
Juiste Hulp op Maat stelt zich voor! 
 
 

 
Oosterpoort is een organisatie voor uitvoerende jeugdhulpverlening. Wij hebben 
veel diversiteit in ons hulpaanbod. Om de hulpvraag van cliënten sneller en beter 
te kunnen onderzoeken en de juiste hulp in te zetten zijn wij een pilot gestart 
met 12 trajectbegeleiders. Zij gaan de hulpvraag, met de aangemelde cliënt 

analyseren en samen met die cliënt en zijn netwerk (persoonlijk en professioneel) kiezen voor de 
juiste hulpvorm. 
De cliënt houdt hierbij uiteraard eigen regie. De trajectbegeleider blijft als vast ambulant werker 
gedurende het hele hulpverleningstraject binnen Oosterpoort de cliënt begeleiden. 
Om deze pilot goed te volgen in zijn ontwikkeling en direct bij te kunnen sturen, hebben we de kans 
aangegrepen om deel te nemen aan Lerend Transformeren. Wij willen ons actieonderzoek gaan 
richten op het transformatiedoel ‘juiste hulp op maat’, wat perfect aansluit op ons pilotdoel. 
 
Contactpersoon: Femke van Krimpen (f.vankrimpen@oosterpoort.org)  
 
 

Het CJG Bergen op Zoom is er voor kleine en grote vragen van kinderen/ 
jeugdigen, ouders/ verzorgers, professionals en andere betrokkenen. 

Binnen het CJG werken de jeugdprofessionals die verantwoordelijk zijn voor het bieden van vrij 
toegankelijke ondersteuning en voor de toeleiding naar specialistische jeugdzorg. De 
jeugdprofessionals zijn in dienst van Spring en werken onder lokale aansturing en zijn 
herkenbaar/zichtbaar als gemeentelijke jeugdprofessional.   
Het werkgeverschap (inclusief deskundigheidsbevordering) is de verantwoordelijkheid van Spring. 
De verdere ontwikkeling van het vak jeugdprofessional om ‘de juiste hulp op maat’ in te kunnen 
zetten vindt in de driehoek plaats. Vanuit deze driehoek (Spring, de gemeente Bergen op Zoom en 
de jeugdprofessionals zelf) zijn we zoekende naar het juiste ondersteuningsaanbod voor de 
jeugdprofessionals om hun professionele identiteit vorm te geven. Werken aan professionele 
identiteit, weten ‘waar je van bent’ en vanuit welke waarden, draagt bij aan zelfsturing, veerkracht, 
excellentie en wijsheid (Ruijters, 2015). Het actieonderzoek Lerend Transformeren gaat ons  
impulsen opleveren voor het ondersteuningsaanbod aan de jeugdprofessionals.  
 
Contactpersoon: Carole van de Logt, teammanager Jeugd, gemeente Bergen op Zoom 
(C.VanDeLogt@bergenopzoom.nl). 
 
 
 

De Bascule & Spirit 
Vanaf 2018 voeren de regio’s Amsterdam-
Amstelland en Zaanstreek-Waterland een 
nieuwe bekostigingsstructuur in. Indien blijkt dat specialistische jeugdhulp 

nodig is wordt hiervoor aangemeld door middel van een inhoudelijk perspectiefplan in combinatie 
met een financiële segment, profiel en intensiteitscombinatie. De aanbieder heeft in principe 
acceptatieplicht en is vrij om de in het perspectiefplan opgestelde doelen samen met het gezin te 
vertalen in maatwerk. De medewerkers van de Bascule en Spirit willen in dit transformatieonderzoek 
leren om: 

 de gestelde doelen niet alleen te vertalen in een arrangement dat bij de behoeften van het 
gezin aansluit maar ook 
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 om het proces zo in te richten dat de doelen binnen de beschikbaar gestelde financiën 
gerealiseerd kunnen worden.  

 
Contactpersoon: Ansgar Willenborg (ansgarwillenborg@bmc.nl) 
 
 
 
 
 

Meer weten over de actieonderzoeken binnen Juiste hulp op maat? 
Neem contact op met Leanthe van Harten van TNO: leanthe.vanharten@tno.nl 
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