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1. Inleiding en achtergrond programma
1.1 Inleiding
In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Jeugdhulp (BO-J) is het Programma Team Jeugd (PTJ) in 2017 gestart
met te onderzoeken wat de transformatiedoelen1 betekenen voor de gewenste samenwerking tussen de
Lokale Teams en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) ten opzichte van de huidige samenwerking2.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, zijn de veranderopgaven en het inhoudelijk uitvoeringskader
vastgelegd in de notitie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien!’. Deze notitie is op 7 juli 2017 in het BO-J
vastgesteld.
Vanuit de tien gemeenten regio Haaglanden zijn drie ‘voorloopgemeenten’ benoemd; Delft, LeidschendamVoorburg en den Haag. Zij starten in april, samen met de drie betrokken Gecertificeerde Instellingen, als eerste
met het ontwikkeltraject.
In oktober 2017 werd ik benaderd om als kwartiermaker het Uitvoeringsprogramma 2018-2020 te schrijven.
De afgelopen maanden heb ik met een heel groot aantal betrokkenen en belanghebbenden kennis gemaakt.
Dat waren leuke gesprekken vol energie, wensen en ideeën, en ook wel wat zorgen, drempels en aarzelingen.
Twee thema’s kwamen in elk gesprek aan de orde;
1. de wens om écht de tijd en de ruimte te krijgen voor deze ingrijpende verandering; ‘niet over één
nacht ijs’, ‘niet vooraf alles in beton gieten’, ‘niet meteen vertalen in financiële opbrengsten’, ‘nieuwe
werkwijzen, vragen andere competenties en nieuw gedrag en dat kost tijd’;
2. de wens om de verandering vanuit, én samen met de uitvoering te laten plaatsvinden; ‘zij doen het
werk en snappen wat wel en wat niet werkt’, ‘we moeten los van organisatiegrenzen komen en
samen leren kijken en werken’, ‘we moeten niet bang zijn om de uitvoering de ruimte én het
vertrouwen te geven’.
Deze twee thema’s zijn voor dit programma de leidraad geworden.
In de visie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’ wordt helder uiteengezet welke veranderopgaven het ‘gaan
doen wat we afgesproken hebben’ met zich meebrengt. Dit programma richt zich op de uitvoering van de visie,
en daarmee op de liminaliteit3, de concrete invulling van de tijd die nodig is om van papier naar praktijk te
komen. In het programma wordt beschreven hoe de begeleiding en organisatie van deze verander-tijd is
vormgegeven. Hierbij is nadrukkelijk gekozen voor een aanpak van gezamenlijk leren, experimenteren,
implementeren, ontwikkelen en eigen maken. Waarbij ‘gezamenlijk’ niet alleen het samenspel tussen Lokaal
en GI betreft maar ook het samenspel tussen de voorloopgemeenten en de andere gemeenten binnen de H10,
én tussen going concern en dit transformatie-programma.

Utrecht, maart 2018
Dayenne Schuring

1

Transformatiedoelen: Vraaggericht werken, bieden van maatwerk, hulp zo veel mogelijk in eigen leefomgeving,
normaliseren, de-medicaliseren en preventief werken, samenwerking tussen professionals en gezin en tussen
professionals, integraal werken volgens 1gezin,1plan,1regisseur, oplossend vermogen en eigen kracht van gezinnen
activeren, ruimte voor de professional creëren, in het werk gaat het om effectiviteit en effecten die de zorg oplevert: de
outcome.
2 Deze veranderopgaven gelden voor de dagelijkse handelingspraktijk waarin de Jeugdbeschermings-, Voogdij en
Jeugdreclasseringsmaatregelen worden uitgevoerd. En geldt ook voor de dagelijkse praktijk in de wijkteams.
3 Arnold van Gennep en Victor Turner, Liminaliteit: overgangsfase tussen oud en nieuw
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1.2 Visie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien!’
Elk kind verdient het om veilig te kunnen opgroeien. Gelukkig groeien de meeste kinderen veilig op, maar
helaas is dat niet voor iedereen het geval. Als de veiligheid of ontwikkeling van een kind in het geding is, dan is
het van groot belang dat er passende zorg wordt geboden van de hoogste kwaliteit. Daarmee ligt de lat hoog!
De gemeenten in regio Haaglanden zijn verantwoordelijk4 voor het bieden van passende zorg aan deze
gezinnen en de kinderen die het risico lopen om niet veilig op te groeien. Daarin zijn de gemeenten altijd op
zoek naar hoe de zorg voor deze kwetsbare groep beter georganiseerd kan worden.
Belangrijke stakeholders voor jeugdhulp en Jeugdpreventie zoals de Raad voor de Kinderbescherming,
Jeugdbeschermingstafels, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de Lokale Teams en de GI’s werden in verschillende
gespreksronden gesproken en gaven aan dat, ondanks dat alle stakeholders zich met hart en ziel inzetten voor
deze kinderen en hun gezinnen, er nog veel winst te behalen valt. Partijen gaven aan dat met name door in te
zetten op intensivering van de samenwerking de kwaliteit van de jeugdhulp flink verhoogd kan worden.
Zij doelen voor deze zeer kwetsbare kinderen dan op:
 Dat de mogelijkheden van gemeenten (Lokale Teams) om, sociaal-domein breed, hulp in te zetten en
maatwerk te kunnen bieden nog beter benut kunnen worden.
 De samenhang en continuïteit van de zorg die wordt ingezet door genoemde stakeholders nog te vaak
ontbreekt: de overdrachtsmomenten zijn zeer kwetsbaar.
 Elkaars expertise nog te weinig wordt gedeeld en ingezet.
 Het werken vanuit één plan en één regisseur nu nog niet mogelijk is.
Intensiever samenwerken is dus een noodzaak, daar liggen dé kansen!
Het inhoudelijk vertrekpunt is dat de kwaliteit van de jeugdhulp omhoog gaat als door intensievere
samenwerking de transformatiedoelen uitvoerbaar worden gemaakt in de dagelijkse handelingspraktijk. Dit
versterkt de kwaliteit van de jeugdhulp, doordat:
 De continuïteit van hulp en professionals toeneemt;
 Vroegtijdige signalering plaatsvindt, waarmee escalaties worden voorkomen en de juiste en passende hulp
op tijd wordt ingezet;
 Minder cliënten opnieuw in onveilige situaties komen;
 Betrokkenheid en tevredenheid van cliënten toeneemt;
 Leren en evalueren van elke casus een vast onderdeel wordt in het werk, waardoor de kwaliteit van
professionals toeneemt.
Kortom, de regio Haaglanden wil kinderen in kwetsbare posities veilig laten opgroeien. Ons streven is om de
kwaliteit van deze belangrijke taak te verhogen. Onze opgave is om de samenwerking tussen stakeholders
binnen de jeugdhulp te verbeteren. Dit doen we door de transformatiedoelen op de werkvloer en in die
samenwerking concreet en uitvoerbaar te maken.
Focus op samenwerking tussen GI’s en Lokale Teams
De regio Haaglanden kiest ervoor om de focus te leggen op de samenwerking tussen de Lokale Teams en de
Gecertificeerde Instellingen. In deze samenwerking gaat het immers om de kwetsbaarste kinderen waarbij de
mate van veiligheid bepaalt of zij jeugdhulp krijgen vanuit het vrijwillige kader (Lokale Teams) of het
gedwongen kader (GI’s).
Ook liggen in deze samenwerking veel kansen tot verbetering besloten:
 versterking van de analyse-fase;
4 Jeugdwet Artikel 2.3

1. Indien….een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische
problemen en stoornissen en voor zover de eigen mogelijk-heden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn,
treft het college ten behoeve van de jeugdige…, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en waarborgt het college een
deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening, waardoor de
jeugdige in staat wordt gesteld: a. gezond en veilig op te groeien;…
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werken vanuit 1gezin, 1 plan;
minder overdrachtsmomenten;
gecoördineerde inzet van integrale hulp en ondersteuning op het hele gezin;
hulp vanuit het gedwongen kader als onderdeel van het geheel;
goede nazorg;
etc. etc.

Redenen dus om met de transformatie van de werkwijze, hier allereerst een gerichte verbeterslag te maken.

1.3 Vervolgproces en planning
De veranderopgaven vragen om een getransformeerde werkwijze. Door intensieve samenwerking wordt,
lerend-, en werkende wijs, een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Deze nieuwe werkwijze wordt uiteindelijk in een
nieuw Regionaal Samenwerkingsprotocol Jeugd Haaglanden – Gecertificeerde Instellingen, uitvoering
jeugdbescherming en jeugdreclassering vastgelegd5. Gekoppeld aan dit proces zal een nieuwe governance en
wijze van financiering ontstaan.
Eind 2018 hebben de voorloopgemeenten hun ontwikkeltraject doorlopen.
In deze periode ontwikkelt zich ook de monitor om de voortgang en opbrengsten van de veranderende
werkwijze inzichtelijk te maken en wordt deze (verder) ingericht. Daarnaast wordt een gezamenlijk
programma voor werving & selectie en professionalisering voor medewerkers werkzaam in de nieuwe
constructie gestart.
Volgens plan start de gefaseerde verdere implementatie in 2019 en loopt het gehele traject tot uiterlijk eind
2020.

1.4 Basis voor dit uitvoeringsplan
Bij de totstandkoming van dit Uitvoeringsplan hebben de volgende documenten en bijeenkomsten als basis
gediend:
GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN
Datum
29-06-2017

Naam document
Notitie: Beter samenspel voor veilig opgroeien!

24-10-2017
26-10-2017

Voorstel projectorganisatie
Opdracht kwartiermaker Beter samenspel voor veilig
opgroeien
Betekenisvol handelen, politiewerk vanuit de bedoeling

Juni 2017
Juli 2016
2018
19-09-2017
22-11-2017

Eindrapport Samenwerken rondom de cliënt
Alle mens aan dek, handvatten voor een wendbare publieke
sector
Rapport GIZ als gemeenschappelijke taal + bijlagen
Documentaire ‘’Alicia’’

Auteur
Programmateam Jeugd regio
Haaglanden
Voorloopgemeenten en GI’s
Voorloopgemeenten en GI’s
Chretien Felser, Jeanine Nas,
Jos van Oosten
Seinstra & van de Laar
Marjolijn Grijns en Loubna
Zarrou
TNO
Maasja Ooms

5

De huidige werkwijze is vastgelegd in het ‘Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd Haaglanden – Gecertificeerde
Instellingen, Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering’. Al in het bestuurlijk overleg Jeugdhulp (BO-J) van 21
september 2016 constateerden de bestuurders dat deze samenwerkingsafspraken herziening behoeven, omdat deze niet
meer logisch volgen uit de actuele regionale beleidskaders van de H10.
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Infographic procescoördinatie gemeente Zoetermeer
Vacture-omschrijving procescoördinator Zoetermeer
Rapport Cliëntervaringen jongeren en ouders jeugdhulp
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Auteur
Judith Oudshoorn
Elsbeth Koek
BMC
Maaike van der Schreer

GERAADPLEEGDE PERSONEN
Functie
Projectleiders

Begeleidingsgroep

Opdrachtgevers

Voorzitter PTJ/secretaris
DOJ en BOJ
Informatiespecialist
Financier
Project
processcoördinatie
Zoetermeer
Ieder kind veilig den Haag
Tellen en Vertellen
Jeugdmonitor
Communicatie

Naam
Kaspar van Lierop (gemeente Delft/Delft Support)
Bea Koller (gemeente Leidschendam-Voorburg)
Thomas Dijksman (gemeente Den Haag)
Sabine Olgers (gemeente Den Haag)
Kitty van Hoorn (WSS JB/JR)
Marga Blonk (Leger des Heils)
Joyce Buiting (Leger des Heils)
Kim Pigge (Jeugdbescherming west)
Barbara Maaswinkel (Jeugdbescherming west)
Kitty van Hoorn (WSS JB/JR)
Frank Groen (Leger des Heils)
Anita Sonneveldt/ Ilse Meeuwse (Jeugdbescherming west)
Ageeth Rentrop (gemeente Delft)
Annemiek Broekhuis (Delft Support)
Petra Witteman/Denis Vink (gemeente Den Haag)
Natasja Schaap (gemeente den Haag)
Alie van der Ark (gemeente Leidschendam-Voorburg)
Edith van den Berg ( Delft Support),
Katja van Laarhoven (gemeente Westland),
Henri Verbruggen (WSS JB/JR),
Astrid Rotering (Jeugdbescherming west)
Arie Opstelten
Paul de Vreede (gemeente Delft)
Annemiek Hartman (H10 inkoop)
Elsbeth Koek en Judith Oudshoorn

Natasja Schaap
Yvonne van Westering en Petra Janssen
Jeanette Benschop (Jeugdbescherming west)

1.5 Accordering en tijdspad
Dit plan gaat uit van de start van de beschreven activiteiten per 1 april 2018 en oplevering van de beoogde
resultaten en eindevaluatie voorloopgemeenten en implementatieplan voor heel Haaglanden uiterlijk per 1 juli
2020.
Accordering van dit plan dient uiterlijk eind maart 2018 plaats te vinden door het Opdrachtgeversoverleg:
Edith van den Berg ( Delft Support), Katja van Laarhoven (gemeente Westland), Henri Verbruggen (WSS JB/JR)
en Astrid Rotering (Jeugdbescherming west).
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Het uitvoeringsplan bevat een meerjarenplanning 2018-2020 en een begroting 2018 voor de algemene
programmakosten en de kosten van de inzet in de voorloopgemeenten, een (voorstel) begroting 2018 voor
inzet van een adviesteam en een begroting 2018 voor werving&selectie en professionalisering.
De planning en begroting 2019 en verder zal ter besluit vorming aan de opdrachtgevers worden voorgelegd na
de evaluatie van het programma zoals doorlopen in 2018.

1.6 Gebruikte terminologie
Begrip
PP
OG
ON
PM
PL
PTJ
DOJ
BOJ
BOV
GI
JB west
WSS JB/JR
LdH
PDCA

Uitleg
Projectplan
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Programmamanager
Projectleider
Programmateam Jeugd regio Haaglanden
Directeurenoverleg Jeugd regio Haaglanden
Bestuurlijk overleg Jeugd regio Haaglanden
Bedrijfsvoeringsoverleg H10 inkoop
Gecertificeerde Instelling
Jeugdbescherming West
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming/Jeugdreclassering
Leger des Heils
Plan Do Check Act
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2. Doelstelling en omvang programma
2.1 Doelstelling en opdracht
Beter samenspel voor veilig opgroeien, begint met haar ambitie in de openingszin: “Kinderen duurzaam veilig
laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden voor kinderen die hierin gevaar lopen”.
Het doel van het programma is het, over de grenzen van de betrokken organisaties heen, breed aantoonbaar
realiseren van een bestendig parallel en afgestemd samenwerkingsproces. Blijvend effect wordt gerealiseerd
door de implementatie van geïntegreerde werkprocessen en het werken vanuit één hulpverleningslijn
gebaseerd op gedeelde waarden, principes en normen en een samenhangende en duidelijke rol- en
taakverdeling. Middels een daaraan gekoppelde PDCA-cyclus worden wijzigingen in omstandigheden
permanent beoordeelt en systeemaanpassingen gedaan daar waar deze nodig blijken.
De professionals van het Lokale Team blijven zolang er zorg nodig is in het gezin. Deze professionals gaan
voorafgaand, tijdens en na de maatregel samenwerken met professionals van de GI’s voor het gedwongen
kader. De aannames zijn dat:
 Inzet van zware jeugdhulp wordt voorkomen doordat door eerdere inzet van de GI-expertise
escalaties worden voorkomen;
 Dat door de blijvende betrokkenheid van het Lokale Teams jeugdbeschermingsmaatregelen eerder
kunnen worden afgesloten omdat continuïteit geboden wordt door het lokale team;
 Het hele gezin in beeld blijft bij het lokale team, inclusief de betrokken jongere of het kind.
Tijdens de jeugdbeschermingsmaatregel werken de professionals van de GI en het Lokale Team intensief
samen en wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld en toegepast. Tijdens deze samenwerking kunnen de
professionals alle instrumenten inzetten die aanwezig zijn in het gemeentelijk domein. Het werken volgens
1gezin, 1plan, 1 regisseur is het uitgangspunt.
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2.2 De opbrengsten van dit programma
Om bovengenoemde te realiseren moet de huidige werkwijze worden aangepast op een viertal onderdelen:
I.
Een beweging naar voren: GI expertise naar het lokale veld
II.
Verbeteren Samenspel: Integratie van werkproces(sen)
III.
Nieuwe taken: Ontwikkelen van competenties
IV.
Sluitende zorg: Basiskwaliteit voor Lokale Teams
In de richtinggevende notitie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’ wordt per onderdeel een
uitwerkingsrichting meegegeven. Nadrukkelijk wordt in deze notitie opgemerkt dat de voorloopfase, als daar
aanleiding toe is, de ruimte heeft om andere keuzes te maken. Hiermee wordt helder richting gegeven maar
ook het vertrouwen én de ruimte aan de voorloopgemeenten en GI’s om de meest optimale werkwijze te
ontwikkelen.
I. Een beweging naar voren: GI-expertise naar het lokale veld
Een deel van de GI-professionals gaat werken in de Lokale Teams. Er ontstaan twee verschillende
functionarissen:
1. De GI-professional werkzaam in het Lokale Team, werkend in het vrijwillig kader onder
operationele/functionele aansturing van het Lokale Team. 6
2. De GI-professional werkzaam bij de GI in het gedwongen kader, die met het Lokale Team gaat
samenwerken als een jeugdbeschermingsmaatregel dreigt of als daartoe besloten wordt.
Van beide type functionarissen blijft de GI de werkgever. Dit om de kwaliteit en ontwikkeling van deze
professionals te kunnen waarborgen.
Twee taken van de GI-professionals die nu vanuit het gedwongen kader worden uitgevoerd, worden in de
Lokale Teams belegd:
1. Zorgen voor passende zorg vanuit 1gezin, 1 plan, 1regisseur (procesregie)
2. Advies en consult
De GI-capaciteit die hiervoor wordt ingezet, verschuift tevens naar het Lokale Team.

6

In sommige gemeenten gebeurt/gebeurde dit al.
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II. Verbeteren Samenspel: Integratie van werkproces
De GI-professionals en de professionals van de Lokale Teams gaan gezamenlijk waarden, principes en normen
ontwikkelen volgens welke zij hun werk uitvoeren.
De GI-professionals en de professionals van de Lokale Teams ontwikkelen een geïntegreerd werkproces met
duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden.
De GI–professionals en de professionals in het Lokale Team blijven betrokken en werken samen met het kind
en het gezin totdat de jeugdbeschermingsmaatregel wordt opgeheven en de borging/nazorg is geregeld.
De GI-professional vanuit het gedwongen kader is werkzaam onder operationele regie van de procesregisseur
in het Lokale Team. De GI-professional vanuit het gedwongen kader blijft wel eindverantwoordelijk voor het
inschatten van wat nodig is om de veiligheid van het kind te waarborgen. De GI-professional stemt af over de
inzet van (jeugd)hulp met de procesregisseur. Daarnaast werken zij vanuit hetzelfde dossier, doen gezamenlijk
de veiligheidsanalyse en stellen samen een plan op met het gezin. Als beide professionals niet tot
overeenstemming komen, dan hebben zij een escalatie mogelijkheid waarbij de veiligheid van het kind leidend
is.
De procesregisseur is verantwoordelijk voor de inzet van de juiste hulp op het juiste moment en in de juiste
volgorde en activeert het netwerk: bewaakt de samenhang en het werken volgens 1 gezin, 1 plan. De
procesregisseur is niet verantwoordelijk voor inhoudelijke interventies van specialisten die de hulp bieden. De
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het handelen van de professional blijft liggen bij de organisatie waar
de betreffende professional werkzaam is.
III. Nieuwe taken: ontwikkelen van competenties
 De Lokale Teams krijgen er een taak bij: procesregie op het gezin, ook als een kind van dit gezin binnen het
gedwongen kader valt en vandaaruit jeugdhulp ontvangt (Lokale Team professionals moeten daarvoor
worden opgeleid).
 De leidinggevenden van de Lokale Teams moeten professionals aansturen die meer dan nu gezinnen
begeleiden met complexe problematiek met dreiging van onveiligheid voor kinderen.
 GI-professional krijgt een nog specialistischer functie: zij zijn bedreven in het omgaan met onwil, onkunde
en onmacht van ouders en de GI-professionals hebben daarbij passende interventie-mogelijkheden. Deze
kernexpertise gaan zij gerichter inzetten.
De huidige profielen van medewerkers werkzaam in de lokale teams en binnen de GI zullen de komende twee
jaar in de zich transformerende werkwijze mee transformeren naar nieuwe profielen. Om allereerst de GIexpertise naar de wijkteams te brengen is voldoende, en voldoende gekwalificeerde, capaciteit nodig. Hiertoe
is binnen Jeugdbescherming west een traineeship programma opgezet. Dit programma voorziet op innovatieve
wijze in de realisatie van een continu gefaseerde hoogwaardige instroom van jeugdbeschermers in de
verschillende profielen.
Synchroon met het uitvoeringsprogramma zal dit traineeshipprogramma, waar mogelijk én wenselijk,
verbreedt worden naar een gezamenlijk traineeprogramma.
IV. Sluitende zorg: basiskwaliteit voor Lokale Teams
Per gemeente en per GI wordt een GAP analyse gemaakt op wat deze ontwikkeling betekent voor de Lokale
Teams. Hiervoor worden op regionaal niveau criteria opgesteld. Centraal staat de vraag wat het huidige niveau
van de lokale teams en de teams binnen de GI is en wat nodig is om op het toekomstig niveau te komen.
Binnen programmalijn III wordt de invulling van de ontwikkeltrajecten afgestemd. Gekeken wordt wat door de
individuele organisaties wordt ingevuld met bestaande opleiding/trainingsprogramma’s en wat aanvullend,
waar mogelijk gezamenlijk, gedaan moet worden.
De mogelijkheden om het bestaande werving&selectie en traineeprogramma van Jeugdbescherming west te
verbreden en versterken naar een gezamenlijk programma worden verkend en doorontwikkeld.
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Uitgangspunt hierbij is dat op het gebied van veiligheid de basiskwaliteit van de lokale teams in de huidige
situatie voldoende is. Gemeenten zorgen dat hun (Lokale) Teams aan deze basiscriteria voldoen. Mocht uit de
GAP- analyse blijken dat dit (op onderdelen) nog niet voldoende het geval is, dan zorgen gemeenten voor
passende actie hierop. Voldoen aan de basiscriteria valt buiten het Uitvoeringsprogramma.

2.3 Op te leveren producten en/of diensten
‒ Cliënten, gezinnen, ouders en kinderen, ervaren dat zij direct, goed passende hulp geboden krijgen als er
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒

veiligheids-, en/of ontwikkelingsbedreigingen zijn;
Cliënten ervaren dat hun situatie objectief beoordeeld wordt, er openheid is over zorgen, inschattingen en
er gehandeld wordt op basis van feiten;
Cliënten ervaren wederzijdse openheid, transparantie en eerlijkheid, de professional gaat op basis van
gelijkwaardigheid het gesprek met ouders aan;
Cliënten wordt een zo groot mogelijke continuïteit in hulpverlening geboden door te werken met één vast
aanspreekpunt en vertrouwenspersoon;
Alle professionals werken aan de hand van een gemeenschappelijk, gestructureerd en gefaseerd
gezinsplan met daarin opgenomen het perspectief;
Er is duidelijkheid over de wederzijdse rollen en er is een heldere taakverdeling, zowel operationeel als op
managementniveau. Hieraan gekoppeld is een escalatiemodel overeengekomen;
Er is regie en afstemming op de inzet van hulpverlening, deze regie-taak ligt in principe bij het lokale team;
De werkwijze is helder omschreven in een handleiding en methodiekbeschrijving;
Er is een duidelijke set van indicatoren en metingen opgeleverd die gerelateerd zijn aan de bedoeling van
het werk;
Er is een blijvende structuur in de casuïstiek bespreking ingevoerd, waarin gestructureerd elke casus aan
de werkwijze wordt getoetst en gewerkt wordt aan deskundigheidsbevordering van het casuïstiekteam en
haar individuele leden;
Voor de professionals van het Lokale Team en van de GI is een, bij de ontwikkeling passend opleidings- en
trainingsaanbod beschikbaar;
Er is een gezamenlijk afgestemd werving & selectie-, en mobiliteitsbeleid;
De governance structuur is ingericht op de nieuwe situatie;
De wijze van financiering is passend bij de nieuwe situatie.

2.4 Projectafbakening
De implementatie van al lopende of nieuwe te starten projecten en programma’s binnen de betrokken
individuele organisaties maken geen deel uit van dit programma.
Daar waar raakvlakken en/of overlappingen te verwachten zijn, zal vanuit het programmamanagement, door
de projectleiders en/of de programmamanager, afstemming gezocht worden met betreffende
verantwoordelijken.
Zorg dragen dat de richting van deze projecten en programma’s aansluit bij de visie en te ontwikkelen
werkwijze van het programma Beter samenspel voor veilig opgroeien is een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid. Het PTJ en het DOJ hebben een belangrijke taak dit te monitoren en om, daar waar
onverhoopt verschillen ontstaan, direct te interveniëren.

2.5 Relaties en afhankelijkheden
De werkwijze moet blijven aansluiten op de bestaande samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de
Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Jeugdbeschermingstafel. Daar waar vanuit de herziene
werkwijze het nodig blijkt om hierin essentiële wijzigingen door te voeren, zal vanuit het
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programmamanagement actie gevraagd worden aan het PTJ, DOJ en BOJ om de samenwerkingsafspraken op
die punten ook formeel aan te passen.
Vanuit de werkwijze wordt input geleverd vanuit de voorloopgemeenten en GI’s op de ontwikkeling van het
zorgaanbod en de inkoop hiervan door de betreffende gemeente. Deze input wordt vanuit het programma
gestructureerd aan de betreffende gemeenten, het inkoopbureau H10, PTJ, DOJ en BOJ meegegeven t.b.v.
afstemmingsgesprekken met de zorgaanbieders.
Ontwikkelingen binnen de H10 en landelijke ontwikkelingen die de uitvoering en/of positioneren van de
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering raken, zullen worden meegenomen in het programma.
Mocht hierdoor een substantiële heroverweging van uitgangspunten, doel en/of aanpak nodig zijn, zal vanuit
het programmamanagement actie worden ondernomen.
De werkwijze zoals die wordt ontwikkeld moet blijven aansluiten op de eisen die vanuit de verschillende
kwaliteitsmanagementsystemen gesteld worden. Concreet moet het voldoen aan het normenkader van de
Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering en de kwaliteitskaders die binnen de gemeenten gehanteerd
worden.

2.6 Cruciale succesfactoren
Vasthouden van de koers/visie, zoals vastgesteld in de notitie Beter samenspel voor veilig opgroeien, door de
samenwerkende H10 gemeenten en de 3 Gecertificeerde Instellingen;
Beschikbaar hebben van capaciteit ten behoeve van, en medeverantwoordelijkheid dragen voor het
uitvoeringsprogramma door projectleiders, managers, beleidsmedewerkers en directeuren en bestuurders.
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3. Aanpak
Het programma bestaat uit verschillende met elkaar samenhangende onderdelen die vallen onder de volgden
vier pijlers:
I.
Samen leren en werken
II.
Samen sturen en evalueren
III.
Taakbekostiging (om samenwerking in het vrijwillig kader mogelijk te maken)
IV.
Samen werken op mobiliteit (om de beste professionals op te leiden en te behouden)

3.1 Samen leren en werken
De getransformeerde samenwerking vraagt om een andere manier van werken, een cultuuromslag. Een
dergelijke omslag kost tijd en betekent dat professionals, managers én bestuurders van alle betrokken
organisaties de ruimte moeten krijgen om los te komen van oude gewoonten en om nieuwe routines,
werkwijzen en competenties te ontwikkelen.
In de voorloopgemeenten worden leeromgevingen ingericht waarbinnen een aantal professionals en
managers, ondersteund door hun projectleiders, in een beschermde omgeving gaan experimenteren met
nieuwe werkwijzen. Dit doen we onder begeleiding in een systematische aanpak, gebruik makend van een
combinatie van systeemtheorie (hoe de organisatie wordt ingericht, zodat er goed gepresteerd wordt) met
interventietheorieën (wat er gedaan moet worden om zo’n organisatie te worden).
In stappen onderzoeken en herontwerpen de betrokken medewerkers en hun managers zélf hun eigen
werkproces. Na elke stap is er een moment waarop besloten wordt of de betrokken gemeenten en GI’s verder
kunnen en willen werken aan de volgende stap. Nadat de laatste stap in de leeromgeving is doorlopen, wordt
de ontwikkelde nieuwe werkwijze stap voor stap geïmplementeerd in de rest van de organisatie. In de
werkwijze ligt besloten dat dan een continu leer-denk-experimenteerproces is gerealiseerd waarbij hoe het
werk voor de gezinnen te verbeteren permanent voorop staat.
De uitgangspunten in de aanpak zijn;
 Onderzoek is de basis om te veranderen. Zonder kennis is iedere verandering willekeurig. Pas als het
werk begrepen wordt, kan er experimenterende wijs een nieuwe werkwijze worden ontwikkeld;
 Medewerkers die het werk doen, hun gedragswetenschappers en de managers onderzoeken en
herontwerpen zélf hun gezamenlijk werkproces. De programma- en projectleiders leveren daartoe de
werkwijze aan en dragen die in de loop van de interventie over aan de organisaties. Daardoor zijn de
organisaties in staat gezamenlijk, continu en op eigen kracht de dienstverlening te verbeteren;
 Het onderzoek en het herontwerp van de dienstverlening wordt consequent gedaan vanuit het
perspectief van de klant en herhaalt bij gewijzigde omstandigheden;
 Het werk is het uitgangspunt. Daarom wordt het werk, geen afdelingen, organisaties of taken
onderzocht: hoe werkt het, waarom werkt het zo. Medewerkers onderzoeken het werk en de
systeemcondities door de organisaties in te gaan en het werk te volgen;
 Er wordt gekeken met een systeembril: niet alleen het werkproces wordt onderzocht maar ook de
besturing, de wijze van management, de condities die het werk bepalen en de opvattingen die
daaraan ten grondslag liggen;
 Na het onderzoek herontwerpen de medewerkers en hun managers met ondersteuning van de
projectleiders het werk in een leeromgeving die door het programmamanagement, betrokken
gemeenten en bestuurders van de GI’s wordt gecreëerd en bewaakt;
 Medewerkers, gedragswetenschappers, operationeel management alsook de projectleiders,
begeleidingsgroep en opdrachtgevers hebben ieder een eigen taak in het onderzoek en het
herontwerp;
 Bij het verbeteren van het werk zijn goede metingen noodzakelijk, metingen die gebaseerd zijn op de
kwaliteit van het werk, de resultaten en de kosten. Doen we de goede dingen en doen we de dingen
goed. Onderdeel van het ontwerp is het ontwikkelen van adequate feedback-lus-metingen die het
leren op organisatieniveau ondersteunen.
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Stap 1a: Onderzoeksfase door leidinggevenden
Projectleiders en de betrokken managers van de voorloopgemeenten en GI’s starten als eerste groep met het
onderzoek naar hoe de organisaties op dit moment samenwerken en waarom het zo werkt. Het
klantperspectief staat centraal.
Door deze gezamenlijke start-up ‘doorleven’ de projectleiders en managers zelf het proces dat hierna hun
medewerkers doorlopen. Hierdoor zijn zij in de vervolgstappen in staat vanuit leiding te geven aan het
veranderproces. Per gemeente ontstaat een dedicated team waarbij de managers een cruciale rol hebben in
het blijvend begeleiden en faciliteren van het veranderproces, en de projectleiders zorgen voor een totale
procesondersteuning.
In deze fase wordt ook gekeken naar de aansluiting van de Jeugdbeschermingstafels en de Raad voor de
Kinderbescherming. Op welk moment in het vervolgproces, en op welke wijze sluiten zij aan op de
ontwikkeling die in gang wordt gezet.
Stap 1b: Onderzoeksfase door hoofdgroepen
Per voorloopgemeente wordt vervolgens een hoofdgroep ingericht. In deze groep werken een professionals
uit het Lokale Team met professionals vanuit de GI’s. Belangrijk hierbij is dat deze medewerkers aan
gezamenlijke casussen kunnen werken gedurende deze onderzoeksfase.
Professionals onderzoeken samen met hun managers/projectleiders hoe de organisaties werken en waarom
het zo werkt. Zij onderzoeken met het klantperspectief als centraal uitgangspunt:








Wat is de bedoeling van de organisaties in klantentaal?
Alle vragen, waarbij voor één of meerdere kinderen in het gezin veiligheids-, en/of
ontwikkelingsbedreigingen spelen, die bij de lokale teams binnenkomen. Hoe vaak? Waar gaat het de
klant om?
Hoe goed doen we het? En welke metingen worden hiervoor gebruikt?
Wat zet het werkproces in werking en hoe lopen de werkprocessen van begin tot eind?
Welke condities bepalen dat wordt overgedragen naar een GI?
Welke condities bepalen waarom het loopt zoals het loopt?

Stap 2: Van experimenteren naar implementeren in de praktijk door hoofdgroepen
De onderzoeksfase levert een aantal gedeelde principes op, op grond waarvan met het werk in deze fase kan
worden geëxperimenteerd. Het werk wordt opnieuw ingericht. De veranderaanpak is er één van ‘al werkende
wijs ontwikkelen’. Vanuit het cliëntperspectief wordt gekeken naar alle activiteiten die gedaan worden.
Vervolgens wordt geëxperimenteerd met zoveel mogelijk uitvoeren van alléén de waarde creërende en
toevoegende stappen; hoe werken we slim (effectief) en snel (efficiënt) samen. ‘Verspillende’ activiteiten
worden geschrapt of zo mager mogelijk uitgevoerd. Gebeurtenissen en factoren die hinderend werken bij het
uitsluitend doen van het ‘waardewerk’ zijn kwesties die opgepakt en opgelost moeten worden. Aanvankelijk
door de betrokken professional zelf. Ligt het niet binnen hun bereik dan door hun manager. Mocht ook die
onvoldoende invloed kunnen uitoefenen dan wordt de kwestie met de projectleider opgenomen en wordt
geëscaleerd binnen de gemeente. De projectleider brengt de kwestie ook in het projectleidersoverleg zodat
deze gezamenlijk besproken wordt waardoor er geleerd kan worden van elkaars ervaringen en oplossingen.
Deze fase is klaar als de nieuwe werkwijze, met alle aspecten die daarbij horen, ontwikkeld is en naar
tevredenheid bij verschillende cliënten is toegepast. In elke hoofdgroep zijn minimaal vijf nieuwe casussen
samen doorlopen. Alle professionals zijn in staat de principes van het nieuwe werken zelfstandig toe te passen.
Train de trainer; voorbereiden en oefenen van het verder uitrollen
Om de andere collega’s in de betrokken teams in te leiden in de nieuwe werkwijze is eenzelfde programma
van onderzoek en experimenteer nodig, maar dan in verkorte vorm. De projectleiders maken zich dit verkorte
programma eigen en oefenen. Zij begeleiden daarna de teams in stap 3.
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Stap 3: Uitrol naar alle teams
Alle stappen van de cyclus van onderzoek en verbeteren zijn nu doorlopen. Het is nu de uitdaging om de
verbetercyclus permanent te maken. In deze fase sluit de rest van de organisaties stap voor stap aan door,
volgens dezelfde principes, over te gaan op de nieuwe werkwijze. Het leerproces wordt in verkorte vorm voor
alle betrokken teams georganiseerd, waarbij de projectleiders, samen met de managers en de
gedragswetenschapper en de medewerkers uit de hoofdgroep, de inrol begeleiden.
Parallel leertraject voor opdrachtgevers, beleidsadviseurs en ondersteuning
De voorloopgemeenten en GI’s starten het verandertraject. Om de verandering duurzaam te maken, is het
nodig al direct in deze fase ook de beleidsmakers en bepalers om hen heen mee te nemen in het proces.
Dit doen we door op gezette tijden spiegelbijeenkomsten te organiseren.
Wat gaat goed, wat kan beter? Die vraag staat centraal in deze bijeenkomsten. Wat kunnen professionals en
managers uit de voorloopgemeenten vertellen over hun praktijk, wat kunnen we hieruit leren?
In een spiegelbijeenkomst vraagt een onafhankelijke gespreksleider aan de betrokken medewerkers zich uit te
spreken over hun ervaringen in het veranderproces. Zo’n gesprek vindt plaats in een besloten binnenkring. Om
deze kring zit een buitenkring met beleidsmakers en bepalers vanuit de verschillende organisaties in stilte te
luisteren. Het gaat alléén om feedback, de buitenkring is toehoorder. Deze directe indringende feedback leidt
tot verandering van houding en gedrag bij de toehoorders.
Continue uitwisseling met de niet voorloopgemeenten, delen én versterken opbrengsten
Binnen de voorloopgemeenten wordt in de leerwerk-plaatsen gewerkt naar een gezamenlijke, effectieve en
efficiënte werkwijze. De belemmeringen die deze werkwijze in de weg staan worden aangepakt en opgeheven.
Al in de voorloopgemeenten zal de balans tussen centrale (basis)lijn versus de eigenheid van de individuele
gemeenten worden uitgewerkt. Centraal staat steeds dat samen en/of uniform doen een meerwaarde moet
bieden ten opzichte van regionale diversiteit en eigenheid.
De oplossingen, werkwijzen, geleerde lessen en de daarbij horende lokale verschillen worden regelmatig
besproken met de niet-voorloopgemeenten. Op deze wijze (kunnen) alle gemeenten binnen de H10 direct
profijt hebben van de opbrengsten uit de leer-werkplaatsen. Op hun beurt delen de niet voorloopgemeenten
ideeën, vraagstukken en (regionale) ontwikkelingen. De wijze waarop we dit doen heeft eveneens de vorm van
een binnenkring (de leer-werkplaatsen vertegenwoordigd door de projectleiders) en een buitenkring (de niet
voorloopgemeenten). Uitwisselen doen we een aantal keren per jaar actief in werkbijeenkomsten. Informatiedeling vindt verder plaats middels digitale nieuwsbrieven, in het Programma Team Jeugd en in andere
regionale bijeenkomsten (zoals Tellen en Vertellen).

3.2 Samen sturen en evalueren
De wens is een monitor te ontwikkelen die enerzijds het leren ondersteunt en anderzijds zichtbaar maakt
welke meerwaarde de veranderde werkwijze brengt.
Uitdaging in het ontwikkelen/inrichten van een dergelijke monitor is dat de bestaande beleidsinformatie van
de verschillende deelnemende gemeenten en de betrokken GI’s op verschillende wijzen, met verschillende
definities, frequentie en gebruikmakend van verschillende automatiseringssystemen, tot stand komen.
Hiermee bestaat een groot risico van appels met peren vergelijken. De huidige inrichting is bovendien ingericht
op wat nu nodig is aan informatie en dus niet gekoppeld aan het monitoren en ondersteunen van de
transformatie.
Om het leerproces te ondersteunen wordt een feedback-loop ingericht. Deze loop geeft antwoord op de
vragen: doen we de goede dingen, doen we de dingen goed en heeft het dan ook het gewenste resultaat. We
maken hierbij zo maximaal mogelijk gebruik van de bestaande informatiebronnen. In 2018 wordt, gekoppeld
aan de ontwikkeling in de leer-werkplaatsen, gekeken of hierop aanvullend nieuwe/andere
systeemondersteuning wenselijk en/of nodig is.
Om de benodigde kwalitatieve én kwantitatieve gegevens te verkrijgen wordt direct bij aanvang van het
programma een raamwerk voor de monitoring ingericht. In het raamwerk worden de perspectieven van alle
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betrokkenen in het proces meegenomen om de kosten en baten in beeld te brengen. Daarbij wordt niet alleen
gekeken naar de ‘harde’ cijfers, maar worden ook de kwalitatieve aspecten in beeld gebracht. Het raamwerk
dient als monitor op het totale programma. Voorziet in ieder geval in een nulmeting, levert de feedback-loop
voor de programma-organisatie en voorziet in ex durante onderzoeken ten behoeve van
opdrachtgevers/financiers waarbij de focus ligt op de verschillende dimensies:
De cliënt(omgeving)
> individueel belang
De lokale teams en de GI
> organisatiebelang
De maatschappelijke meerwaarde
> maatschappelijk belang
De monitor maakt maximaal gebruik van bestaande, en in ontwikkeling zijnde, beleidsinformatie van
betrokken partijen zoals de jeugdzorgmonitor, kwartaalrapportages van de GI’s etc.
Participatie cliënten
We informeren cliënten bij de start van het uitvoeringsprogramma over onze bedoeling en aanpak7.
Het perspectief van de cliënt wordt zoveel als mogelijk in de monitor betrokken. Dit doen we door middel van
spiegelbijeenkomsten, story-telling/interviews.
Bij de start van het programma worden cliënten uitgenodigd ervaringen te delen in een eerste
spiegelbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt cliënten vertelt wat we voornemens zijn en welke resultaten zij
daar, op termijn, van mogen verwachten. Na de eerste fase wordt dezelfde groep cliënten opnieuw
uitgenodigd hun ervaringen met ons te delen.
Vanuit de werkgroep communicatie worden cliënten regelmatig gevraagd hun ervaringen, ideeën en vragen te
delen in de digitale nieuwsbrief.

3.3 Taakbekostiging
De huidige P*Q-bekostigingssystematiek biedt te weinig mogelijkheden voor de GI’s om maatwerk te leveren
en hun werkzaamheden binnen de Lokale Teams uit te voeren. Parallel aan het programma wordt onderzocht
welke wijze van bekostiging passend, wenselijk en toekomstbestendig is.
Vraagstukken die hierbij aan de orde zullen komen zijn:
a. Is het wenselijk/mogelijk de Gecertificeerde Instelling(en) taakgericht (=lumpsum) te gaan
bekostigen? Dit sluit aan bij het voorstel zoals opgenomen in de notitie ‘Mogelijk maken wat nodig is’.
b. Welke afspraken kunnen met de Gecertificeerde Instelling(en) gemaakt en vastgelegd worden over de
expertise (formatie) die zij, binnen hun budget, in de Lokale (Jeugd)Teams inzetten. Dit gebeurt op
maat: per gemeente kan het benodigde profiel van de medewerkers verschillen.
c. Een nieuwe verdeelsleutel voor onderlinge verrekening tussen de Haaglanden gemeenten met
betrekking tot de bekostiging van de Gecertificeerde Instellingen te onderzoeken: bijvoorbeeld op
grond van beschikbaarheid van formatie in de Lokale (Jeugd)Teams op basis van ingezette
jeugdbeschermingsmaatregelen en dus niet op basis van inwonersaantallen.
d. De Gecertificeerde Instellingen onderdeel te laten uitmaken van eerdergenoemde evaluatie en
leercyclus en afspraken met een verplichtend karakter te maken als het gaat om registratie van
gegevens en de informatieverschaffing in dit kader.
Ten aanzien van het toekomstige bekostigingsmodel zal vanuit het programma worden gezorgd voor een
goede informatievoorziening aan, en nauw overleg worden gevoerd met de betreffend portefeuille houdend
directeur vanuit het DOJ.

3.4 Samen werken op mobiliteit
Door krapte op de arbeidsmarkt en toename van verloop van jeugdzorgprofessionals is sprake van
toenemende en blijvende schaarste. De zwaarte van het werk waarmee jeugdzorgprofessionals worden
geconfronteerd maakt dat er een gemiddeld veel hoger ziekteverzuim is dan bij andere beroepsgroepen
(tussen de 7 en 14%). Dit alles vraagt een hoge kwaliteit van werving & selectie en breed intersectoraal
mobiliteitsbeleid.
7

We maken hierbij gebruik van de kennis en ervaringen van de WSS JB/JR opgedaan in andere verandertrajecten
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De huidige profielen van medewerkers werkzaam in de lokale teams en binnen de GI zullen de komende twee
jaar in de zich transformerende werkwijze mee transformeren naar nieuwe profielen. Om allereerst de GIexpertise naar de wijkteams te brengen is voldoende, en voldoende gekwalificeerde, capaciteit nodig. Hiertoe
is binnen Jeugdbescherming west een traineeship programma opgezet. Dit programma voorziet op innovatieve
wijze in de realisatie van een continu gefaseerde hoogwaardige instroom van jeugdbeschermers in de
verschillende profielen.
Synchroon met het uitvoeringsprogramma zal dit traineeshipprogramma, waar mogelijk én wenselijk,
verbreedt worden naar een gezamenlijk traineeprogramma.
Daarnaast wordt een functieroulatiemodel opgezet waarin professionals voor enkele jaren in de lokale teams
werkzaam zijn in het vrijwillig kader, vervolgens enkele jaren bezig gaan binnen de GI in het gedwongen kader
en dan weer afgewisseld met enkele jaren een expertfunctie. Veronderstelling is dat met het inzetten hiervan
professionals meer carrièremogelijkheden in de breedte hebben, waardoor ziekteverzuim en uitstroom uit de
jeugdhulpsector wordt teruggedrongen. Hiermee worden partijen binnen de samenwerking ook
aantrekkelijker voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Uitwisseling met andere jeugdzorgaanbieders en
gemeentelijke functies kan op de wat langere termijn worden toegevoegd.
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4. Inrichting programma-management
Een dergelijk transformatie programma en de realisatie van alle daarbij behorende doelstellingen vraagt, gelet
op het volume aan activiteiten, de hiermee gemoeide middelen, maar vooral de impact ervan op alle
betrokken organisaties, een gedegen programma management.
Opdrachtgeversoverleg
Het opdrachtgeversoverleg bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de gemeenten regio Haaglanden en de
betrokken Gecertificeerde Instellingen. De samenstelling is in overleg met de deelnemende gemeenten en GI’s
vastgesteld voor een jaar.
Het opdrachtgeversoverleg treedt, namens de deelnemende gemeenten en GI’s, op als eigenaar van het
programma en ambassadeur van de visie en gewenste transformatie.
Het opdrachtgeversoverleg stelt het programma vast en stelt de programma-manager aan. Zij stuurt op de
voortgang van het programma, onderneemt actie om knelpunten en beperkende factoren die de voortgang
van de gewenste transformatie belemmeren, weg te nemen.
Vanuit het opdrachtgeversoverleg worden periodiek het DOJ, BOJ en de Colleges van Bestuur van de
Gecertificeerde Instellingen geïnformeerd.
Programmateam
De realisatie van het programma wordt aangestuurd door een programmateam onder leiding van een
programma-manager. In dit team hebben de programma-manager, programma-secretaris en de begeleiders
van de leer-werkplaatsen zitting. Zij dragen zorg voor de voortgang en realisatie en betrekken hier relevante
personen van binnen en buiten de betrokken organisaties.
De programma-manager rapporteert periodiek over de voortgang aan het opdrachtgeversoverleg. Ook
escaleert de programma-manager tijdig mogelijke knelpunten in het proces die actie van de opdrachtgevers
vereisen.
Projectleidersoverleg
In de drie voorloopgemeenten en bij de drie GI’s zijn projectleiders aangesteld. De projectleiders komen
frequent bijeen.
Bij aanvang van het programma zorgt de projectleiders voor het informeren en afstemmen met zijn/haar
achterban. De projectleider zorgt voor het creëren van voldoende draagvlak en zorgt dat de gevraagde
capaciteit voor de hoofdgroepen beschikbaar wordt gesteld.
Tijdens de uitvoering van het programma worden in het projectleidersoverleg de kwesties besproken die
vanuit de hoofdgroepen in de experimenteerfase niet opgelost kunnen worden en die verdere actie behoeven.
Begeleidingsgroep
De begeleidingsgroep vervult een belangrijke rol in de ondersteuning van het programmateam.
De groep bestaat uit een dynamische mix van beleidsadviseurs en managers uit de betrokken gemeenten en
GI’s. Zij vormen de linking pin in de communicatie met het Programmateam Jeugd en daarmee de
communicatie naar de verschillende gemeenten en GI’s.
De begeleidingsgroep is een belangrijke sparringpartner voor het programmateam.
Werkgroep Communicatie
Gezien het groot aantal belanghebbenden, de omvang en duur van het programma wordt door een werkgroep
communicatie de interne en externe informatievoorziening verzorgt.
In een digitale nieuwsbrief wordt een ieder die betrokken is en/of belangstelling heeft binnen en buiten het
programma, geïnformeerd over het programma, de planning en voortgang, verhalen van betrokkenen,
verhalen van cliënten etc.
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Gedurende het programma zullen op een aantal momenten bijeenkomsten worden georganiseerd om kennis
te delen, ervaringen uit te wisselen, het programma en haar resultaten (opnieuw) onder de aandacht te
brengen en/of te houden.
Vanuit de werkgroep communicatie worden de afdelingen communicatie van de betrokken organisaties
geïnformeerd en waar nodig geholpen in hun interne communicatie-uitingen.
Bij de start van dit traject is een exclusief inhoudelijk achtergrond artikel is door de gemeenten/ GI’s gegund
aan Trouw. De journalist zal ons traject gaan volgen.
Werkgroep Monitor
Binnen deze werkgroep wordt het raamwerk voor de monitoring van het programma ontwikkeld. De
monitoring dient twee doelen; allereerst de feed-backloop voor de programma-deelnemers en ten tweede om
zichtbaar te maken wat de meerwaarde is van de veranderende werkwijze, om zo ook te kunnen
verantwoorden naar opdrachtgevers en financiers. De monitor maakt maximaal gebruik van bestaande
(beleids)informatie van de deelnemende partijen.
Werkgroep HRM
De huidige profielen van medewerkers werkzaam in de lokale teams en binnen de GI zullen de komende twee
jaar in de zich transformerende werkwijze mee transformeren naar nieuwe profielen. Om allereerst de GIexpertise naar de wijkteams te brengen is voldoende, en voldoende gekwalificeerde, capaciteit nodig.
De werkgroep HRM volgt de ontwikkeling in de hoofdgroepen en stelt de huidige profielen bij naar
toekomstbestendige profielen. Zij helpt bij het opstellen van een GAP-analyse en adviseert vervolgens over de
invulling van de ontwikkeltrajecten.
De mogelijkheden om het bestaande werving&selectie en traineeprogramma van Jeugdbescherming west te
verbreden en versterken naar een gezamenlijk programma worden verkend en doorontwikkeld.
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5. Programma organisatie
5.1 Organogram

5.2 Programmateam
Rol
Opdrachtgevers

Verantwoordelijk
heden
Beslissen, zorgen
voor budget en
resources

Begeleidings- Rapporteren
team
voortgang

Naam

Functie

Organisatie

Katja van Laarhoven
(voorzitter)
Edith van de Berg
Astrid Rotering
Henri Verbruggen
Kitty van Hoorn
Frank Groen
Anita Sonneveldt/Ilse
Meeuwse
Ageeth Rentrop
Annemiek Broekhuis
Petra Witteman/Denis Vink
Natasja Schaap
Alie van der Ark

Directeur

Gemeente Westland

Directeur bestuurder
Bestuurder
Directeur
Gebiedsmanager
Teamleider
Teammanager

Delft Support
JB west
WSS JB/JR
WSS JB/JR
Leger des Heils
JB west

Senior beleidsmedewerker
Manager
Senior adviseur
Senior adviseur
Teamleider Lokale Kamer

Gemeente Delft
Delft Support
Gemeente Den Haag
Gemeente den Haag
Gemeente LeidschendamVoorburg
Dayenne Schuring, interim
management en advies

Programma- Coördinatie
Dayenne Schuring
management programma overall

Projectleiders Coördinatie
projecten

Programmamanager

Leonie Terlouw
Kaspar van Lierop

Programmasecretaris
Projectleider

Bea Koller

Teamleider Lokale Kamer

DSP-Groep
Delft Support
Gemeente LeidschendamVoorburg
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Naam

Functie

Thomas Dijksman
Sabine Olgers
Kitty van Hoorn

Projectleider
Projectleider
Gebiedsmanager

Marga Blonk
Joyce Buiting
Kim Pigge
Barbara Maaswinkel

Procesregisseur

Versie
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Senior beleidsadviseur
Beleidsmedewerker

:
:
:
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Organisatie
gemeente Den Haag
gemeente Den Haag
WSS JB/JR
Leger des Heils
Leger des Heils
JB west
JB west

5.3 Overlegstructuur
Overleg
Genodigden
Buiten het programma Beter samenspel voor veilig opgroeien
Directeuren Overleg Jeugd
Directeuren Jeugd

Frequentie

Programma Team Jeugd
Beleidsmedewerkers van de H10 gemeenten
Binnen het programma Beter samenspel voor veilig opgroeien
Opdrachtgeversoverleg
Katja van Laarhoven (Gemeente Westland), voorzitter
Edith van de Berg (Delft support)
Henri Verbruggen (WSS JB/JR)
Astrid Rotering (JB west)

1 x per 3 weken

Begeleidingsgroep

1 x per 4 weken

Projectleidersoverleg

Annemiek Broekhuis (Delft Support)
Petra Witteman/Denis Vink (gemeente Den Haag)
Natasja Schaap (gemeente den Haag)
Alie van der Ark (gemeente Leidschendam-Voorburg)
Ageeth Rentrop (gemeente Delft)
Kitty van Hoorn (WSS JB/JR)
Frank Groen (Leger des Heils)
Anita Sonneveldt/Ilse Meeuwse (JB west)
Kaspar van Lierop (Delft Support)
Bea Koller (gemeente Leidschendam-Voorburg)
Thomas Dijksman (gemeente Den Haag)
Sabine Olgers (gemeente Den Haag)
Kitty van Hoorn (WSS JB/JR)
Marga Blonk (Leger des Heils)
Joyce Buiting (Leger des Heils)
Kim Pigge (JB west)
Barbara Maaswinkel (JB west)

1 x per 4 weken

4 x per jaar

1 x per 2 weken
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5.4 Overlegplanning 2018
Directeuren
Overleg Jeugd

Opdrachtgeversove
rleg

Programma Team Jeugd
overleg

Begeleidingsgroep
overleg

Projectleidersoverleg

Woensdag
1 x per 4 weken

4 x per jaar

Donderdag
1 x per 3 weken

Dinsdag of woensdag
1 x per 4 weken

Maandag
1 x per 2 weken

21/02

14/02

22/02

13/02

21/03

14/03

15/03

07/03
03/04

07/05

05/04
26/04
17/05
07/06
28/06

29/05

07/02 (woe)
19/02
05/03
19/03
04/04 (i.v.m. Pasen)
16/04
30/04
14/05
28/05
11/06
25/06
09/07
23/07
06/08
20/08
03/09
17/09
01/10
15/10
29/10
12/11
26/11
10/12
24/12

18/04
16/05
13/06

02/05

27/06
11/07
24/07
08/08 (reserve)
05/09

30/08

30/08
20/09

22/08
18/09

03/10
31/10
28/11

19/12

11/10
17/10

13/12

1/11
22/11

13/11

13/12

10/12

5.5 Voortgangsrapportage
De programmamanager verzorgt eens per kwartaal een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage ten
behoeve van het opdrachtgeversoverleg.
De deelnemers aan het programmateam én de projectleiders rapporteren op hun beurt ieder kwartaal aan de
programmamanager de voortgang binnen hun eigen domein/programmaonderdeel.
Vanuit de monitor wordt met een nog af te spreken frequentie feedback-loop informatie beschikbaar gesteld
aan de projectleiders en de deelnemers aan de leer-werkplaatsen. Vanuit de ervaringen in 2018 wordt bezien
welke wijze en frequentie in 2019 en verder wordt ingezet.
De monitor levert een nulmeting bij aanvang, en een ex durante meting in augustus/september 2018.
Vanuit de ervaringen opgedaan in 2018 wordt bezien welke wijze en inzet in 2019 en verder wenselijk is.
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Plannen

6.1 Planning 2018-2020
Besluitvormend BO-J
Vaststellen nieuwe samenwerkingsafspraken met GI’s
Startbijeenkomst, aanstellen kwartiermaker en treffen van
voorbereidingen
Opstellen uitvoeringsplan
Vaststellen uitvoeringsplan opdrachtgeversoverleg
Aanstellen programma-manager 2018
Starten in teams van voorloopgemeenten
Halfjaarlijkse terugkoppeling in DO
Eerste tussenevaluatie; vaststellen activiteitenplan 2019
Starten in teams van volgende tranche gemeenten
Eind evaluatie: vaststellen implementatie plan
Gefaseerde implementatie heel Haaglanden

7 juli 2017
Voor 1 januari 2018
1 september – 31 december 2017
1 november 2017– 1 april 2018
1 april 2018
1 april 2018
1 april - 31 december 2018
permanent
September 2018
Januari 2019
Vóór 1 juli 2020
Vanaf 1 september 2020

6.2 Activiteitenplan 2018
De volgende activiteiten zijn binnen het programma gepland:
Opleveren uitvoeringsplan 2018-2020 en planning programma 2018.
Uitvoeren Onderzoeksfase 1a
Uitvoeren Onderzoeksfase 1b
Uitvoeren experimenteerfase voorloopgemeenten Delft
Uitvoeren experimenteerfase voorloopgemeente Leidschendam-Voorburg
Uitvoeren experimenteerfase voorloopgemeente den Haag
Parallel leertraject voor opdrachtgevers, beleidsmakers en ondersteuning
Train de trainer voor projectleiders
Uitrol nieuwe werkwijze binnen de drie voorloopgemeenten
Ontwikkelen feed-back loop
Uitvoeren monitor
Spiegelbijeenkomsten met cliënten
Uitwisselingsbijeenkomsten met de niet voorloopgemeenten
Werving & selectie en professionalisering
Digitale nieuwsbrief

6.3 Financieel plan
Benodigde programmakosten
Op basis van de activiteitenplanning (zie 6.2) is in de volgende bijlagen een overzicht opgenomen van de
begrote kosten van de volgende onderdelen:
1. Begroting Algemene Programma-kosten 2018
bijlage 1
2. Begroting Werving&selectie, professionalisering
bijlage 2
Budgethouder en tekenbevoegdheid
De programmamanager is budgethouder van het totale programmabudget.
Binnen het opdrachtgeversoverleg is de bestuurder van Jeugdbescherming west tekenbevoegd.
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Risicoanalyse

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s inclusief consequenties en bijbehorende risicobeperkende
maatregelen opgenomen.
-

K1 staat voor de oorspronkelijke kans dat het risico zich manifesteert, d.w.z. indien er geen
maatregelen genomen worden.
E1 geeft het oorspronkelijke effect aan dat vervolgens zou optreden.
In de kolommen Kans en Effect staan de uiteindelijke kansen en effecten zoals die op kunnen treden
ná toepassing van de maatregel. De schaal loopt op van 1 t/m 5, waarbij 1 = laagste kans/effect.
De laatste kolom geeft het risico aan (kans x effect) dat overblijft ná toepassen van de maatregel. Op
deze wijze kan afgewogen worden welke risico’s de meeste aandacht en/of resources verdienen.
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Nr Risico inclusief oorzaak

K1 Mogelijk Effect

01 De implementatie van de
4
nieuwe werkwijze komt
onvoldoende van de grond,
omdat er onvoldoende
ruimte wordt gemaakt voor
de nieuwe werkwijze in de
huidige organisaties.

E1 Maatregel

:
:
:
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Kans Effect Risico

Doordat
5
professionals niet
in staat worden
gesteld de
nieuwe werkwijze
toe te passen, is
de samenwerking
tussen lokale
teams en GI’s niet
verbeterd.
Client valt alsnog 4
buiten beeld bij
de lokale teams
en cliënt krijgt
niet de hulp die
hij/zij nodig heeft
Volume-toename 4
GI

Vanaf het begin draagvlak 2
creëren voor het
programma bij alle
betrokkenen
Permanent punt van
aandacht in het
projectleidersoverleg,
begeleidingsgroep en
opdrachtgeversoverleg

5

10

Consequent de regie bij
de lokale teams beleggen

2

2

4

Onderdeel monitor en
feedback-loop

1

2

2

3

Inbreuk op de
privacy van de
cliënt

5

Advies PTJ eventueel
aanvullend door
gespecialiseerd jurist
(impact nieuwe
wetgeving)

1

1

1

1

Samenwerking
lokale teams en
GI’s is
onvoldoende
verbeterd

5

Tussentijds monitoren op
de effecten van het
programma, zodat tijdig
bijsturen mogelijk is

1

2

2

2

De structurele
kosten worden
hoger dan
verwacht

3

Door monitoring wordt
gestuurd op toekomstige
structurele kosten
worden en mogelijke
kostenbesparing

2

2

4

5

Onvoldoende
data beschikbaar
om effecten te
monitoren

3

In een vroeg stadium
2
uitzoeken welke data uit
de systemen ontsloten en
wat aanvullend
georganiseerd moet
worden

2

4

02 Door nauwere
4
samenwerking tussen lokale
teams en GI is het
onduidelijk wie de regie
heeft in een case
03 Gecertificeerde instellingen
worden bij ondercapaciteit
van de lokale teams te snel
ingeschakeld
04 Door nauwere
samenwerking tussen lokale
teams en GI wordt in
informatie-uitwisseling de
privacy van een cliënt
onvoldoende gewaarborgd
05 De aangenomen effecten
blijven uit en het
programma draagt
onvoldoende bij aan de
beoogde betere
samenwerking tussen
Lokale Teams en GI’s
06 De aangenomen
kostenbesparingen blijven
uit. De nieuwe werkwijze
vraagt extra capaciteit van
de Lokale Teams en
daarmee extra middelen
van de gemeente.
07 Lokale teams en GI’s
beschikken over
onvoldoende betekenisvolle
en uniforme data, o.a.
omdat hun huidige
registratiesystemen niet op
eenzelfde manier
registreren

Versie
Datum
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4
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08 Voortgang programma
3
stagneert door
betrokkenheid vele partijen
en onduidelijkheid over
structuur en
verantwoordelijkheden

Programma loopt 3
vertraging op

09 Capaciteiten huidige
bezetting lokale teams en
GI sluiten onvoldoende aan
bij nieuwe manier van
werken

3

Nieuwe manier
van werken kan
onvoldoende
gerealiseerd
worden

4

10 Onvoldoende professionals
beschikbaar waardoor het
niet lukt om vacatures
(tijdig) op te vullen.

3

Wachtlijsten en
de gewenste
samenwerking
kan onvoldoende
worden
vormgegeven.

5

11 Doordat expertise van de GI 3
wordt ingezet in de Lokale
Teams, verminderd het
laagdrempelige karakter
van de Lokale Teams.

Cliënten hebben 3
minder
vertrouwen in de
Lokale Teams en
stappen minder
makkelijk naar de
Lokale Teams.

12

GI medewerkers 3
moeten in
verschillende
werkwijzen en
verandertrajecten
werken waardoor
verwarring
ontstaat

GI wordt ook door andere
regio’s gecontracteerd. Het
risico is dat dit
uitvoeringsmodel zich
slecht verdraagt met de
uitvoeringsmodellen van de
andere regio’s.

3

Versie
Datum
Auteur

Structuur programma
aansluiten op bestaande
overleg- en
besluitvormingsstructuren
Gezamenlijke
verantwoordelijkheden
en verwachtingen blijvend
communiceren
Gedurende programma in
beeld brengen welke
competenties de nieuwe
manier van werken
vragen en daar met HR
een leertraject op
afstemmen.
Gezamenlijk
mobiliteitsbeleid
ontwikkelen, zodat het
aantrekkelijk blijft/wordt
voor jeugdhulpverleners
om voor regio
Haaglanden te (blijven)
werken.
Helder communiceren dat
het vrijwillige en
gedwongen kader strikt
gescheiden zijn.
Monitoren welk effect de
GI-expertise in de
beeldvorming bij cliënten
dmv cliententafels.
Haaglanden heeft
regelmatig overleg met de
andere drie regio’s in
Zuid-Holland. De regio’s
informeren elkaar over de
ontwikkelingen t.a.v. de
transformatie en hebben
als uitgangspunt om
zoveel als mogelijk is
gezamenlijk sturing te
geven op de GI’s.

:
:
:

definitief
19-03-2018
D. Schuring

2

3

6

2

2

4

2

2

4

1

2

2

2

2

4
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Bijlagen

Bijlage 1 Begroting algemene kosten programma-management 2018
Bijlage 3 Begroting werving&selectie, professionalisering 2018
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