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VOORWOORD
Elk kind verdient het om veilig te kunnen opgroeien. 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
kwaliteit1.
In 2016 werd in de regio Haaglanden gestart met onderzoeken wat de transformatiedoelen
betekenden voor de gewenste samenwerking tussen de lokale teams en de Gecertificeerde
Instellingen (GI's). Op basis van vele gesprekken werd het inhoudelijk vertrekpunt dat de kwaliteit
van de jeugdhulp omhoog gaat als door intensievere samenwerking de transformatiedoelen2
uitvoerbaar worden gemaakt in de dagelijkse handelingspraktijk.
Met het driejarig Uitvoeringsprogramma Beter Samenspel 2018-20203 koos de regio Haaglanden
er voor om hun visie van papier naar de praktijk te brengen. Dit doet de regio door alle ruimte te
geven aan de professionals in de uitvoering om gezamenlijk de gewenste verandering in de praktijk te ontwikkelen, concretiseren en werkbaar te maken.
De afgelopen anderhalf jaar hebben we in lokale gezamenlijke leerwerkplaatsen op basis van de
transformatiedoelen én kijkend naar concrete en recente ervaringen uit de praktijk, een werkwijze
ontworpen en ontwikkeld. Deze is vervolgens in diezelfde praktijk toegepast, getoetst en verder
aangevuld en geconcretiseerd. Parallel aan het ontwikkelen van de werkwijze wordt ook helder
wat er per gemeente in organisatorische zin gedaan moet worden om de praktijkgerichte werkwijze te implementeren. We zijn samen gaan ontdekken wat écht werkt en wat er nodig is om op
deze manier te kunnen werken.
We zijn inmiddels aan het einde van de eerste ontwikkelfase. Steeds meer en sneller zien we
gezamenlijk het geheel en de samenhang. En hierdoor wordt het steeds beter mogelijk samen de
juiste hulp te verlenen aan de kinderen en gezinnen die dat van ons nodig hebben.
Voor u ligt de uitwerking van de door ons ontwikkelde praktijkgerichte, ondersteunende én gezamenlijke werkwijze.

1
2
3

Beter Samenspel voor veilig opgroeien, auteur Programma Team Jeugd en vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Jeugdhulp
Haaglanden op 7 juli 2017.
Transformatiedoelen behelzen in essentie: zorg laagdrempelig en dichter bij de burger organiseren. Vroeg signalering van proble
matiek. Ontschotting van de deels al binnen de gemeente belegde zorgtaken zodat 1gezin, 1plan, 1regisseur realiteit kan worden
Beter Samenspel, Uitvoeringsprogramma 2018-2020, auteur Dayenne Schuring en vastgesteld in het Opdrachtgeversoverleg.
Beter Samenspel op 14 maart 2018.
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Binnen de regio Haaglanden starten we inmiddels met de tweede ontwikkelfase; met de brede
implementatie van de werkwijze. De werkwijze zal, zeker in deze fase maar ook daarna, verder
doorontwikkeld worden. De meest actuele bouwstenen staan daarom altijd voor iedereen digitaal
beschikbaar op onze website: https://www.h10inkoop.nl/algemeen-beter-samenspel/.
Wij nemen onze pet af en maken een diepe buiging voor alle uitvoerend medewerkers, de projectleiders en de betrokken managers uit de drie voorloopgemeenten Delft, Den Haag Escamp en
Westland en van de drie Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming west, het Leger des Heils
en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Zij hebben de eerste,
zeer belangrijke, stappen gezet om de gewenste verandering in hun werkpraktijk écht mogelijk en
werkend te maken. Door hun bereidheid zich bloot te geven, hun enthousiasme, inzet, ideeën en
oplossingen is de werkwijze nu gereed om binnen de regio Haaglanden geïmplementeerd te
worden.
Dayenne Schuring en David Lamas
Programmamanagers Beter Samenspel
januari 2020
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INLEIDING
De ambitie van de gemeenten in de regio Haaglanden, vastgelegd in Beter Samenspel voor veilig
opgroeien, luidt: ‘Kinderen duurzaam veilig laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden voor
kinderen die hierin gevaar lopen’.
Met deze ambitie startte in 2017 het programma Beter samenspel. Doel van het programma is
het, over de grenzen van de betrokken organisaties heen, breed aantoonbaar realiseren van een
bestendig parallel en afgestemd samenwerkingsproces. De verwachting is dat in gezinnen met
complexe problematiek een blijvend effect wordt gerealiseerd door het werken vanuit één hulp
verleningslijn, gebaseerd op gedeelde waarden, principes en normen en een samenhangende en
duidelijke rol- en taakverdeling. Dit vraagt een beweging naar voren; de expertise van de Gecertificeerde Instelling naar het lokale veld én een intensievere inzet bij de start van nieuwe casussen.

Verzoek tot
onderzoek
(VTO)

Start dwangmaatregel
of preventieve inzet

Signaleren
ondersteuning

Einde dwangmaatregel
of preventieve inzet

GECERTIFICEERDE
INSTELLING

Borging veiligheid

GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING
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 de 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.
De professionals van het lokale team en de GI werken eerder intensief samen in die gezinnen waar
sprake is van onveiligheid. Tijdens de samenwerking kunnen de professionals alle instrumenten
inzetten die aanwezig zijn in het gemeentelijk domein. Het werken volgens 1 gezin,1 plan 1 regisseur
is het uitgangspunt.
Binnen Beter Samenspel is een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waarbij direct bescherming wordt
geboden aan het kind dat op dat moment acuut in gevaar is. Als deze acute veiligheid is gewaarborgd
werken de professionals samen verder om duurzame veiligheid en stabiliteit in het gezin te realiseren.
Door deze inzet wordt toegewerkt naar blijvende structurele veiligheid in het gezin.
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VERANDERAANPAK
De veranderaanpak van Beter Samenspel sluit aan bij de opgave om de transformatiedoelen van
papier naar praktijk te brengen. We volgen hierbij het proces van de antropologische cultuur
veranderaanpak4. De actuele situatie en de bestaande activiteiten, routines en gewoonten in het
dagelijks werk van de organisaties hebben we in kaart gebracht door uitgebreid gezamenlijk
recente dossiers te bekijken en te bespreken. Vervolgens hebben we gezamenlijk een analyse
gemaakt; past hoe we op dit moment werken bij wat we ons tot doel gesteld hebben?
Met de ambitie in de ene hand en de analyse van de actuele praktijk in de andere, zijn we gaan
kijken naar wat er nu eigenlijk concreet zou moeten veranderen én hoe we dat dan voor elkaar
zouden kunnen krijgen, wat daar voor nodig is. En dat zijn we gaan doen. Heel concreet in de
praktijk met elkaar gaan doen.

Veranderaanpak
• Analyse/duiden
• Patronen
• Systeemcondities
• Denken

Abstract
• Gezamenlijke missie & visie
• Benodigde condities
• Gewenste resultaat

ANALYSE

VERANDERING
BEPALEN

Heden/verleden

• Microstories
• Dossieronderzoek
• (In)formele interviews

Toekomst

KLANT EN
BEDOELING

VERANDEREN
• Systeem aanpasingen
• Gezamenlijke interventies
• Werkwijze aanpassen

Concreet

De uitvoering van het programma Beter Samenspel kent drie ontwikkelfases:
Fase 1: Ontwikkeling van de werkwijze
Fase 2: Verbreden van de ontwikkeling
Fase 3: Borging en blijvend ontwikkelen
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De Corporate Tribe Danielle Braun & Jitske Kramer.

Fase 1: Ontwikkeling van de werkwijze
In drie gemeenten, de zogenaamde voorloopgemeenten, zijn een selecte groep uitvoerend professionals, hun managers en projectleiders gestart met onderzoek naar hoe de organisaties op dit
moment samenwerken en waarom het zo werkt. In ruim 50 dossiers onderzochten zij 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 ontwikkelings
bedreigingen 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?
Deze onderzoeksfase leverde een aantal gedeelde bouwstenen voor een gezamenlijke effectieve
werkwijze op. Met bouwstenen bedoelen we: onmisbare onderdelen in de nieuwe werkwijze. Met
deze bouwstenen zijn we in drie lokale leerwerkplaatsen gaan experimenteren 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 hinderende organisatorische condities 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 er geëscaleerd binnen
de gemeente. De projectleider brengt de hinderende organisatorische conditie ook in in het
twee-wekelijks projectleidersoverleg zodat deze gezamenlijk besproken wordt, waardoor er
geleerd kan worden van elkaars ervaringen en oplossingen.
De ontwikkelde bouwstenen zijn na afronding in de ene leerwerkplaats, in gebruik genomen in een
van de andere werkplaatsen. En daar getoetst, soms aangescherpt en/of aangevuld.

Fase 2: Verbreden van de ontwikkeling
Alle stappen van de cyclus van onderzoek, verbeteren en veranderen zijn nu doorlopen. In deze
fase sluit de rest van de gemeenten stap voor stap aan door, volgens dezelfde principes, over te
gaan op de nieuwe werkwijze. De verbreding wordt vormgegeven aan de hand van de werkwijze
die de voorlopersgroep zelf ook heeft gehanteerd bij het ontwikkelen van de bouwstenen, namelijk
die van zelfonderzoek van het werk zoals het wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is beperkter dan in
de ontwikkelfase, maar helpt degene die de werkwijze moet adopteren en eigen maken om de
essentie beter te doorgronden. In plaats van rationeel overtuigen dat de ontwikkelde werkwijze
beter dan de huidige is, wordt ingezet op zelfinzicht en het inzetten van een blijvend evaluerend
proces op het eigen werk, afgezet tegen de bedoeling van het werk.
7

Om Beter Samenspel binnen de eigen lokale context te kunnen realiseren is een train de trainerconstructie noodzakelijk. Zo leren leidinggevenden, gedragswetenschappers en implementatie
(bege)leiders hoe zij, vanuit hun eigen rol en positie, de implementatie, doorontwikkeling en
borging van Beter Samenspel binnen de eigen lokale context kunnen realiseren. In de voorloop
gemeenten is hiervoor een programma ontwikkeld dat bruikbaar is voor alle gemeenten.
Om het programma Beter Samenspel goed vorm te kunnen geven, is met de inkoop van de GI-
capaciteit per januari 2020 nieuwe mogelijkheden tot samenwerking tussen de lokale wijkteam
medewerker en de jeugdbeschermer, gerealiseerd. Dit houdt in dat er, naast de al bekende
preventieve maatregel, twee nieuwe producten beschikbaar zijn in het preventieve kader:
Advies en deskundigheidsbevordering (nieuw)
Dit product maakt het mogelijk voor de lokale wijkteam medewerker om, op anonieme basis,
advies in te winnen bij de jeugdbeschermer over een casus. Ook kan de jeugdbeschermer, op
verzoek van het lokale wijkteam, ingezet worden voor deskundigheidsbevordering. Denk hierbij
aan voorlichting over specifieke werkwijzen e
 n/of doelgroepen.
Samen optrekken, regie op veiligheid bij de lokale wijkteam medewerker (nieuw)
Met toestemming van ouders, is het mogelijk dat de lokale wijkteam medewerker de jeugd
beschermer vraagt een korte periode samen op te trekken. De jeugdbeschermer kan dan bijvoorbeeld mee op huisbezoek en deelnemen aan de casuïstiekbespreking. De regie op veiligheid blijft
bij het lokale team.
Samen optrekken, regie op veiligheid bij de GI (voorheen de preventieve maatregel)
Aan de Jeugdbeschermingstafel kan besloten worden een raadsonderzoek te starten. Alleen in die
situatie en nadat besluit tot raadsonderzoek is genomen, is het mogelijk dit product in te zetten.
De gezinscoach en de jeugdbeschermer trekken samen op, gedurende het onderzoek en voorafgaand aan een eventuele maatregel. D
 e regie op veiligheid ligt bij de GI.

Fase 3: Borging en blijvend ontwikkelen
Het programma Beter Samenspel wordt de eerste helft 2020 overgedragen en opgenomen in de
nieuwe programmastructuur van de regio Haaglanden. Daarmee zal Beter Samenspel definitief
‘landen’ en verder gaan als een bestaande werkwijze.
Om het doorlopend leer- en ontwikkelproces binnen de regio te borgen zal de huidige programmastructuur worden voortgezet. Regelmatige bijeenkomsten voor lokale implementatiebegeleiders,
gedragswetenschappers en managers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering zullen nodig
zijn om de voortgang te monitoren, hinderende organisatorische condities gezamenlijk te
beslechten, kinderziektes eruit te halen, te verbinden met nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen
en nieuwe wensen en ideeën een plek te geven.
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MONITOR
Recent onderzoek in de regio Haaglanden laat zien dat 17% van alle jeugdhulpkosten gemaakt
worden voor 1% van alle cliënten. Deze gezinnen waarin hoog complexe problematiek speelt,
hebben bijna 8 keer hogere kosten per maand ten opzichte van de overige cliënten. In 70% van
deze gevallen gaat dit gepaard met gedwongen maatregelhulp. En de kosten zijn in deze gezinnen
veelal structureel van aard. Vaak is zelfs intergenerationeel aanwezigheid van complexe problematiek zichtbaar en de daarmee gepaard gaande hoge kosten.
Uit de ruim 50 dossiers die bij de start van het programma geanalyseerd zijn, blijkt dat de inzet in
complexe gezinnen veelal gericht is op symptoombestrijding. Deze wijze van inzet van de verschillende partijen (lokale teams, GI, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, crisisdienst, zorgaanbieders) brengen hoge kosten met zich mee. In veel van de gezinnen met hoog complexe
problematiek zagen we de problemen, ondanks al deze inzet, niet afnemen. Onze eigen (organisatie-) patronen blijken een belangrijke rol te spelen bij het in stand houden van deze werkwijze.
De grootste besparing na implementatie van het programma Beter Samenspel valt te verwachten
op de manier waarop we de zorg inzetten. Niet door beter te gaan samenwerken, maar door deze
samenwerking anders te richten, wordt het mogelijk kinderen duurzaam veilig te laten opgroeien
en tegelijkertijd een forse besparing op de (jeugd)zorgkosten te realiseren. Door te zorgen dat de
samenwerking leidt tot het veel eerder in casussen herkennen en doorbreken van in standhoudende patronen, zal sneller en effectiever zorg worden ingezet. Hierdoor zal vervolgens eerder
een duurzaam stabiele(re) situatie worden gerealiseerd.
Om de impact van het programma Beter Samenspel te kunnen meten, is een monitor ingericht. De
veranderaanpak van Beter Samenspel sluit aan bij de opgave om de transformatiedoelen van papier
naar praktijk te brengen. Deze organisatieverandering heeft daarmee een evolutionair karakter;
gezamenlijk leren door het doormaken van dit proces van strategische formulering naar uitvoering
in de praktijk. Dit vraagt in de monitoring een dynamisch model dat in kaart brengt én houdt hoe
de doelstellingen, vanuit de visie en de gedeelde waarden/uitgangspunten, worden gerealiseerd
en welke problemen, oplossingen en acties hieraan bijdragen. De praktijk is uiteraard altijd breder,
veelomvattender, genuanceerder en gecompliceerder dan welk model ook. Het causaal model, dat
onderdeel is van de monitor, doet uitspraken over een deel van deze werkelijkheid. Voordeel van
deze monitoringsvorm is dat het een beeld geeft van de onderlinge samenhang van de verschillende factoren die met elkaar tot het gewenste eindresultaat leiden.
Gelet op bovenstaande is het belangrijk om te vermelden dat de monitor geen statisch document
is, maar meebeweegt met de inhoudelijke ontwikkeling binnen het programma en kan dus op
onderdelen worden bijgesteld en aangevuld ten behoeve van het programma en de kwaliteit van
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de monitoring. Ten zijde van het drukken van dit boekje worden de mogelijkheden verkend om in
het kader van de borging van de monitor te kijken óf, en zo ja, hoe de monitor standaard onderdeel
kan worden van de Jeugdhulpmonitor.
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ONDERZOEK KENNISNETWERK
JEUGD HAAGLANDEN
Een andere vorm van monitoring is het onderzoek van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. De
gemeenten in de regio Haaglanden willen weten wat werken volgens Beter Samenspel oplevert
voor de medewerkers van lokale teams, GI’s en gezinnen. Daarom doet het lectoraat Jeugdhulp in
Transformatie een onderzoek naar de opbrengsten gedurende de implementatie in de hele regio
Haaglanden.
Lokale teams hebben niet in elke gemeente dezelfde werkwijze. Daarom is gekozen voor een
opzet waarin geëvalueerd, maar ook samen verder ontwikkeld wordt, zodat de werkwijze beter
aansluit bij de lokale behoeften. Dit heet participatief actieonderzoek.
Het actieonderzoek richt zich op de vraag ‘Wat levert Beter Samenspel op en kan dat nog beter?’
De focus van het onderzoek ligt op hoe alle betrokkenen de samenwerking ervaren en wat zij met
elkaar kunnen doen om de samenwerking te optimaliseren. Bij betrokkenen gaat het niet alleen
om medewerkers van de lokale teams en GI’s, maar óók om ouders en kinderen. De Haagse
Hogeschool gaat samen met medewerkers van lokale teams en gecertificeerde instellingen
onderzoeken hoe de samenwerking verloopt, welke mogelijke bevorderende en belemmerende
organisatorische condities van invloed zijn op de samenwerking en welke verbeteracties nodig
zijn. Dat doen ze in leer- en ontwikkelteams. Met de leer- en ontwikkelteams wordt er een gezamenlijk proces in gang gezet dat bijdraagt aan de optimalisatie en inbedding van Beter Samenspel
in de lokale situatie. De leer- en ontwikkelteams krijgen hiervoor input vanuit uitgezette vragenlijsten en casusreviews. Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden doet dit onderzoek in Den Haag,
Delft en Westland en in een later stadium ook in enkele andere gemeenten in de regio Haaglanden.
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WERKWIJZE
De werkwijze bestaat uit een samenhangend geheel van vijf bouwstenen. De samenhang van de
bouwstenen samenwerking, reflectie, acute & structurele veiligheid en weging wordt in de grafische
werkwijze weergeven. Verderop in de tekst wordt de werkwijze per bouwsteen inhoudelijk nader
toegelicht. De bouwstenen bieden de professionals handvatten in de dagelijkse praktijk.

BOUWSTEEN
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ONDERLIGGENDE DOCUMENTEN

Samenwerking

Samenwerking lokaal team en GI
Samenwerkingsprincipes
Privacy
Inhoudelijke beslissingen

Weging

Weging

Acute veiligheid & structurele veiligheid

Acute veiligheid
Structurele veiligheid
Tijdslijn, voorgeschiedenis en situatie gezin
Gezinspatroon
Van patroon naar haalbare eindsituatie
Gesprekken met kinderen

Reflectie

Reflectie

BOUWSTEEN SAMENWERKING LOKAAL TEAM EN GI
In de bouwsteen ‘Samenwerking lokaal team en GI’ wordt inzichtelijk gemaakt hoe de samenwerking
tussen het lokale team en de GI er idealiter uit ziet. De samenwerking is in deze bouwsteen schematisch in kaart gebracht voor zes aspecten, namelijk: informatiedeling, regie en plan van aanpak,
veiligheidstaxatie, praktische invulling, taken en kernbesluiten. Als basis geldt een aantal samenwerkingsprincipes waar alle partners zich aan verbonden hebben, die zijn beschreven in de bouwsteen samenwerkingsprincipes. Bij de schematische uitwerking wordt uitgegaan uit van samenwerking en regievoering zoals in onderstaand figuur (1). De figuur is van links naar rechts te lezen,
waarbij gestart wordt met de fase bij het lokaal team, in de volgende fase de expertise van de GI
betrokken wordt, een fase verder waar een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken en als
laatste de fase bij het lokaal team nadat de maatregel afgesloten is. In het schema van figuur 2 is
beschreven wie voor welk onderdeel in welke fase aan zet is.
Figuur 1. Samenwerking lokaal team (LT) en GI (schema is van links naar rechts te lezen)
VRIJWILLIGE HULP
regie bij LT

Complexe vraag
Directe veiligheid
Zorgen ontwikkeling
van de kinderen

JA
NEE

GEDWONGEN HULP
regie bij de GI

Doorbreken lukt niet
Directe veiligheid
Zorgen ontwikkeling
van de kinderen

JA

Veiligheidstaxatie
bij LT

JA
NEE
JA

Veiligheidstaxatie
bij de GI

SAMENWERKING PER FASE

JBT
LT

VRIJWILLIGE HULP
regie bij LT

Doorbreken
JA
lukt niet
Directe veiligheid JA
Zorgen ontwikkeling
van de kinderen JA

Uitvoeren plan
naar de haalbare
eindsituatie

Borgingsplan

Nieuwe signalen
en/of
geen medewerking
meer aan de bor
gingsafspraken

Veiligheidstaxatie
bij de GI

Veiligheidstaxatie
bij de GI

Veiligheidstaxatie
bij de GI

Veiligheidstaxatie
bij LT

RvdK
LT

+

GI

LT

+

GI

GI

LT

+

GI

LT

SPARREN

SPARREN

SPARREN

GI

LT

GI
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Figuur 2. De (6) verschillende samenwerkingsaspecten per fase nader toegelicht (schema is van links naar rechts te lezen)
LOKAAL TEAM
1. Informatiedeling:
Geef inzicht in:
Welke informatie wordt
tijdens het gezamenlijk
oplopen en bij overdrachten minimaal
gedeeld?

2. Regie en Plan van
Aanpak:
Geef inzicht in:
Wie is verantwoordelijk
voor het plan (o.a. vaststellen van de haalbare
eindsituatie) en heeft de
regie op de uitvoering
van het plan?
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LOKAAL TEAM EXPERTISE JB

MAATREGEL GI

Ontbrekende informatie
Na weging en het besluit van het
inzetten van uitgebreide probleem wordt toegevoegd
analyse bij het lokaal team wordt de aan de uitgebreide
probleemanalyse.
volgende informatie vastgelegd:
• Aanleiding
• Genogram
• Tijdslijn (ingezette hulp met resultaat, feitelijke belangrijke gebeurtenissen en belangrijke besluiten)
• Actuele feitelijke zorgen en
krachten
• Danger statements/veiligheids
afspraken
De informatie wordt steeds door het traject heen bijgewerkt en meegenomen.
• Patroon
• Haalbare eindsituatie
• Doelen (wie, wat, wanneer, voortgang)
Het lokaal team is
verantwoordelijk voor
het plan en voor de
regie/coördinatie op de
uitvoering van het plan.
De jeugdbeschermer
De ingezette hulpverlening is
verantwoordelijk voor uitvoering van ondersteunt hierin.
de hulpverlening.
De ingezette hulpverleWe doen dit in gezamenlijkheid met ning is verantwoordelijk
voor uitvoering van de
het kind, ouders, netwerk en uit
voerend hulpverleners om het plan hulpverlening.
succesvol te kunnen uitvoeren.
We doen dit in gezaZie de bouwsteen samenwerkings
menlijkheid met het
principes.
kind, ouders, netwerk
en uitvoerend hulpverleners om het plan
succesvol te kunnen
uitvoeren.
Zie de bouwsteen
samenwerkingsprincipes.
Het lokaal team is verantwoordelijk
voor het plan en voor de regie/
coördinatie op de uitvoering van
het plan.

GI is verantwoordelijk voor het plan en voor de
regie/coördinatie op de uitvoering van het plan.
De ingezette hulpverlening is verantwoordelijk
voor uitvoering van de hulpverlening.
We doen dit in gezamenlijkheid met het kind,
ouders, netwerk, lokaal veld en uitvoerend
hulpverleners om het plan succesvol te kunnen
uitvoeren. Zie de bouwsteen samenwerkings
principes.
In het geval dat er kinderen met én zonder een
kinderbeschermingsmaatregel in het gezin
zijn: De GI heeft de regie en is daarmee het
aanspreekpunt van het gezin. Het lokaal team
regelt de hulpverlening voor de kinderen zonder
maatregel en is zo nodig aanwezig in bij evaluaties en dergelijke. Dit kan alleen als ouders het
hiermee eens zijn. In de andere gevallen is het
maatwerk en is het van belang dat er een een
duidige lijn en visie is tussen de GI en het lokaal
team. Zie de bouwsteen samenwerkingsprincipes.

LOKAAL TEAM NA BORGING GI

LOKAAL TEAM
3. Veiligheidstaxatie:
Geef inzicht in:
Wie is verantwoordelijk
voor het taxeren van de
veiligheid?

4. Praktische invulling
per fase

LOKAAL TEAM EXPERTISE JB

Lokaal veld is verantwoordelijk voor GI is verantwoordelijk
de veiligheidstaxatie.
voor de veiligheidstaxatie.

MAATREGEL GI

LOKAAL TEAM NA BORGING GI

GI is verantwoordelijk voor de veiligheidstaxatie.

Lokaal team is
verantwoordelijk voor
de veiligheidstaxatie.

De GI is betrokken vanuit
de expertise, in gezamenlijkheid met lokaal
team.
In de eerste fase blijft de al betrokken medewerker
van het lokaal team of een teamlid die de zaak
inhoudelijk goed kent actief betrokken zodat er
een warme overdracht naar de jeugdbeschermer
is. De medewerker van het lokaal team sluit
als expert aan bij het MDO van de GI als het om
besluitvorming over de in te zetten lijn en het
De jeugdbeschermer die vaststellen van het Gezinsplan binnen de GI gaat.
In de middenfase van de maatregel blijft de medede casus mogelijk na
Met ouders (en kind) wordt vooraf
werker lokaal team vanuit maatwerk betrokken.
de JBT gaat oppakken
besproken dat er extra expertise
Dit kan in een waakvlamconstructie zijn maar ook
wordt in de voorbereibetrokken wordt. Wanneer ouders
meer actief indien nodig.
ding daarnaartoe al
geen toestemming geven voor het
Als de uitvoering van de maatregel langer dan
sparren dan wordt de zaak anoniem toegewezen.
een jaar duurt zal middels maatwerk afgewogen
besproken en teruggekoppeld aan
worden in hoeverre het lokaal team betrokken
De jeugdbeschermer
ouders.
dient te blijven. Het is mogelijk dat het dossier bij
is samen met de lokale
medewerker actief naar het lokaal team gesloten wordt, maar dat een vast
De medewerker van de GI sluit
contactpersoon bij het lokaal team beschikbaar is
het gezin, met als doel
als expert aan bij het MDO van het
in het vrijwillig kader te om te sparren.
lokaal team als het om besluitvorIn de eindfase van de maatregel zal de medewerker
ming gaat rond de opschaling naar kunnen blijven.
van het lokaal team bij de netwerkbijeenkomsten
het dwang kader. De besluitvorming
waarin het borgingsplan wordt besproken actief
ligt bij het lokaal team.
aanwezig zijn. Met alle betrokkenen worden afspraken gemaakt over het nakomen van de afspraken en wat te doen als het mocht vastlopen.
De medewerker van het lokaal team sluit als
expert aan bij het MDO van de GI als het om
besluitvorming gaat rond de afschaling naar het
vrijwillig kader. De besluitvorming ligt bij de GI.
Aan ouders wordt gevraagd of het lokaal team
indien noodzakelijk de jeugdbeschermer maximaal een jaar na afsluiting nog om advies en
informatie mag vragen.
Als de casus niet via het lokaal team bij de GI is
gekomen (maar via Veilig thuis of het CIT bijvoorbeeld) dan kan een dossier nog niet bekend zijn
bij het lokaal team. In dit geval wordt de zaak
aan het begin van de eindfase bij het lokaal team
aangemeld zodat in de eindfase gezamenlijk
opgetrokken kan worden.
Vaste jeugdbeschermers die als
contactpersoon kunnen worden
geraadpleegd. Zij werken een dag
(deel) op de locatie van het lokale
team. Zij sluiten op afroep aan
bij een (geanonimiseerde) casus
bespreking bij het lokaal team.

De al betrokken medewerker van het lokaal
team blijft betrokken als
dit mogelijk is en anders
een collega die op de
hoogte is van de casus.

Als er geen toestemming meer is om de
eerder betrokken
jeugdbeschermer te
raadplegen, dan wordt
de casus voorgelegd
aan de vaste jeugdbeschermers die
als contactpersoon
kunnen worden
geraadpleegd. Deze
werken een dag(deel)
op de locatie van het
lokaal team of zijn als
vast contactpersoon
bereikbaar. Zij sluiten
op afroep aan bij een
geanonimiseerde
casusbespreking bij
het lokaal team.
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5. Taken per fase

LOKAAL TEAM

LOKAAL TEAM EXPERTISE JB

MAATREGEL GI

LOKAAL TEAM NA BORGING GI

Taak/verantwoordelijkheid
lokaal team:
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Planning netwerkoverleg
• Alle kinderen in gezin zijn
gesproken
• Uitgebreide probleemanalyse
uitvoeren (na weging en besluit
team)
• Financiën, huisvesting, werk/
dagbesteding, GGZ etc. ouders.

Taak/verantwoordelijkheid lokaal team:
• Financiën, huisvesting,
werk/dagbesteding,
GGZ etc., ouders.
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Planning netwerkoverleg
• Alle kinderen in gezin
zijn gesproken

Taak/verantwoordelijkheid lokaal team:
• Financiën, huisvesting, werk/ dagbesteding,
GGZ etc., ouders.

Taak/verantwoordelijkheid lokaal team:
• Veiligheids- en
risicotaxatie
• Bodemeisen
• Planning netwerkoverleg
• Alle kinderen in
gezin zijn gesproken
• Uitgebreide
probleemanalyse
uitvoeren (na weging
en besluit team)
• Financiën, huis
vesting, werk/
dagbesteding, GGZ
etc., ouders.

Taak/verantwoordelijkheid GI:
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Juridische procedures
• Plaatsing bij MUHP
• Planning netwerkoverleg
• Bepaling jeugdhulp
• Alle kinderen in gezin zijn gesproken

Taak/verantwoordelijkheid GI:
• Adviseren, meedenken
en meegaan wat
betreft:
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Juridische procedures
6. Kernbesluiten
per fase
Geef inzicht in:
Wie is (eind)verantwoordelijk voor de (kern)
besluiten, (inclusief
afgeven beschikkingen
jeugdhulp?

Lokaal team neemt de kern
besluiten.

Lokaal team neemt de
kernbesluiten. De GI
neemt kernbesluiten
veiligheid
Het is van belang dat er
een eenduidige lijn en
visie is tussen de GI en
het lokaal team. Zie de
bouwsteen samenwer
kingsprincipes.

G neemt de kernbesluiten.
In het geval er sommige kinderen in het gezin een
maatregel hebben en andere kinderen niet: De
GI heeft de regie en is daarmee verantwoordelijk
voor de kernbesluiten.
Het lokaal team regelt de hulpverlening voor de
kinderen zonder maatregel en neemt hiermee, in
overleg met de GI, een kernbesluit.

Het is van belang dat er een eenduidige lijn en
visie is tussen de GI en het lokaal team.
Vanuit de gezamenlijke
Zie de bouwsteen samenwerkingsprincipes.
visie wordt het besluit
genomen of een Kinderbeschermingsmaatregel
nodig is of niet. Dit kernbesluit wordt genomen
vanuit het lokaal team,
behalve als dit direct
resulterend is vanuit de
veiligheidsinschatting
waarbij direct gehandeld
moet worden.
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Lokaal team neemt de
kernbesluiten.

BOUWSTEEN SAMENWERKINGSPRINCIPES
In de nieuwe werkwijze gelden enkele basis samenwerkingsprincipes. Daarin kunnen ook barrières
ontstaan. In de bouwsteen ‘Samenwerkingsprincipes’ is aan de hand van een aantal onderwerpen
of vraagstukken een uiteenzetting gemaakt van de samenwerkingsprincipes, het signaleren van
barrières en een stappenplan om barrières op te lossen. Deze bouwsteen hangt sterk samen met
de bouwsteen ‘Samenwerking lokaal team en GI’.

Samenwerkingsprincipes
Uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt planmatig als één team gewerkt
Gezamenlijk wordt alle informatie van het gezin compleet in kaart gebracht
Gezamenlijk wordt een analyse/weging/besluit en blijvende probleemanalyse gedaan
Gezamenlijk wordt er gezorgd voor continuïteit in de verantwoordelijkheid en de uitvoering van
het veiligheidsplan
Er wordt aandacht besteed aan het borgen
Professionals gedragen zich met een professionele houding, waarbij de inhoud (wat, hoe en
wie) ter discussie mag staan; er wordt gezamenlijk tot afspraken gekomen
Er is 100% uitwisseling dossier/informatie
Er wordt maatwerk geboden om het kind blijvend veilig te laten zijn
Elkaars kennis/expertise wordt ingezet wanneer dit nodig is

Hoe hou je helder naar het gezin/hulpverlening hoe de rol/taken/verantwoordelijkheden
verdeeld zijn?
• Hoe: er wordt om de aantal weken een netwerkberaad georganiseerd waarbij alle partijen
rondom het gezin aanwezig zijn, denk aan het gezin, netwerk en instanties
• Wat:
- er worden duidelijke afspraken gemaakt (wie doet wat, wanneer en hoe)
- de taken/verantwoordelijkheden worden verdeeld en wanneer mogelijk gekoppeld aan de
doelen
- voortgang van de doelen wordt besproken om de patronen te doorbreken de structurele
veiligheid voor de kinderen te bereiken
- plan altijd direct een volgend netwerkberaad om tijd te besparen en de continuïteit te waarborgen
Randvoorwaarden van de samenwerkingsprincipes:
• We brengen het gezin, netwerk en de instanties om het gezin in beeld. Wie zijn de mensen?
• Het gezin, netwerk en alle betrokken hulpverlening zijn aanwezig en werken gezamenlijk naar
dezelfde haalbare eindsituatie
• Bepaal met elkaar wie wat doet voor het gezin
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Barrières
Hoe signaleer je barrières tussen professionals?
• Wanneer je merkt dat de betrokken hulpverlening in een patroon zit waardoor niet (of moeilijk)
gezamenlijk wordt gewerkt aan de gestelde doelen om de gezinspatronen te doorbreken
• Er is een blijvend verschil van focus, taal of werkwijze (blijf elkaar op logica overtuigen). Check
de volgende punten om te controleren of hier sprake van is:
- is er focus op kind(eren)of gezin of ouders?
- is er focus op de blijvende veiligheid van het kind?
- is sprake van organisaties met een verschillende manier van werken en blijven ze vasthouden aan het eigen plan en manier van werken?
- is er focus op de privacy van de ouder ten opzichte van de veiligheid van het kind?
- is er sprake van verschillende manieren en taal bij de taxatie van de veiligheid?
• Er zijn veel wisselingen:
- er zijn veel wisselingen van hulpverleners of afwezigheid hulpverleners
- binnen een organisatie zijn meerdere wisselingen van hulpverleners voor één gezin
- hulpverleners kunnen of willen structureel niet aansluiten bij netwerkberaden
Hoe signaleer je blijvende verschillende analyses en/of inhoudelijke afwegingen?
• De betrokken hulpverlening is elkaar blijvend inhoudelijk aan het overtuigen (analyse, weging
inhoud), maar wisselen niet van inhoudelijk standpunt (inhoudelijke impasse)
• Bij de gezamenlijke analyse is er blijvend niet hetzelfde beeld
• De betrokken hulpverlening heeft een blijvende andere haalbare eindsituatie
• De betrokken hulpverlening heeft dezelfde haalbare eindsituatie geformuleerd, maar willen
inhoudelijk een andere weg bewandelen (doelen, prioriteiten, soort hulp) om de patronen van
dit gezin te doorbreken
• De betrokken hulpverlening wordt het niet eens over welke (vervolg)hulpverlening ingezet moet
worden om aan de gestelde doelen te werken
Hoe signaleer je een blijvende persoonlijke barrière in de samenwerking?
•
•
•
•

Je krijgt geen contact met de andere hulpverlener(s)
Je vindt dat de andere partij is niet objectief is
Je merkt dat je een persoonlijke irritatie hebt
Je wordt structureel te laat of niet geïnformeerd

Wanneer signaleer je barrières?
•
•
•
•
•
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Tijdens netwerkbijeenkomsten
In de casuïstiekbesprekingen
Bij het bespreken van de patronen en doelen
Observaties tijdens huisbezoek of andere overleggen
Contact blijft uit of afspraken worden afgezegd

Wat kun je doen als je barrières signaleert?
Als de directe veiligheid van het kind in het gedrang is dan kan er sneller gehandeld worden en
mogen stappen overgeslagen worden:
1. Stap 1: we hebben de barrière zelf goed in beeld
Hoe? Maak aan de hand van enkele punten een goede analyse om de barrière in beeld te
krijgen:
• Wat voor soort barrière is het volgens mij?
• Wat wil ik van de ander weten?
• Waar vinden we elkaar inhoudelijk wel (analyse, weging, patroon etc.)?
• Wat is mijn aandeel/rol in deze barrière?
• Wat doe ik, welk gedrag laat ik zien?
• Wat zou ik kunnen doen om de barrière te doorbreken?
• Vraag een collega om kritisch en feitelijk mee te denken.
• Stel je reflectief op vanuit samenwerkingsprincipes.
2. Stap 2: ga in gesprek met de betreffende hulpverlener
Plan eventueel nog een extra gesprek met collega’s erbij om de situatie te doorbreken. Hoe?
• Benoem de barrières naar de hulpverlener(s), nodig ze uit voor een gesprek
• Bepaal vooraf het doel en de focus van het gesprek
• Stel vragen; wees nieuwsgierig en heb oprechte interesse naar de ander in het gesprek
• Probeer te begrijpen hoe de ander naar de barrière kijkt
• Geef inzicht in onze eigen analyse en aandeel in de barrière
• Nodig (wanneer nodig) een collega uit om feedback te geven op je eigen handelen of de
situatie
• Bespreek met de betrokkenen over het betrekkingsniveau als dit nodig is.
3. Stap 3: opschalen naar de leidinggevende en eventueel gedragswetenschapper
Wanneer mogelijk een face-to-face gesprek met alle betrokkenen of per telefoon als de situatie
hier om vraagt. Hoe?
• Wanneer de barrière er om vraagt, wordt er gewisseld met collega’s en wordt er verder
gewerkt vanuit een status quo (wanneer dit niet van invloed is op de veiligheid van het kind)
4. Stap 4: schaal op naar een hoger management volgens de binnen de organisatie geldende
escalatieroutes
Hoe?
• Altijd maatwerk
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BOUWSTEEN PRIVACY
In het overzicht in de bouwsteen ‘Privacy’ worden aan de hand van Questions & Answers (Q&A’s)
een aantal handvatten geschetst omtrent privacy, die behulpzaam kunnen zijn in de samenwerking tussen het lokaal team en de GI. Onderstaande handvatten zijn tot stand gekomen in samenspraak met juristen.

Het delen van informatie vanuit een Gecertificeerde Instelling of lokaal team met
een zorgaanbieder.
• Er is toestemming van ouders en zo nodig jeugdige zelf, waardoor de informatie zonder
problemen gedeeld kan worden.
• Er is geen toestemming van ouders en/of jeugdige zelf.
Q: welke ruimte heeft de medewerker om informatie te delen?
A: er zijn meerdere grondslagen op basis waarvan je informatie kunt delen. Toestemming is één
van de grondslagen, maar bijvoorbeeld een wettelijke verplichting of een levensbedreigende
situatie zijn ook grondslagen.
De medewerker mag zonder toestemming informatie verstrekken aan andere beroepskrachten
die direct/rechtstreeks bij de jeugdhulp aan dezelfde jeugdige betrokken zijn, voor zover zij deze
informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun aandeel in de jeugdhulp. Hetzelfde geldt voor
een vervanger bij vakantie of ziekte. Eenzelfde soort bepaling geldt voor zorgverleners, zij mogen
uitwisselen met andere zorgverleners betrokken bij de uitvoering van dezelfde behandelovereenkomst. Ook bij deze uitwisseling moet je de ouders en/of jeugdige hier wel over informeren (dus
geen toestemming vragen, wel informeren).
• Probeer bij het ontbreken van toestemming achter de specifieke bezwaren van ouders te
komen. Bespreek met hen of je de bezwaren weg kan nemen.
• Overleg bij het doorbreken van je beroepsgeheim altijd met een collega of leidinggevende en leg
deze afweging vast in het dossier (waarom was toestemming niet mogelijk, welke afweging heb
je gemaakt, met wie heb je overlegd en aan wie zijn welke gegevens verstrekt en met welk doel).
• Als er sprake is van een vrijwillig kader en de hulp niet kan starten omdat ouders geen
toestemming geven voor het informeren van de jeugdhulpaanbieder, overweeg dan of inzet van
het gedwongen kader nodig is.

Bijzondere situaties
Voor een aantal situaties gelden bijzondere regels. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie
aan de jeugdbeschermer bij een ondertoezichtstelling en voogdij of aan Veilig Thuis en de Raad
voor de Kinderbescherming. Maak in dit soort situaties gebruik van:
• Werkinstructies van jouw organisatie
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• ‘De Kleine Gids. AVG, privacy en beroepsgeheim in het sociaal domein’ of
• De Privacy App (https://www.jeugdconnect.nl/privacy/). In de Privacy App staat algemene
informatie over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De bedoeling van de app is om
jongeren, ouders en professionals te ondersteunen bij vragen die zij hebben over privacy. De
Privacy App wordt ondersteund door een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties
in de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder VNG, Jeugdzorg Nederland, het NIP, GGZ
Nederland, Sociaal Werk Nederland, de VOBC en VGN.

Mondelinge toestemming versus schriftelijke toestemming
Q: heeft schriftelijke toestemming meerwaarde ten opzichte van mondelinge toestemming? Het
kost voor de cliënt en hulpverlener meer tijd en moeite om steeds schriftelijke toestemming te
regelen. De cliënt kan dit als vervelend ervaren. Daarnaast vergroot het steeds moeten vragen
van toestemming wellicht de kans om geen toestemming te krijgen.
A: leg de mondelinge toestemming (steeds) vast in het dossier. Geef aan waarvoor ouders/jeugdige precies toestemming geven. Informeer de ouders/jeugdige dat zij hun toestemming te
allen tijde kunnen intrekken en leg uit wat er dan gebeurt. Er moet bij elke nieuwe gegevens
deling opnieuw toestemming worden gevraagd. Dit moet gericht, maar hoeft niet altijd formeel
geformuleerd te worden. Het kan ook als volgt: “Ik wil graag overleggen met … over … zodat ….,
vindt u dat goed?” Transparant zijn en de manier waarop je het vraagt, kan veel uitmaken voor
het antwoord dat je krijgt.

Tuchtrecht
Wetgeving en het tuchtrecht, maken dat professionals het delen van informatie een lastige afweging
vinden. Niet delen is echter ook een keuze en het belang van de veiligheid van het kind kan juist
ook verlangen dat je wél informatie deelt. Er kan, met de veiligheid van het kind als leidend principe en een heldere afweging hierin, vaak meer dan dat men denkt.
Q: wat kan nu wel en niet, waar moet je op letten om te voldoen aan het tuchtrecht?
A: er kan veel; maak gebruik van ‘De Kleine Gids. AVG, privacy en beroepsgeheim in het sociaal
domein’, privacyreglement gecertificeerde instelling, of de Privacy App (https://www.jeugdconnect.nl/privacy/). Wees transparant naar de cliënten over het delen van informatie en vraag
wanneer nodig toestemming.
Wees je ervan bewust dat het niet delen of niet vragen ook een beslissing is die gevolgen kan
hebben voor de veiligheid van een kind. Bespreek je dilemma met een collega, je gedragswetenschapper en/of je manager en leg je afweging vast in het dossier (waarom was toestemming niet
mogelijk, welke afweging heb je gemaakt, met wie heb je overlegd en aan wie zijn welke gegevens
verstrekt en met welk doel).
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Inzet van GI-expertise in lokaal veld
Een medewerker wil graag gebruik maken van de GI-expertise en de situatie van een gezin
bespreken met een GI-medewerker. De medewerker moet hiertoe echter eerst toestemming
vragen aan het gezin.
Q: doordat er soms veel en tegelijk speelt in een gezin kan het lastig zijn om hier tijd voor te
vinden in gesprek met de cliënt. Is het voldoende om alleen mee te delen aan cliënt of de cliënt
te informeren dat hij/zij besproken wordt in overleg tussen verschillende partijen? Kan dit
middels een convenant geregeld worden?
A: een convenant met mededeling is juridisch gezien niet voldoende. Leg in een voorkomende
situatie aan de cliënt uit dat je aanvullende expertise nodig hebt om het gezin goed te kunnen
helpen en waarom je denkt dat de expertise vanuit de GI daarbij kan helpen. Vervolgens kan je
het gezin voorleggen wat je met de GI-collega wil bespreken en vragen of dat akkoord is.
Natuurlijk mag je een casus wel altijd anoniem met de GI bespreken, zonder hiervoor toe
stemming nodig te hebben van het gezin.
Als er sprake is van een ernstige situatie kan het zijn dat je informatie moet delen (conflict van
plichten’). Zie ook de handvatten onder het punt Tuchtrecht.
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BOUWSTEEN INHOUDELIJKE BESLISSINGEN IN DE NIEUWE WERKWIJZE
In het programma Beter Samenspel is een werkwijze ontwikkeld om het samenspel tussen de
lokale teams van de gemeenten en de GI’s te optimaliseren. Deze bouwsteen gaat in op hoe met
een integrale werkwijze om kan worden gegaan met het nemen van inhoudelijke beslissingen. Met
de term medewerker wordt zowel de jeugdbeschermer als de medewerker van het lokaal team
bedoeld. Voor deze bouwsteen is gekeken naar verschillende bestaande wetten en documenten,
zoals de Jeugdwet, het normenkader (GI), de belangrijkste richtlijnen, beroepscodes en de
cao-jeugdzorg.

Samenvatting
Samengevat kan naar aanleiding van de analyse voor deze bouwsteen gesteld worden dat:
• de gedragswetenschapper (GW’er) (en andere deskundige collega’s) moet door de medewerker
betrokken worden bij belangrijke (kern)beslissingen
• de gedragswetenschapper is begeleidend/adviserend bij het bepalen van de koers/de te nemen
(kern)beslissing
• de medewerker moet altijd kunnen verantwoorden waarom wel/niet het advies van de
gedragswetenschapper opgevolgd wordt

Context
1. Er zijn situaties waarbij het de medewerker verweten werd zowel niet als wel het advies van de
gedragswetenschapper te hebben opgevolgd (bijvoorbeeld als het gaat om delen van informatie,
wordt de medewerker geacht ook zelf op de hoogte te zijn van de privacywetgeving).
2. Nergens staat iets beschreven over het nemen van kernbesluiten met een GW’er van een
andere organisatie (dus dat je als medewerker van het lokale team een kernbesluit neemt met
een GW’er van een andere organisatie, zoals de GI). Wellicht komt dit mede omdat dit in de
praktijk ook (nog) niet zo vaak gebeurt5.

Mogelijkheden
Zowel binnen de GI’s als binnen de gemeenten zijn er verschillen in wat de kernbesluiten zijn die
in gezamenlijkheid met een GW’er genomen moeten worden en wat de opschalingsmodellen zijn.
Het meest wenselijk en haalbare lijkt om deze reden te zijn dat de afspraken gelden van de organisatie waar op dat moment de regie ligt. Bijvoorbeeld; ligt de regie bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS) dan volgen de medewerkers van de verschillende organisaties de afspraken die gelden binnen de WSS. Als de jeugdprofessionals van
verschillende organisaties het niet met elkaar eens zijn over kernbesluiten dan kunnen de managers van beide organisaties gebruikt worden als opschalingsmodel.

5

Bij sommige GI’s is het verplicht om bij enkele kernbesluiten een consult met een interne GW’ers af te nemen. Het betrekken van
een externe GW’er is mogelijk maar zal dan altijd een extra stap zijn náást het consult van de interne (GI)GW’er.
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Aandachtspunten
• Het is van belang om een eenduidige visie en lijn met het lokale team en de GI te hebben en
daarbij gelden de samenwerkingsprincipes, zoals geformuleerd in de bouwsteen ‘Samen
werking lokale team en GI’. Dit komt omdat het soms lastig is te bepalen welke organisatie-
afspraken rondom kernbesluiten leidend zijn. Bijvoorbeeld als door de jeugdbeschermingstafel
(JBT) een preventief jeugdbeschermings(JB)-traject is afgesproken waarbij de regie bij het
lokaal team ligt maar de regie op de veiligheid bij de GI (zoals nu als voorstel in stukken van
Beter Samenspel staat).
• Alle betrokken organisaties hebben verschillende verantwoordelijkheden (ten aanzien van
eigen medewerkers, verantwoording richting derden).
• Houd er rekening mee wanneer er over sommige kinderen in het gezin wel een maatregel is
uitgesproken en over andere kinderen in het gezin niet.
• Het kan per organisatie verschillen wanneer de GW’er wel of niet betrokken moet worden bij
het nemen van een kern-/cruciale beslissing.
Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben wie bij welke organisatie de beslissingsbevoegdheid heeft
bij de besluiten in de casuïstiek. De manager kan bijvoorbeeld per organisatie verschillende rollen
hebben en zit bij de ene organisatie bij de casuïstiekbespreking en bij de andere organisatie niet.
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BOUWSTEEN WEGING
In de bouwsteen ‘Weging’ wordt beschreven wanneer je waar gaat wegen en hoe je dit kunt doen.
Tevens worden enkele instrumenten genoemd en krijg je inzicht in wat je vervolgens met de
uitkomsten kunt doen (zowel richting ketenpartners als in je eigen werk). Het wegingsproces is
aan de hand van een wegingskaart inzichtelijk gemaakt.

Wanneer weeg je?
Je gaat wegen bij de start of tijdens de uitvoering van een zaak wanneer er (ernstige) signalen en/
of problemen zijn op de volgende (leef)gebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geestelijke gezondheid ouders (LVB, psychiatrie en verslaving)
zorgmijders/ bagatelliseren van de zorgen
kindsignalen of bedreigde ontwikkeling kinderen
zorgmeldingen betrokken instanties
huiselijk geweld
draaglast/ draagkracht ouders uit balans
financiën/huisvesting
werk en opleiding
sociaal netwerk
je loopt vast in het gezin, bijvoorbeeld: ik kom niet meer binnen, ik ben brandjes aan het
blussen, de hulpverlening komt niet van de grond of ik ben alleen bezig met praktische zaken/
randzaken

Waar weeg je?
In de casuïstiekbespreking6 met collega’s en een gedragswetenschapper.

Hoe weeg je?
Je kunt een weging doen door elkaar in de casuïstiekbespreking open vragen te stellen met als
doel de feitelijke informatie van dit gezin (ouders en kinderen) op meerdere leefgebieden boven
tafel te krijgen. Op basis van deze informatie kan er een gezamenlijke weging worden gemaakt.
Om de weging inzichtelijk te maken, is een hulpmiddel met voorbeelden van open vragen die je
elkaar kunt stellen gecreëerd, genaamd de wegingskaart. Nadat er voldoende feitelijke informatie
is, weegt het team met elkaar of er wel of geen uitgebreide probleemanalyse ingezet gaat worden.
Soms zal een tussenstap nodig zijn en zal eerst meer feitelijke informatie nodig zijn voordat er
gewogen kan worden. Het proces van besluiten is opgenomen in de wegingskaart.

6

In alle bouwstenen wordt de term casuïstiekbespreking gebruikt. Een andere gebruikte term is MDO.
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Instrumenten
Hieronder staan voorbeelden van instrumenten die jou kunnen ondersteunen bij het gestructureerd in kaart brengen op welke (leef)gebieden er feitelijke zorgen zijn. Het verschilt per lokaal
team en GI welke instrumenten beschikbaar zijn; informeer hiernaar binnen de eigen organisatie.
Je kunt denken aan de volgende instrumenten:
•
•
•
•
•
•
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ARIJ
ZRM
GIZ
Veiligheidslijst SOS
Veiligheidslijst plus
Lirik

1

HIER DIEN JE HET EIGEN LOKALE
AANMELDINGSPROCES IN TE VULLEN;
TER INSPIRATIE HIER HET AANMELDPROCES VAN DELFTS SUPPORT.

Wegingskaart voor uitgebreide analyse
AANMELDPROCES (VUL HIER JE EIGEN PROCES IN)
Kennismaking + ZRM en
evt. GIZ/ARIJ invullen

Screenen en verdelen

NEE

ScreeningTeamcoördinator
en bureaudienst

Tijdens de casuïstiek
bespreking stel je
elkaar open vragen
om de benodigde
feitelijke informatie
op tafel te krijgen.

3

Je weegt samen de
informatie en neemt
het besluit over het
wel/niet inzetten
van de uitgebreide
probleemanalyse.

Intake gezin en GIZ invullen

Mogelijk inhoudelijk wegen in de
casuïstiekbespreking (= elke twee weken)

geen weging

BIJ WELKE (NIEUWE) ZORGEN/SIGNALEN MOET JE EXTRA ALERT ZIJN?

Gedurende de hulp aan het gezin wanneer
de Meldcode wordt opgestart, er ernstige
(nieuwe) zorgen worden gemeld, inciden
ten plaatsvinden of wanneer je vastloopt
in het gezin.
HOE WEEG JE?

Besluit inzet
Team jeugd extra

NEE

Bij de start van de hulp aan het gezin bij
één of meerdere feitelijke (ernstige) zor
gen op leefgebieden (zie roze vlak).

3

geen weging

AANMELDPROCES (VUL HIER JE EIGEN PROCES IN)

WANNEER WEEG JE?

2

Mogelijk inhoudelijk wegen in de
casuïstiekbespreking (= elke week)

JA

Kinderen?

• Geestelijke gezondheid ouders (LVB, psychia
trie, verslaving)
• Zorgmijders / bagatelliseren van de zorgen
• Bagatelliseren van de zorgen
• Kindsignalen bedreigde ontwikkeling kinderen
• Zorgmeldingen betrokken instanties
• Huiselijk geweld
• Draaglast / draagkracht ouders uit balans
• Financiën / huisvesting

• Werk en opleiding
• Sociaal netwerk
• Je loopt vast in het gezin:
• Ik kom niet meer binnen
• Hulpverlening komt niet van de grond
• Ik ben alleen maar bezig met praktische
zaken / randzaken
• Ik ben alleen brandjes aan het blussen

WELKE VRAGEN KUNNEN JE ONDERSTEUNEN BIJ HET WEGEN?
Wie zijn de ouders?
• Is er sprake of vermoedens van psychiatrie/lvb/
verslaving bij ouders?
• Kunnen deze ouders denken in het belang van de kinderen?
• Delen ouders de zorgen over de kinderen? Bagatelliseren
ouders de zorgen?
• Huiselijk geweld? Frequentie? Heftigheid?
• Wat voor werk/opleiding?dagbesteding hebben de ouders?
• Zijn er financiële problemen? Zo ja, hoe hebben de
financiën invloed op de andere leefgebieden?
• Wat is het effect van de financiële problemen op het kind?
• Welke compenserende factoren zijn er?

Wie zijn de mensen?
• Genogram? Jonge kinderen?
• Is er een steunend netwerk? Rol, cultuur?
Wie zijn de kinderen?
• Hoe gaat het met de kinderen?
• School, sport en vriendjes (dagbesteding)?
• Op welke manier hebben de problemen effect op het kind?
• Wat hebben de kinderen nodig?
• Welke compenserende factoren zijn er?
Hulpverlening
• Staan ouders/kind open voor hulpverlening? Is er eerder
hulpverlening ingezet? Wat waren ervaringen van ouders?
• Hoe is dit in het verleden gegaan? Hoe is dit van de grond
gekomen? Hoe vaak is gestart en gestopt? Resultaten?

Meldingen / zorgsignalen
• Hoe vaak? Wat voor? Wanneer?

HOE BESLUIT JE?

4

Inhoud bespreken tijdens
casuïstiekbespreking

Voldoende feitelijke
informatie

NEE

Extra informatie
vergaren

Inhoud bespreken
tijdens casuïstiek(groep)

Geen teambesluit
GW-er besluit

JA
Teambesluit wel/geen uitgebreide analyse

Teambesluit wel/geen uitgebreide analyse
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BOUWSTENEN ACUTE EN STRUCTURELE VEILIGHEID
Bij de bouwsteen ‘Acute en Structurele veiligheid’ ligt de focus op het in kaart brengen van de
patroon die maakt dat de veiligheid van de kinderen in het geding is gekomen en wat maakt dat de
problemen in stand blijven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee soorten veiligheid en
daardoor zijn er ook twee bouwstenen opgesteld, namelijk ‘Acute veiligheid’ en ‘Structurele veiligheid’ (zie onderstaand schema). Acute veiligheid is gericht op het direct bescherming bieden aan
het kind omdat het kind op dat moment acuut in gevaar is. Structurele veiligheid is erop gericht
om duurzame veiligheid en stabiliteit in een gezin te realiseren, zodat er ook op langere termijn
geen sprake is van onveilige situaties. Dit onderscheid helpt om enerzijds de acute veiligheid te
waarborgen, maar anderzijds de structurele veiligheid niet uit het oog te verliezen en toe te
werken naar blijvende veiligheid in een gezin.
BLIJVENDE VERANDERING: STRUCTURELE VEILIGHEID
Acute veiligheid
Patroon doorbreken

Hoe de verandering
in het gezin te
realiseren?

Samenwerking met
andere professionals

Gebruik de eigen
methodiek zoals SoS
en FFP

Samenwerking
principes

Aanleiding

Welke informatie
mis ik nog?

Wie zijn de mensen?

Ander beeld zorgen
en krachten?

Hoe de doelen te bereiken?

ARIJ

Patroon

Voortgang gesprekken,
netwerkbijeenkomsten

Zorgen en krachten

Haalbare
eindsituatie

Borgen: advies en consult en borgingsplan

Afspraken:
overeengekomen ondergrens
en hoe deze waarborgen

Doelen: om haalbare
eindsituatie te
realiseren

Bouwsteen acute veiligheid
Voor acute veiligheid stel je voor het veiligheidsplan de volgende vraag: welke (veiligheids-)
afspraken zijn er nu nodig om de acute veiligheid te waarborgen?
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ACUTE VEILIGHEID

Aanleiding

Wie zijn de mensen?

ARIJ:
veiligheidstaxatie

Zorgen en
krachten

VEILIGHEIDSPLAN
• Doel: de acute veiligheid waarborgen
• Zolang dit een ‘6’ is, heb je de tijd om
het patroon te analyseren
• Zolang dit een ‘6’ is, heb je de tijd om
de blijvende verandering te realiseren
(= veranderplan)
• Als deze lager dan een ‘6’ is, moet je
terug naar je veiligheidsplan en acties 	
inzetten totdat deze weer een ‘6’ is.

Afspraken
overeengekomen
ondergrens en hoe
deze waarborgen

Veiligheidstaxatie instrument ARIJ
Wanneer je de veiligheidstaxatie met de ARIJ toetst, kijk je naar de mate van acuut gevaar in een
gezin. Per item zijn er drie conclusies mogelijk: veilig, onveilig, direct veilig stellen. Je taxeert de
volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•
•

fysieke mishandeling
seksueel misbruik
ernstige verwaarlozing
psychiatrische problematiek opvoeders, direct gevaar kind
gedragsproblemen waardoor het kind een gevaar voor zichzelf is
acute ernstige psychische mishandeling
ontvoering dreiging
andere vormen van directe kind onveiligheid

Onderdelen veiligheidsplan
In het veiligheidsplan wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
1. Aanleiding:
Wat is de concrete situatie geweest die heeft gemaakt dat we een veiligheidsplan gaan maken?
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Wie heeft gemeld, wanneer is dit gebeurd, wat is er concreet gebeurd?
2. Zorgen en krachten:
Wat zijn de acute veiligheidsrisico’s? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Wat zijn de
concrete zorgen? Wat zijn de concrete krachten die compenserend kunnen zijn op de acute
zorgen?
3. Veiligheidsafspraken:
•
•
•
•

Wat zijn de afspraken om de acute zorgen te verkleinen?
Welke krachten kunnen we aanboren in het netwerk?
Wat is de met het gezin overeengekomen ondergrens ten aanzien van de acute veiligheid?
Wat is het plan als de ondergrens wordt overschreden?

Bouwsteen structurele veiligheid
Voor structurele veiligheid stel je voor het veranderplan de volgende vragen: welke patronen
moeten worden doorbroken, wat is de haalbare eindsituatie? Wat is er veranderbaar in het gezin
en wat moet (blijvend) gecompenseerd worden?
BLIJVENDE VERANDERING: STRUCTURELE VEILIGHEID

VERANDERPLAN
• Doel: blijvende verandering,
structurele veiligheid
• Doorbreken patroon
• Van symptomen naar in
stand houdend
• Goed genoeg
• Haalbaar: veranderbaar en
te compenseren
• Als de zorgen toenemen of
nieuwe zorgen:
veiligheidsplan aanpassen

Patroon doorbreken

Welke informatie
mis ik nog?

Samenwerking met
andere professionals

Gebruik eigen methodiek zoals SoS en FFP

Samenwerking
principes

Ander beeld zorgen
en krachten?

Hoe de doelen te bereiken?

Patroon

Voortgang gesprekken, netwerk bijeenkomsten

Haalbare eindsituatie

Borgen: advies en consult en borgingsplan

Doelen: om haalbare
eindsituatie te
realiseren
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Hoe de verandering
in het gezin te
realiseren?

Onderdelen veranderplan (= onderdeel van het (gezins)plan)
In het veranderplan wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
1. Patronen:
Welke onderliggende patronen moeten worden doorbroken in het gezin?
2. Haalbare eindsituatie:
Wat is voor het gezin een haalbare eindsituatie? De haalbare eindsituatie is de situatie waarin
de veiligheid van de kinderen niet meer in het geding is en ook niet meer komt.
3. Veranderbaar en te compenseren:
Om te komen tot een realistisch en uitvoerbaar veranderplan is het van belang om vanuit de
haalbare eindsituatie helder te krijgen wat veranderbaar is en wat (blijvend) gecompenseerd
moet worden. Wat is veranderbaar? Daar kan met het gezin aan gewerkt worden. Wat moet
(blijvend)gecompenseerd worden? Hoe kan dit ingericht worden?
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BOUWSTEEN TIJDLIJN, VOORGESCHIEDENIS EN SITUATIE GEZIN
In de bouwsteen ‘Tijdlijn, voorgeschiedenis en situatie gezin’ wordt een format geboden voor het in
kaart brengen van de voorgeschiedenis, ingezette hulpverlening, wie de mensen zijn en welke
zorgen er zijn. Deze bouwsteen hangt samen met de bouwsteen ‘Gezinspatroon, echter daar ligt
de focus op het inzicht te krijgen in de patronen van een gezin.
Aan bod komen:
• gezinssituatie (genogram, live-events en hulpverlening)
• situatie moeder (relaties, eigen ontwikkeling en financiën en huisvesting)
• situatie vader (relaties, eigen ontwikkeling en financiën en huisvesting)
• situatie kind (relaties, ontwikkeling en vrijetijdsbesteding)
• netwerk van het gezin (vrienden, familie, vrijwilligers en vereniging)
• hulpverlening (lopende en voorgaande)
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TIJDLIJN Naam gezin
Bijgewerkt
vanaf
		tot

GENOGRAM
Wie is moeder?

Wie is vader?

Wie zijn de kinderen?

Wie zijn het netwerk?

Welke live-events hebben zich voorgedaan?
Wat is de aanleiding dat hulpverlening op meerdere gebieden nodig is?
Welke hulpverlening is eerder ingezet en welke hulpverlening wordt nog ingezet?

WIE IS MOEDER? Naam moeder, geboortedatum
RELATIES
Waar is moeder opgegroeid, hoe zag haar eigen gezin eruit en hoe is het contact nu met de familie?
denk aan religie
Hoe is haar relatie met de vader(s) en eventuele huidige partner?
Hoe is haar relatie met de kinderen?
EIGEN ONTWIKKELING
Welke opleidingen heeft zij gevolgd, wat is haar beroep, werkt zij, wat zijn haar hobby’s? denk aan IQ
Hoe is haar gezondheid, fysiek en mentaal? denk aan mogelijke verslaving. Ingezette en huidige hulpverlening
komt in het hulpverleningsoverzicht
FINANCIËN EN HUISVESTING
Hoe is de financiële situatie? Zijn er financiële problemen? Zo ja, hoe groot zijn die? Is er hulpverlening om uit
de schulden te komen? Ingezette hulpverlening komt in het hulpverleningsoverzicht.
Hoe is de huisvestingssituatie?
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WIE IS VADER? Naam vader, geboortedatum
RELATIES
Waar is vader opgegroeid, hoe zag zijn eigen gezin eruit en hoe is het contact nu met de familie?
denk aan religie
Hoe is zijn relatie met de moeder(s) en eventuele huidige partner?
Hoe is zijn relatie met de kinderen?
EIGEN ONTWIKKELING

Welke opleidingen heeft hij gevolgd, wat is zijn beroep, werkt hij, wat zijn zijn hobby’s? denk aan IQ
Hoe is zijn gezondheid, fysiek en mentaal? denk aan mogelijke verslaving; ingezette en huidige hulpverlening
komt in het hulpverleningsoverzicht
FINANCIËN EN HUISVESTING
Hoe is de financiële situatie? Zijn er financiële problemen? Zo ja, hoe groot zijn die? Is er hulpverlening om uit
de schulden te komen? Ingezette hulpverlening komt in het hulpverleningsoverzicht.
Hoe is de huisvestingssituatie?
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WIE IS HET KIND? Naam kind, geboortedatum
RELATIES
Hoe ziet het kind de relatie met de ouders?
Hoe is de relatie met andere (stief)broertjes/zusjes en vrienden en vriendinnen? denk aan eigen relatie bij
tieners
Wie is voor hem/haar naast de ouders belangrijk in het netwerk?
EIGEN ONTWIKKELING
Welke onderwijs volgt of heeft gevolgd, hoe gaat het op school (resultaten en gedrag)?
Hoe is de fysieke gezondheid? denk aan mogelijke (game)verslaving. Ingezette en huidige hulpverlening komt
in het hulpverleningsoverzicht
Is er sprake van problemen in de ontwikkeling/gedragsproblemen? denk aan IQ
VRIJETIJDSBESTEDING
Is het kind lid van een sportvereniging, maakt het muziek, heeft het andere hobby’s?
Bijbaantje of vrijwilligerswerk?
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WIE ZIJN DE MENSEN IN HET NETWERK? Wie zijn belangrijk voor het kind/de kinderen?
Wie vinden het belangrijk dat het goed gaat met het kind/de kinderen en willen hierin een rol spelen?
FAMILIE
Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:
VRIENDEN, VRIJWILLIGERS, VERENIGING
Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:

HULPVERLENINGSOVERZICHT
LOPENDE HULPVERLENING
Naam zorgaanbod:
Datum start en aanleiding:
Gericht op kind/gezin of ouder:
Doelen:
Gegevens contactpersoon:
Naam zorgaanbod:
Datum start en aanleiding:
Gericht op kind/gezin of ouder:
Doelen:
Gegevens contactpersoon:
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN EERDERE HULPVERLENING/INSTANTIES
VAN TOT DATUM

TYPE

INSTANTIE

POSITIEF

TOELICHTING
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BOUWSTEEN GEZINSPATROON
De bouwsteen ‘Gezinspatroon’ helpt om inzicht te krijgen in de patronen van een gezin. Er volgt op
de laatste pagina een invulformat dat je op weg kan helpen. Deze bouwsteen hangt samen met de
bouwsteen ‘Tijdlijn, voorgeschiedenis en situatie gezin’, echter daar ligt de focus op het in kaart
brengen van de voorgeschiedenis, ingezette hulpverlening, wie de mensen zijn en wat de zorgen zijn.

De directe hulpvraag en de achterliggende hulpvraag
Vaak is het lastig om achter de directe hulpvraag de achterliggende hulpvraag te filteren.
Bijvoorbeeld: “Ik dreig mijn huis uitgezet te worden en ben hier zo druk mee dat ik mijn kinderen
niet aankan”.
Gevolg is dat interventies van de hulpverlening richten zich vaak op hulp in het hier en nu;
symptoombestrijding.
Als je blijvend effect wilt realiseren in een gezin vraagt dat om een diepere probleemanalyse.
Wat is het probleem en hoe uit dit zich? Wat houdt de problemen in stand?

Leefgebieden die elkaar beïnvloeden
In gezinnen waarbinnen de veiligheid van de kinderen in het geding is, zie je dat er problemen zijn
op meerdere leefgebieden en dat deze problemen elkaar ook beïnvloeden.
Leefgebieden:
• opgroeiproblemen
• school
• dagbesteding
• mentale en fysieke gezondheid ouders
• opvoedvaardigheden
• opgroeiproblemen
• relatie ouders
• huisvesting
• werk, inkomen, financiën
• steun eigen netwerk
• overlast in de wijk
• justitiële contacten
Hierbij kunnen de GIZ-leefgebieden worden gebruikt als je de onderlinge samenhang hierbij ziet.
Je kunt zicht krijgen op hoe ouders het probleem zien.
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Op de volgende pagina’s staat een uitgewerkt voorbeeld dat je stapsgewijs meeneemt in het
signaleren en herkennen van gezinspatronen. Op de laatste pagina is een format toegevoegd dat
je zelf kunt invullen.
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Figuur 1a en 1b CAF-driehoek, bewerking Common Assessment Framework, oktober 2014
Informatie GIZ-driehoek, GGD Holland-Midden, 11-11-2014
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STARTPUNT IS ZORGEN OVER EN GEDRAG VAN HET KIND (voorbeeld)

Problemen in het gezin:
Schoolverzuim, schulden,
opvoedproblematiek, overlast in de buurt
GEDRAG KIND
Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

WAAR KOMT HET GEDRAG VAN HET KIND VANDAAN? (voorbeeld)
Problemen in het gezin:
Schoolverzuim, schulden,
opvoedproblematiek, overlast in de buurt
GEDRAG KIND

ONTWIKKELING KIND

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek
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WAAROM ONTWIKKELT HET KIND ZICH ZO? (voorbeeld)
GEDRAG VADER

GEDRAG MOEDER

Onttrekt zich
Agressief naar moeder

Veel verhuisd
Ongestructureerd
Weinig zicht op opvoeding
Moeite met opvoeden
Buurtoverlast
Ontkenning van de problemen

Problemen in het gezin:
Schoolverzuim, schulden,
opvoedproblematiek, overlast in de buurt
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GEDRAG KIND

ONTWIKKELING KIND

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek

WAT LIGT ONDER HET GEDRAG VAN DE OUDERS? (voorbeeld)
FACTOREN VADER

FACTOREN MOEDER

Medische problemen
Moeite met relaties

Medische problemen
Intelligentie
Trauma

GEDRAG VADER

GEDRAG MOEDER

Onttrekt zich
Agressief naar moeder

Veel verhuisd
Ongestructureerd
Weinig zicht op opvoeding
Moeite met opvoeden
Buurtoverlast
Ontkenning van de problemen

Problemen in het gezin:
Schoolverzuim, schulden,
opvoedproblematiek, overlast in de buurt
GEDRAG KIND

ONTWIKKELING KIND

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek

43

WAT IS HET GEZINSPATROON? (voorbeeld)
FACTOREN VADER

FACTOREN MOEDER

Medische problemen
Moeite met relaties

Medische problemen
Intelligentie
Trauma

GEDRAG VADER

GEDRAG MOEDER

Onttrekt zich
Agressief naar moeder

Veel verhuisd
Ongestructureerd
Weinig zicht op opvoeding
Moeite met opvoeden
Buurtoverlast
Ontkenning van de problemen

WAT IS HET HULPVERLENINGSPATROON?

Problemen in het gezin:
Schoolverzuim, schulden,
opvoedproblematiek, overlast in de buurt
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GEDRAG KIND

ONTWIKKELING KIND

Onhandelbaar in de klas
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Agressief bij de teleurstellingen

PTSS
ODD/ADHD
Intelligentie
Hechtingsproblematiek

Invulformat: de hulpvraag en het onderliggende gezinspatroon
De hulpvraag en onderliggend gezinspatroon?
‘Ik dreig mijn huis uitgezet te worden en ben hier zo druk mee dat ik mijn kinderen niet aankan.’
• Door het gehele patroon in beeld te brengen, kun je beter inzetten op wat er nodig is om een blijvende
verandering te realiseren.
• Hierbij inzetten op alle zaken waaraan moet worden gewerkt.
• Scherp te maken dat de situatie alleen blijvend gaat veranderen als we dat wat het in stand houdt
wegnemen of daarin compenseren.

WAT IS HET GEZINSPATROON? (voorbeeld)
FACTOREN VADER

FACTOREN MOEDER

GEDRAG VADER

GEDRAG MOEDER

WAT IS HET HULPVERLENINGSPATROON?

PROBLEMATIEK

GEDRAG KIND

ONTWIKKELING KIND
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BOUWSTEEN VAN PATROON NAAR HAALBARE EINDSITUATIE
De bouwsteen ‘Van patroon naar haalbare eindsituatie’ bouwt voort op de analyse die je doet in de
bouwsteen ‘Tijdslijn, voorgeschiedenis en situatie gezin’ en de bouwsteen ‘Gezinspatroon’. Door
deze twee bouwstenen heb je namelijk inzicht in de voorgeschiedenis van het gezin, de ingezette
hulpverlening, de achtergrond van de gezinsleden, de zorgen die er zijn binnen het gezin en welke
patronen er spelen. Maar wat kun je vervolgens doen met deze analyse? Waar ga je naartoe
werken als je het patroon boven water hebt? Deze bouwsteen helpt om vanuit het patroon te
komen tot een haalbare eindsituatie.

Vragen die je helpen bij het formuleren van de haalbare eindsituatie:
• Is het patroon/zijn de patronen voldoende helder?
• Welke informatie mis ik nog?
• Wat is veranderbaar/leerbaar?
- Aan welke veranderdoelen gaat het gezin werken?
- Welke hulp en/of behandeling is nodig om te kunnen veranderen?
- Wie gaat de hulp bieden om te komen tot verandering?
• Wat moet blijvend worden gecompenseerd?
- Hoe gaat dit gecompenseerd worden?
• Welke krachten (in het gezin/ netwerk) zijn er om in te zetten?
• Wat is de positieve intentie van ouders/de wens voor het kind?
• Hoe realistisch/haalbaar is de wens van ouders/de wens voor het kind en wat is goed
genoeg?
• Omschrijf concreet: hoe ziet de eindsituatie eruit? Wat is er dan veranderd? Wat is er
behandeld/waar wordt aan gewerkt (doelen)? Waar en bij wie groeien de kinderen op?

Haalbare eindsituatie is geformuleerd, en dan?
•
•
•
•
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Wie moet ik hierin betrekken en wie zijn hierbij betrokken?
Wie heb ik hierin mee te krijgen?
Hoe ga ik dat doen?
Welke drempel heb ik hierin mogelijk zelf te nemen?

BOUWSTEEN GESPREKKEN MET KINDEREN
De bouwsteen ‘Gesprekken met kinderen’ richt zich op de gesprekken met de jeugdigen in de
Beter Samenspel-aanpak. Er zijn enkele uitgangspunten en afwegingen waar rekening mee moet
worden gehouden.

Uitgangspunten
De uitgangspunten vanuit de werkwijze zoals ontwikkeld in het programma Beter Samenspel zijn
als volgt:
• Ga altijd in gesprek met de jeugdige. Het lokaal team is de partij van de doorlopende lijn en is
daarmee het blijvende gezicht voor een jeugdige. Het lokaal team kan dan terugkerend in
gesprek met de jeugdige over hoe het gaat.
− Er kan met argumenten worden afgeweken van bovenstaande, maar je bent wel verplicht te
controleren of doorlopend tijdens het proces met de jeugdige wordt gesproken (vergewisplicht). Dit is niet hetzelfde als gesprekken met uitvoerende hulpverlening, maar denk
bijvoorbeeld aan een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). De uitvoerende hulpverlening richt zich
niet op het proces, maar op de hulpverlening.
− Een gesprek met de jeugdige kan verschillende doelen hebben: kennismaking, (werk)relatie
opbouwen, motivatie, monitoring en veiligheid.
• Blijf altijd op de hoogte over hoe het gaat, ook al zijn andere zorgaanbieders reeds betrokken.
Wat vindt de jeugdige bijvoorbeeld van de zorgaanbieder, is er wel een klik, sluit de hulp aan bij
wat de jeugdige vindt etc.

Achterliggende informatie wat betreft gesprekken met kinderen
• VNG: de beslissing door de gemeente welke zorg een jeugdige of zijn ouder precies nodig heeft,
komt tot stand in overleg met die jeugdige en zijn ouders. In een gesprek tussen een door de
gemeente ingezette deskundige, de jeugdige en zijn ouders zal gekeken worden wat de jeugdige en zijn ouders eventueel zelf of met behulp van hun netwerk kunnen doen aan het
probleem.
• Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind hebben alle minderjarigen,
ongeacht hun leeftijd, het recht om hun mening of kijk op gebeurtenissen te geven.
• Richtlijnen Jeugdhulp:
− Het is van belang dat de jeugdprofessional transparant is over zijn bevindingen en goed
doorvraagt naar details. Ouders en jeugdigen krijgen in het gesprek de gelegenheid om hun
visie op de problemen en mogelijke oplossingen te geven. Ook kunnen ouders en jeugdigen
reageren op de conclusies van de jeugdprofessional en verdere toelichting vragen. De jeugdprofessional, ouders en jeugdigen maken samen inzichtelijk waar bevindingen (niet) overeenkomen. Gesprekken zijn een belangrijk hulpmiddel om een werkrelatie met het gezin op
te bouwen.
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− Bij vermoedens van kindermishandeling of een onveilige opvoedsituatie moet altijd met de
jeugdige zelf (meerdere malen) gesproken worden en moet de jeugdige betrokken worden
bij besluit- en planvorming en de monitoring gedurende het gehele proces, tenzij er
gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken. Hoe en wanneer met een jeugdige
gesproken wordt over signalen, vermoedens van kindermishandeling en verdere plannen is
afhankelijk van de (ontwikkelings-)leeftijd van de jeugdige en de situatie. De jeugdige dient
informatie te ontvangen die past bij zijn/haar (ontwikkelings-)leeftijd en capaciteiten.
− Onderzoek laat zien dat vanaf de leeftijd van ongeveer vier jaar open vragen aan de jeugdige
kunnen worden gesteld die voldoende informatie en details geven.
− Jeugdigen voelen aan dat er iets aan de hand is, ook al heeft niemand hen dat uitgelegd. Zij
bedenken daarbij vaak hun eigen – niet altijd juiste – verklaringen voor de situatie en hebben
de neiging zichzelf daarbij mede schuldig te voelen of vinden. Zij zijn onvoorwaardelijk loyaal
aan hun ouders; als (één van) de ouders zelf een rol (heeft)hebben in de mishandeling of
verwaarlozing van hun kind, is dit voor met name jonge kinderen moeilijk te plaatsen ten
opzichte van hun loyaliteit aan hen. Bij allochtone jeugdigen kan daarbij ook de loyaliteit aan
de familie en aan de cultuur en het geloof (en daarmee samenhangende normen met betrekking tot opvoeding) een belangrijke rol spelen.
− Het is in het verlengde van bovenstaand punt belangrijk om jeugdigen uit te leggen wat er
gebeurt, welke zorgen er zijn over de veiligheid in het gezin en om hen te betrekken bij de
planvorming gericht op veiligheid en herstel.

Afwegingen
• Leeftijd jeugdige en toestemming:
− De wet (WGBO en Burgerlijk Wetboek) maakt onderscheid tussen drie leeftijdscategorieën in
het kader van toestemming om gesprek met een jeugdige: tot 12 jaar, van 12 tot 16 jaar en
16 jaar en ouder zie hiervoor: http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling/als-je-jezorgen-maakt/stap-3-praat-met-ouders-en-jeugdigen/
− Als er geen toestemming wordt gegeven door ouders om met hun kind in gesprek te gaan,
ga dan in gesprek met ouders hierover. Blijft toestemming uit, overleg dan intern hoe verder
te gaan.
• Veiligheid: maak hier altijd een afweging in, zo nodig in overleg met collega’s. In uitzonderlijke
situaties kan bijvoorbeeld gekozen worden om niet met de ouders en/of jeugdige in gesprek te
gaan. Dat is het geval wanneer door gesprekken de veiligheid van betrokkenen ernstig in het
geding is (denk aan seksueel geweld, huwelijksdwang, eerder gerelateerd geweld en loverboy
problematiek). Vraag in deze situaties advies aan een deskundige. Soms is het wel mogelijk om
samen met een andere professional wel het gesprek aan te gaan. Noteer redenen om (nog) niet
met ouders of jeugdige te spreken altijd in het dossier.
• Maak een bewuste keuze om het gesprek te voeren met of zonder aanwezigheid van ouder(s).
Beide vormen geven verschillende informatie.
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Informatie en ondersteuning
• In Signs of Safety is een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die professionals kunnen ondersteunen bij de gespreksvoering met jeugdigen, zoals de Drie Huizen, Words and Pictures en
Safety House.
• Overige instrumenten: je kunt materiaal zoals de kaartenset ‘Gesprekken met kinderen’ of
ander spelmateriaal gebruiken.
• Zie voor meer tips over gesprekken met jeugdigen de Richtlijnen Jeugdhulp, onder andere
‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ en ‘Kindermishandeling’. http://
richtlijnenjeugdhulp.nl/
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BOUWSTEEN REFLECTIE
De regio Haaglanden heeft de ambitie heeft om kinderen duurzaam veilig te laten opgroeien én de
hoogste kwaliteit te bieden in de zorg voor kinderen die hierin gevaar lopen. De veiligheid van het
kind staat centraal. Daarom zijn ouders onze belangrijkste samenwerkingspartners. Binnen het
programma Beter Samenspel ligt de focus op de samenwerking tussen de lokale teams en de GI’s
en zijn bouwstenen ontwikkeld die de werkwijze moeten ondersteunen om de ambitie van de regio
na te streven.

Patroon van de hulpverlening
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet op problemen op meerdere leefgebieden
Positief afsluiten door individuele zorgaanbieders
Geen gedeelde informatie tussen actieve hulpverleners
Geen of beperkte tijdslijn van eerder ingezette hulpverlening
Repetitie van hulp op leefgebieden
Geen analyse op gezinspatroon
Geen reflectie oorzaak en gevolg
Geen ‘thermostaat’ of we vooruit of achteruit gaan
Probleem niet doorbroken, gezin niet geholpen, risico op intergenerationele overdracht

Reflectie
De bouwstenen die in de voorloopgemeenten zijn ontwikkeld, worden verder uitgerold en breder in
de H10-gemeenten geïmplementeerd. Om het uiteindelijke doel, nu en in de toekomst, kwalitatief
te evalueren is een doorlopende leerloop nodig op alle niveaus. Reflectie leidt daarbij tot bewust
bekwaam handelen, hierdoor kan het effect van leerprocessen en veranderprocessen vergroot
worden. Door te reflecteren krijg je antwoord op de vragen:
1. Neemt de kwaliteit van de hulp toe?
Hoe ervaren ouders en kinderen de kwaliteit van de hulp?
2. Hoe ervaren de professionals de (kwaliteit van de) samenwerking?
Wat gaat er goed en wat kan er beter?
3. Sluiten de ervaringen van de professionals en de ouders en kinderen aan bij de bedoeling van
Beter Samenspel?
Namelijk; kinderen groeien duurzaam veilig op en er wordt de hoogste kwaliteit van zorg
geboden.
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Drie dimensies
De reflectie vindt plaats op verschillende niveaus.
Niveau 1 Uitvoering - professionals
De professional heeft direct invloed op de prestatie/kwaliteit van de uitvoering. De professionals
hebben het contact met de cliënten en zijn het ‘gezicht van de geleverde hulp’ voor betrokkenen.
De tools die uit de bouwstenen zijn voortgekomen, kunnen het maken van lastige afwegingen van
de professional vragen. Het is van belang om deze (ethische) dilemma’s te bespreken; ruimte te
krijgen om te kunnen reflecteren op je handelen. Dit kan door middel van supervisie, intervisie,
collegiale consultatie en werkbegeleiding.
…. ‘Doe ik het goed?’
Niveau 2 Management - projectleiding
Als management is het van belang om ruimte te bieden om gezamenlijk te leren. De (team)managers en projectleiders zijn van invloed op de systeemcondities. Systeemcondities moeten helpend
zijn voor het 1e niveau, de uitvoering, ze zijn kaderscheppend voor de uitvoering in de dagelijkse
praktijk.
…. ‘Doe ik het goede?’
Niveau 3 Organisatie – bestuur
Het bestuur is van invloed op het denken. Waarom doen we wat we doen? Wat is het uiteindelijke
doel van het systeem dat is ingericht? Het is van belang om binnen de regio Haaglanden een
gedeelde visie te hebben op dat wat we willen zijn, voor wie en waartoe.
… ‘Doe ik het om de goede reden?’
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PUBLICATIES
De werkwijze is onderhevig aan de actualiteit en wordt constant doorontwikkeld. Op onze website staat de meest
actuele beschrijving van de werkwijze: https://www.h10inkoop.nl/algemeen-beter-samenspel/
Op de website staan tevens alle nieuwsbrieven, recente presentaties, factsheets en filmmateriaal.
GERAADPLEEGDE BRONNEN
De Corporate Tribe

Danielle Braun en Jitske Kramer

Viral Change

Leondro Herrero

Weten hoe het werk werkt

Mirjam Coret

Anders Vasthouden

Wouter Hart

Onomkeerbaar

Leike van Oss en Jaap van ’t Hek

COLOFON
TEKST
Dayenne Schuring
David Lamas
Met medewerking van Leonie Terlouw, Annelijn Remmelink en Birgit Diepstraten
VORMGEVING
Eindeloos Den Haag

Beter Samenspel is een gezamenlijk programma van:
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