelsel en op deze doorontwikkeling te sturen. Start met een 

inventarisatie per opgave wat er al is ondernomen en wat er daarnaast nodig is. Formuleer een 

aanpak om de opgaven in de praktijk uit te werken. De volgende onderwerpen van de 

ontwikkelagenda verdienen naar onze mening, voortzetting:  

o Samenwerking volwassen GGZ – Jeugdhulp; pak als gemeenten, in samenspraak met de 

zorgverzekeraar, het onderwerp op als een programma, stel met de instellingen concrete 

doelen en resultaten ten aanzien van de samenwerking vGGZ-Jeugd door het hele stelsel heen. 

En onderneem verschillende initiatieven om die te bereiken. Stem subsidies en 

inkoopcontracten tussen de verschillende opdrachtgevers op elkaar af en benut de landelijke 

ontwikkelingen die er zijn. 

o Zet in op het organiseren van goede integrale crisishulp door het geven van een duidelijke 

opdracht aan de betrokken jeugdhulporganisaties. Alleen een route, crisisregisseur of goede 

crisisdienst is niet voldoende. En het aantal crisisplaatsingen kan verminderd worden, mede 

door crisissen te voorkomen en te benutten. Het even uit de gezinssituatie halen van een 

gezinslid – welk gezinslid dan ook – is een tijdelijk interventie die de gezinsbegeleiding niet 

moet weerhouden intensief door te gaan. De crisishulp moet integraal geboden worden en de 

versnippering die er nu is moeten we terugbrengen.  

o Positioneer Blijvend Veilig als dè werkwijze ten aanzien van veiligheid in huishoudens en 

gezinnen in het sociaal domein. En zet alle kennis en kunde in om de (grote) opgaven en 

randvoorwaarden die er liggen gezamenlijk te realiseren. 

o Stel duidelijke kaders op voor gebiedsgericht werken en formuleer de te behalen resultaten. 

Zodat gebiedsgericht werken geen doel op zich wordt en professionals zowel ruimte als richting 

krijgen om hier – in de praktijk – vorm aan te geven. Ontwikkel door wat er is en benut wat werkt 

bij de diverse initiatieven.  

o Verminder het aantal kinderen in verblijf en bepaal daarvoor gezamenlijk de te behalen target.  

Onderneem verschillende initiatieven zodat de ambitie – die voor het hele stelsel geldt – 

concreet opgepakt kan worden. Zet met de ombouw van De Koppeling, de aanwezige expertise 

in bij residentieel verblijf en ambulante hulp.  
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2. Voer ‘stelselbreed leren’ in a.) zodat professionals over organisaties heen leren en reflecteren op 

eigen handelen; b.) professionals voorstellen doen en oplossingen bedenken voor issues/kwesties 

die zich voordoen in de uitvoering, bij samenwerking en in werkprocessen; c.) organiseer een 

centrale plek waar (hardnekkige) issues in het stelsel, in de cliëntroute, in het zorglandschap op basis 

van concrete casussen besproken kan worden. Dit is ook de plek waar voorstellen gedaan kunnen 

worden voor verbetering.  

3. Beschrijf een duidelijke (reguliere) cliëntroute door het stelsel heen, doorloop die regelmatig als 

‘zijnde cliënt’ om te toetsen waar de knelpunten en issues liggen. 

4. Breidt de groep pitbulls uit, faciliteer ze en benut ze als ambassadeurs. Zet hun expertise om 

vasthoudend te zijn in bij casussen, om gezinsgericht en integraal te werken en om te blijven zoeken 

naar passende oplossingen, zo thuis mogelijk. 

5. Vul de leidende principes van het stelsel, die gelden voor het organiseren van hulp, aan met de 

leidende principes voor goede hulp aan ouders en jongeren. Hanteer ze blijvend als liniaal en toets 

waarlangs hulp uitgevoerd wordt. Laat professionals dit uitwerken in de praktijk en vertalen naar 

wat dit betekent voor de uitvoering, de hulp en de werkprocessen. 

6. Jaag het verander- en ontwikkeltraject aan, gezamenlijk vanuit gemeenten en jeugdinstellingen en 

met budget, om initiatieven te faciliteren, te stimuleren en om ontwikkelplaatsen te creëren.  

7. Richt een (communicatie)platform in (of benut die er zijn) om elkaar te informeren en op een 

inspirerende wijze ervaringen en lessons learned zichtbaar en overdraagbaar te maken. Zet hiervoor 

alle communicatiemiddelen in en bundel de communicatie-uitingen die er zijn.  

 

 

Tot slot 

Doelgericht, vasthoudend en verbindend voortgaan. Dat hebben we gedaan en geprobeerd te doen in 

het programma. We gunnen het iedereen, we zien de energie die dat geeft, de creativiteit, het samen 

veel verder komen en de inspiratie om ervoor te gaan. Vanuit het besef dat je niet steeds opnieuw hoeft 

te beginnen en we samen voort blijven bouwen op wat er is. 

 

Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen – op welke manier dan ook – aan de beweging om de hulp 

aan kinderen, jongeren en ouders te verbeteren! 
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Met grote dank aan…. 
 

Projectleiders, trekkers en hun teams 

Arnoud de Klijne; Anita Visscher; Arnaud Brix, Elske de Kanter; Edith Meijering; Edwin Vissers; Frank 

Angenent; Frank de Graaff; Janneke van Eijk; Janet Schut; Jorien van Kruijswijk, Krista Vos, Lisa van 

Bodegom; Leanthe van Harten; Kaoutar Beni Dris, Maaike Maas, Maartje Boots, Mariska van de 

Steege; Margreet Wiegand; Marinka Pastoor; Monique de Wilde; Natascha van Duijvenbode, Nita 

Veluw, Nico Beuk, Oddy Folgers, Petra Schaftenaar, Pieter Bijkerk; Renske van Luijn, Roos van 

Soomeren, Sanne Hogebirk, Siska Fokkema, Susanne Kooij, Ellen Schulze, Sandra Hol, Gerdien van der 

Wal, Silvana Bos; Suzanne de Ruig, Peter Janssen, Marjan Koopman. Met alle betrokken professionals 

in de projectteams, de onderzoekers en ervaringsdeskundigen. 

 

Ouders en jongeren 

Kati Varkenvisser (Jeugdplatform), Melvin, Flo, Mascha, de jongeren van Expex, Jeugdplatform, 

125Procent en Spraakmakers, ROC-jongeren afdeling media en communicatie; Nita Veluw, Milan 

Nieweg, Charlotte Hanzon (JSO) en de vele andere jongeren en ouders die in de projecten meewerken. 

  

Bestuurders en directeuren 

Mariënne Verhoef, Hanneke Vrielink, Lilian Tham, Harvey Sandriman, Kathelijne van de Boogaart, 

Alies Heerma, Krista Vos, Frederique Coelman, Liesbeth Postma, Martin Pol, Mercedes Beer, Robin de 

Bood, Annette van de Poel, Joost van Caam, Jenny Looman, Harry Dobbelaar, Sigrid van de Poel, Dick 

Veluwenkamp, Ellen Vedel, Nico Beuk, Natalie Kramp, Wencke de Wildt, José Manshanden, Benjamin 

Jansen, Hanneke Bakker, Pim van Uchelen, Ellen van Veenen, Harriet Poot, Benne Holwerda, Jan-

Willem van der Lught. 

 

Communicatie  

Vanessa Jorissen, Wendel de Boer, Erna van As, Eva Gijsbers, Michelle Klunder, Martine Haafkens, 

Margret van der Mast (Altra), Els van Dijk (JBRA), Charlotte Pelle (Arkin), Patricia Slump (InGeest), 

Sarah Zagt (Levvel), Mirjam Vink (Cordaan), Boaz van Len (WSG), Renske van Luijn (125Procent), Alan 

Bredenhorst (125Procent), Merel Oudejans (125Procent), Milan Nieweg (JSO), Ingrid Voet (DUO), 

Marja Boll (Amstelveen), Astrid van der Vorm (DUO), Peter Maarsen (Amstelveen), Job Niessen (DUO)  

Nico Louwrier (DUO), Bas Adriaans, Kevin Scholte en vele anderen. 

 

Al dan niet kritische - meedenkers 

Michel Baas, Jaap Korteweg, Arienne van Staveren, Mariënne Verhoef, Sigrid van de Poel, José 

Manshanden, Willemijn Helmich, Marieke Wilcke, Rena Eenshuistra, Marjolijn Distelbrink. 

 

Klankbordgroep 

Elgithe Bos, Chaim Huijser, Leo Rutjes, Renske Emmelkamp, Annette van der Poel, Joost van Caam, 

Hanneke Vrieling, Harro LaBrujere, Janet Schut, Ingrid van der Meer, Bram Orobio De Castro, Rena 

Eenshuistra, Frederique Coelman, Dorien Konst, Sigrid van de Poel, Audri Lamers. 

 

Gemeenten 

Marinka Pastoors, Ingrid van der Meer, Tet Lammers, Suzanne Felix, Clement van der Klooster, Floris 

Geerling, Astrid Wenneker, Hugo Klomberg, Ilka Andringa, Karine Emons. 

Eric Walraven, Ellie Miedema, Margreet Wiegand, Astrid Krikken, Karin van Zanen, Erik Linke, Osger 

Mellink, Guido Kroon, Fatima Aouattah, Christianne van Rijn, Matthé van Wonderen, René van Uffelen, 

Linda Kwak. MT Jeugd als gemandateerde voor de regio: Marieke Volbers, Tjalling de Vries, Robert 

Barentz, Judith de Groot, Preeti Raak en Cengiz Celik. 


