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Sinds de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeente ligt, is er een inhoudelijke transformatie 
gaande in de jeugdzorg. Dit vraagt om een andere manier van werken van de professionals. De meeste 
gemeenten werken met multidisciplinaire Jeugdteams, ook wel Jeugd- (en Gezins)teams, buurt- of wijkteams 
genoemd. Er zijn landelijke transformatiedoelen opgesteld om de Jeugd- (en Gezins)teams te ondersteunen bij 
deze transformatie. Het project Gezin aan Zet ondersteunt de Jeugd- (en Gezins)teams in de regio Holland 
Rijnland en de gemeente Den Haag bij het behalen van deze transformatiedoelen, zodat de hulpverlening voor 
ouders en jongeren uiteindelijk wordt verbeterd.  
 
Doelen Gezin aan Zet 

1. Het in kaart brengen van werkzame en belemmerende factoren in de werkwijze van de Jeugd- (en 
Gezins)teams.  

2. Inzicht in de transformatiedoelen: wat betekenen deze doelen voor professionals, leidinggevenden, 
beleidsmedewerkers en ouders/jongeren? Wat is nodig om de transformatiedoelen te bereiken? 

3. Ondersteunen van professionals bij het evalueren van- en reflecteren op het werken volgens de 
transformatiedoelen, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening. 

 
Wijze van onderzoeken 
Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt 
gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis.  De werkzame en 
belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team worden aan de professionals 
teruggekoppeld via interactieve presentaties en factsheets. Professionals krijgen hierdoor zicht op 
verbeterpunten en kiezen vervolgens zelf aan welke verbeterpunten zij, individueel of als team, willen werken. 
Op deze manier worden professionals aan de hand van feedback uitgedaagd om continu te reflecteren, leren 
en verbeteren. Er is voor onderzoeksmethoden gekozen die zo min mogelijk interfereren met de 
werkzaamheden van de Jeugd- (en Gezins)teams. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij bestaande 
gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden, zoals interviews en observaties.  
 
Voortgang  
Gezin aan Zet is gestart in 2016 en heeft een looptijd van 4 jaar. De eerste twee jaar stonden in het teken van 
het in kaart brengen van werkzame en belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team. 
Dit heeft geresulteerd in een rapport en diverse factsheets, maar ook in presentaties aan de betrokken teams, 
beleidsmedewerkers en ketenpartners. De komende jaren zal de nadruk liggen op het in kaart brengen van de 
transformatiedoelen: wat betekenen deze voor de praktijk en wat is er nodig om de transformatiedoelen te 
bereiken? Door middel van interviews met professionals, managers/coaches, beleidsmedewerkers en ouders  
en jongeren is informatie verzameld over de transformatiedoelen. Deze informatie wordt komend jaar 
geanalyseerd en door middel van factsheets zullen handvaten voor de praktijk verspreid worden. Tot slot is 
begin 2018 gestart met de evaluatiecyclus voor de teams. Jaarlijks wordt op vier vaste momenten met de 
teams gereflecteerd en geëvalueerd aan de hand van feedback van ouders en jongeren, het beleid en de 
professionals zelf. Er worden aandachtspunten opgesteld door de teams en op deze manier wordt een continu 
leerproces in gang gezet, gericht op het verbeteren van het werk. Samen met de Jeugd- (en Gezins)teams 
wordt deze wijze van evalueren en reflecteren verder ontwikkeld, resulterend in een handleiding die breed in 
Jeugd- (en Gezins)teams in Nederland kan worden ingezet. Daarnaast wordt gekeken naar het effect van 
zelfevaluatie op het handelen van professionals. De opbrengsten van Gezin aan Zet zijn te vinden via: 
http://www.samenvoordejeugd.nl/projecten1/lopende-projecten/gezin-aan-zet.  
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Jeugd- (en Gezins)teams  

In Den Haag en Holland Rijnland zijn de vorm en de werkzaamheden van de Jeugd- (en Gezins)teams 

grotendeels gelijk. In beide regio’s werken 10-12 professionals in multidisciplinaire teams samen om gezinnen 

in de wijk te ondersteunen bij opvoed- en opgroeivragen. De professionals zien een breed scala aan 

problematiek en er is veel expertise en kwaliteit in de teams aanwezig. Het vormen van de relatief nieuwe 

teams is een intensief proces, waarbij de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor de interne 

samenwerking en teamontwikkeling. Stabiliteit van de teams en een veilige omgeving waarbij professionals 

elkaar durven aan te spreken zijn belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking. Professionals in de 

teams weten elkaar steeds beter te vinden door samen op te trekken in casussen, wekelijks goede 

casuïstiekbespreking vorm te geven en de werkprocessen te evalueren.  De opzet van de teams wordt soms 

een kwetsbare constructie genoemd: er is niet altijd goed zicht op elkaar expertise en de voeding vanuit de 

eigen expertise wordt soms gemist.  

 

Tussen de regio’s is wel een groot verschil in aansturing van de teams. In Holland Rijnland zijn de teams in 

sterke mate zelfsturend: ze nemen zelf beslissingen en hebben een hoge eigen verantwoordelijkheid, waarbij  

ze ondersteund worden door een coach. In Den Haag worden de teams aangestuurd door een manager, die 

een leidende rol heeft, de regie kan nemen en beslissingen neemt waar nodig. Een opvallende bevinding is dat 

professionals in beide regio’s dezelfde verwachtingen hebben van een manager/coach. Voornamelijk het 

hebben van vakinhoudelijke kennis, ondersteuning bieden in complexe casussen en het stimuleren van 

persoonlijke- en teamontwikkeling is belangrijk voor professionals. 

 

Transitie en Transformatie 

De transitie is volgens de professionals onstuimig, snel en onvoorbereid verlopen. De transformatiedoelen 

geven richting aan de inhoudelijke verandering, maar verandering kost tijd.  

Regie bij het gezin 

De teams krijgen regelmatig te maken met complexe hulpvragen, waarbij de veiligheid van gezinnen in het 

geding is. De twee rollen die professionals hierin hebben is soms moeilijk: enerzijds blijf je de hulpverlener die 

naast het gezin staat, maar als de veiligheid in het geding is dien je ook stappen te ondernemen. De 

samenwerking met Veilig Thuis is hierin heel belangrijk. Daarbij helpt het professionals om transparant te 

werken, open te communiceren en duidelijke afspraken te maken met gezinnen.  

 

Waar 80% van de professionals aangeeft zich voldoende toegerust te voelen om de regie van gezinnen te 

stimuleren, geeft slechts 50% van de professionals aan dat het stimuleren van de regie daadwerkelijk lukt. 

Eigen Kracht 

Ouders en jongeren vinden het belangrijk dat er een goede balans is in de focus op klachten  en krachten. 

Enerzijds is het belangrijk dat er vanuit de hulpverlening naar de positieve kanten en krachten van een gezin 

wordt gekeken. Anderzijds geven ouders aan dat er niet alleen gefocust moet worden op de krachten, ze 

voelen zich dan niet serieus genomen. Het concreet maken van de krachten en hoe deze ingezet kunnen 

worden om een situatie te verbeteren, zijn belangrijke taken voor professionals. 

Preventie en normaliseren 

Preventief werken in de wijk is voor de teams een belangrijk speerpunt. Er komt steeds meer zicht op de 

sociale kaart en er zijn korte lijnen met bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang, 

sportverenigingen en de kerk. Het is voor de teams soms wel lastig om af te wegen wat past binnen de taken 

van een Jeugd- (en Gezins)team. Ouders en jongeren geven aan dat het hulpaanbod niet altijd duidelijk is en 

dat het Jeugd- (en Gezins)team niet altijd goed te vinden is. 



  
 
 

 

Eerder juiste hulp op maat 

In de transformatiedoelen wordt genoemd: hulp zo licht als mogelijk en zwaar als nodig. Professionals geven 

aan dat het soms moeilijk is om in te schatten wanneer het goed genoeg is. Casuïstiekbesprekingen, samen 

optrekken in casussen en elkaar kritisch bevragen zijn hierin erg belangrijk. Een knelpunt in het tijdig leveren 

van hulp op maat zijn de wachtlijsten die veel ketenpartners hebben. Jeugd- (en Gezins)teams zijn regelmatig 

genoodzaakt om overbruggingszorg te bieden, wat niet altijd passend is bij de expertise van de teams. Voor 

zowel ouders als professionals is het frustrerend dat er veel wachtlijsten zijn.  

 

Ongeveer 50% van de professionals geeft aan dat het voldoende lukt om casussen tijdig af te sluiten, de visie 

van professionals over wanneer het goed genoeg is verschilt sterk. 

 

Integrale hulp en betere samenwerking 

Professionals uit de Jeugd- (en Gezins)teams zijn positief over de organisatie op lokaal niveau: er zijn kortere 

lijnen met ketenpartners in de wijk, waardoor hulp gerichter geboden kan worden. De samenwerking in de 

keten verschilt volgens professionals per organisatie en per persoon. Een vast contactpersoon, het bespreken 

van onderlinge verwachtingen en afspraken maken over taken en rollen helpt om de samenwerking te 

verbeteren. Daarbij is wederzijds vertrouwen in expertise van groot belang: het wisselt sterk in hoeverre 

professionals vinden dat ketenpartners vertrouwen hebben in de expertise van de Jeugd- (en Gezins)teams 

Professionals hebben het gevoel dat er vaak in de richting van het Jeugd- (en Gezins)team wordt gekeken en er 

te weinig gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen.  

 

Ouders geven aan dat ze nog regelmatig meerdere malen hun verhaal moeten doen doordat de 

communicatie tussen professionals onderling nog niet goed verloopt.  

 

Ruimte voor professionals 

De eerste jaren waren er veel wisselingen in de teams, wat zorgde voor onrust en verhoogde werkdruk. De 

ruimte voor professionals is prettig, maar het is soms onduidelijk tot waar de verantwoordelijkheid van het 

Jeugd- (en Gezins)team reikt en wanneer het goed genoeg is. Er is volgens professionals nog te weinig 

uniformiteit in de werkwijze van de Jeugd- (en Gezins)teams. In samenwerking met de gemeente wordt er 

gezocht naar de wijze van afstemming, waarbij een spanningsveld bestaat tussen de vrijheid en ruimte voor de 

teams en de behoefte aan controle en prestatieafspraken. Hierin zijn korte lijnen, onderling begrip en 

regelmatig contact belangrijk.  

Er ontstaat steeds meer ruimte om daadwerkelijk te transformeren nu de structuur staat.  

 

Conclusie 

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de teamontwikkeling en samenwerking binnen de teams. 

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de hulp en noemen de Jeugd- (en Gezins)teams flexibel en 

laagdrempelig, praktisch, er is aandacht voor het hele gezin en er is een focus op krachten en mogelijkheden. 

Er valt nog winst te behalen wat betreft het verduidelijken van taken en bevoegdheden van de Jeugd - (en 

Gezins)teams: dit zal ook de uniformiteit van de teams verbeteren en de zichtbaarheid van het hulpaanbod 

verbeteren. Momenteel zijn er vooral veel zorgen over de wachtlijsten in het jeugddomein, waardoor het voor 

professionals moeilijk is om tijdig passende hulp te leveren en er veel zorg ter overbrugging bij het Jeugd - (en 

Gezins)team terecht komt.  

 

 

 

 

 

 


