
In het vierjarige onderzoek Gezin aan Zet is samen met zes Jeugd- (en Gezins)teams uit de regio Holland
Rijnland en de gemeente Den Haag in kaart gebracht wat tot nu toe werkt en wat belemmeringen zijn bij het

werken in Jeugd- (en Gezins)teams. Daarbij is onderzocht wat de transformatiedoelen, die richting geven aan
de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, betekenen voor professionals en gezinnen en wat er nodig is om
deze doelen te realiseren. Ook zijn professionals ondersteund in het verbeteren van evalueren en reflecteren in
hun dagelijks werk, om zo hun lerend vermogen te stimuleren. Deze gezamenlijke inspanning heeft geleid tot

de volgende resultaten:

GEZIN AAN ZET

Hoe kijken ouders en jongeren tegen de
transformatie van de jeugdhulp aan? 

In 2017 organiseerden we Verteltafels met
ouders en jongeren in Holland Rijnland. Lees hier de
inhoudelijke verslagen, en tips voor het organiseren

van verteltafels om ervaringen van ouders en
jongeren op te halen. Middels interviews zijn ouders

bevraagd over hun perspectief op de
transformatiedoelen. Hun visie en praktische tips

voor professionals zijn gebundeld in het rapport
‘Transformeren volgens ouders’.

Goed evalueren van je werk als professional is essentieel om gezinnen passend te helpen. Evalueren zorgt
voor een leerproces en dus beter vakmanschap. Om professionals te ondersteunen bij het verbeteren van
evaluatie en reflectie in hun dagelijks werk, ontwikkelde we samen met hen de volgende hulpmiddelen:

Handleiding met essentiële ‘Bouwstenen van Evalueren voor jeugdhulpprofessionals', met praktische tips
en verbeterpunten. 
Interactieve tool gebaseerd op de handleiding, met een quickscan, die in één oogopslag laat zien op
welke vlakken verbetering mogelijk is: www.bouwstenenevalueren.nl

Towards Integrated Youth Care: A Systematic Review of
Facilitators and Barriers for Professionals. (2020).
An integrated approach to meet the needs of high-vulnerable
families: a qualitative study on integrated care from a
professional perspective. (2020).
What Do Parents Expect in the 21st Century? A Qualitative
Analysis of Integrated Youth Care. (2020).

Samen leren: het ontwikkelen en benutten van kennis met
opleidingen en zorgprofessionals (2017). 

Transformeren volgens ouders: een kwalitatief onderzoek
naar de visie van ouders op de transformatiedoelen (2019). 

Verschillend organiseren, verschillend functioneren? De
invloed van de organisatie van Jeugd- (en Gezins)teams op

het teamfunctioneren. (2020). Beleid en Maatschappij.

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Projectpagina Gezin aan Zet
Meer informatie:
gezinaanzet@curium.nl

Wat werkt volgens professionals in het
werken in een jeugd- en gezinsteam?
Professionals delen hun visie op werkzame en
belemmerende factoren van het werken in een
Jeugd- (en Gezins)team in een rapport voor
praktijk en beleid uit 2017.

Vier jaar actieonderzoek in jeugd- (en gezins)teams

Hoe ondersteunen we professionals in evalueren en reflecteren?
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