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De GIZ in samenhang met…



Dit zijn Marcel (24 jr.) Cindy (22 jr.) en Hailey (2 jr.)

Het gaat bij hen niet vanzelf.



Dit is baby Jayden (4 mnd.), de zoon van Marcel en Cindy. 

Jayden is afhankelijk van jullie keuzes. 

Op welk resultaat hoop jij?

Optie A: 

Jayden ligt in het ziekenhuis met 

hersenletsel nadat hij is geschud 

door één van de ouders.

Optie B: 

Jayden logeert tijdelijk bij Oma, nadat 

ouders aangaven de zorg voor 

Jayden niet aan te kunnen.



Maak jij het verschil bij Hailey en Jayden?

Jeugdgezondheidszorg Preventie agenda:

• 80% van de kinderen in Nederland groeit gezond en veilig op, 20% groeit NIET gezond en 

veilig op.

• Missie is om elk kind zo gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien.

• Zet in op hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid. 

• Verminder kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.

JGZ Preventie agenda: https://assets.ncj.nl/docs/e568552a-3dfd-44ff-a717-5428f445556b.pdf

https://assets.ncj.nl/docs/e568552a-3dfd-44ff-a717-5428f445556b.pdf


Aces veroorzaken jeugdtrauma's en 

deze veroorzaken psychische, 

somatische en maatschappelijke 

kwetsbaarheid.

Psychische, somatische en 

maatschappelijke kwetsbaarheid van 

ouders veroorzaakt problemen op 

ontwikkeling, opvoeding en omgeving 

bij kinderen.

Deze problemen veroorzaken 

negatieve ervaringen in de kindertijd, 

ACES genoemd  

(Adverse Childhood Experiences)

Hoe meer aces, hoe groter deze 

kwetsbaarheid.

Een vicieuze cirkel: 

Kinderen met aces groeien 

op tot ouders die hun 

kinderen aces bezorgen.

Aces werken door van generatie op 

generatie.

ACE Study: https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study


Samenhang is de essentie

Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal domein geeft vanuit het onderzoek ‘Leren door 

Calamiteiten 2’ aan:

1. Zorg voor een samenhangend systeem

2. Zorg voor samenhangende afspraken

3. Biedt samenhangende zorg

De vijf inspecties die binnen STJ/TSD samenwerken zijn: 

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Leren door calamiteiten 2: http://online-publicaties.nl/lerenvancalamiteiten2/

http://online-publicaties.nl/lerenvancalamiteiten2/


Cindy vertelt aan de jeugdgezondheidszorg: “Ik ben zwanger, Hailey 

heeft driftbuien en vraagt veel aandacht. Ik ben vaak moe.”

Optie 1: 

Basiszorg en advies

Optie 2:

Enkelvoudige analyse 

en advies

Optie 3:

Systeemgerichte analyse met 

inschatten zorg en advies



De jeugdverpleegkundige kiest optie 3 en zet tijdens een

extra zorgcontact met moeder de GOM in.



Cincy vertelt aan de hand van de GOM het volgende…

• Hailey heeft regelmatig driftbuien en ik weet daar niet mee om te gaan.

• Marcel en ik verschillen van mening over de opvoeding. Marcel vindt dat ik Hailey strenger 

aan moet pakken.

• Marcel is twee maanden geleden werkeloos geraakt en wij hebben schulden.

• Wij hebben regelmatig woorden over geld. Marcel vindt dat ik minder moet uitgeven, maar 

Marcel rookt en drinkt. Dat kost ook geld.

• Ik maak mij zorgen over de komst van de baby, we hebben geen geld om een babykamer in 

te richten.

• Mijn moeder komt regelmatig en neemt Hailey dan een middagje mee. Dan kan ik bijslapen.



Uit het dossier blijkt dat na de geboorte van Hailey Stevig Ouderschap 

is ingezet vanwege een belaste jeugd bij beide ouders. Wat doe je?

Optie 2:

Ik leid toe naar het 

sociaalteam.

Optie 1:

Ik verwijs door naar het 

maatschappelijk werk.

Optie 4:

Ik neem contact met de 

SO-verpleegkundige op.

Optie 5:

Ik bied alleen basiszorg 

aan.

Optie 3:

Ok adviseer een opvoed-

en budgeteercursus.



Er wordt aangemeld bij het Sociaal Team vanwege….

• Zorgen over de opvoeding.

• Zorgen over de financiën.

• Zorgen over de relatie van ouders.

• Mogelijk extra kwetsbaarheid vanwege 

nare jeugdervaringen van Marcel en 

Cindy.

• Beschermende factor is de steun van 

Oma.



Ouders nemen een foto van de ingevulde GOM mee 

naar het sociaal team



Ouders bespreken met de medewerker van het sociaal team krachten, 

aard en ernst van de zorgen en vragen



Er wordt op basis van de ingevulde GOM verder gesproken…

Daaruit blijkt dat de stress is opgelopen bij beide ouders. De stress wordt veroorzaakt:

• door de regelmatige ruzies over de financiën en over Hailey.

• doordat er geen geld is voor de baby spullen.

• doordat er regelmatig geen geld is voor eten. Gelukkig mogen zij dan bij Oma eten.

• Cindy voelt zich verdrietig en moe en is bang voor de toekomst met de baby.

• Marcel voelt zich gestrest en is bang dat hij niet goed voor de baby kan zorgen vanwege de 

geldzorgen.

• Oma wilt graag helpen, maar weet niet hoe. Zij past op Hailey op en vraagt het gezin te eten, 

maar zij maakt zich zorgen.



Wat doe je?

Optie 1:

Ik overleg met de 

gedragswetenschapper

Optie 5:

Ik neem de 

ZelfredzaamheidMatrix 

(ZRM) af
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Optie 2:

Ik zet interventies in op de 

zorgen

Optie 4:

Ik neem de CARE-nl af

Optie 3:

Ik zet zorgcoördinatie 

1Gezin1Plan in



1Gezin1Plan wordt ingezet.

• 1Gezin1Plan wordt ingezet en een regisseur wordt vastgesteld.

• De informatie vanuit de GOM en eventueel CARE-nl en/of ZRM is de basis voor het 

ondersteuningsplan tijdens 1Gezin1Plan.

• GOM informatie wordt verwerkt in het plan in de tekstvelden 'Krachten', 'Zorgen' en andere 

relevante tekstvelden.

• Voor elk overleg wordt de GOM afgenomen zodat voortgang zichtbaar is.

• Bij de evaluatie van 1Gezin1Plan wordt de GOM afgenomen zodat voortgang zichtbaar is en 

er eventueel waakvlam kan worden ingezet.
21



“Ik weet niet meer wat te doen!”

• De doelen en acties uit het ondersteuningsplan worden uitgevoerd.

• Er is ondersteuning ingezet en onder andere de voedselbank en 

babyspullen zijn geregeld.

• Na enige tijd bevalt Cindy van baby Jayden.

• Cindy belt de verpleegkundige na drie weken huilend op: "Ik hou het 

niet vol. Jayden huilt vanaf gisteravond. Het huilen is de afgelopen 

dagen steeds erger geworden.”

• "Marcel heeft net Hailey hardhandig vastgepakt toen ze niet wilde 

eten. Ik weet niet meer wat te doen.”



Wat zet je in?

Optie 1:

Ik neem direct contact op 

met de regisseur.

Optie 2:

We zetten Signs of Safety 

in.

Optie 5:

We zetten een andere 

interventie in op veiligheid.
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Optie 4:

De meldcode wordt van 

kracht.

Optie 3:

We maken een 

veiligheidsplan.

Optie 6:

Ik zet geen extra 

interventies in.
100



Zet je Signs of Safety in?

• De informatie vanuit de GOM is, samen met actuele informatie, de basis voor de drie 

kolommen: krachten, zorgen en wat moet er minimaal gebeuren.

• Als 1Gezin1Plan is ingezet voer je Signs of Safety onder de 'paraplu' van 1Gezin1Plan uit.
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Plan je met spoed een 1Gezin1Plan overleg in?

• Plan je met spoed een 1Gezin1Plan overleg in en ontwikkel je een Veilig Verder Plan?

• De informatie vanuit de GOM is, samen met de actuele informatie, de basis voor het Veilig 

Verder Plan.

• Het ondersteuningsplan en Veilig Verder Plan zijn hulpverlenings-, herstel- en veiligheidsplan 

inéén.
49



Zet je de meldcode in?

De (informatie van de) GOM is bruikbaar:

• in stap 1 om de signalen in kaart te brengen.

• in stap 2 bij het overleg met collega's en/of Veilig Thuis.

• in stap 3 om het gesprek systeemgericht aan te gaan 

over basiszorg en/of veiligheid.

• in stap 4 om mede de onveiligheid te wegen.

• in stap 5 om informatie te geven bij de melding Veilig 

Thuis en/of hulp te organiseren.



Wat is er ingezet?

Veiligheid en samenhang:

• De meldcode wordt ingezet.

• Er wordt een 1Gezin1Plan overleg ingepland een een Veilig Verder Plan ontwikkeld.

• Veilig Thuis sluit aan om mee te denken over de veiligheidsafspraken.

Hulp:

• Er is systeemgerichte gezinsbegeleiding ingezet.

• Er is financiële hulpverlening ingezet.

• Hailey gaat drie dagen per week naar de kinderopvang.

Herstel:

• Marcel is aangemeld bij de GGZ, vanwege traumagerelateerde klachten vanwege zijn 

belaste jeugd.



En baby Jayden?

Jayden logeert tijdelijk bij Oma, nadat ouders aangaven 

de zorg voor Jayden niet aan te kunnen.
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Conclusie?

1. De CAF wordt ingezet bij 80% van de kinderen voor basiszorg en persoonlijk advies.

2. De GOM wordt ingezet bij 20% van de kinderen voor aanvullende, acute en complexe zorg.

3. De GIZ is geschikt voor zowel preventie als hulp en bescherming bij veiligheid en geweld.

4. De inzet is afhankelijk van de competenties van de professional.

5. De GIZ vraagt holistisch en systeemgericht uit en kan als basis worden ingezet om 

samenhangende zorg binnen een samenhangend systeem met samenhangende afspraken 

in te zetten.


