
 

1 
 

Verslag zelfevaluatie  

Implementatie Jeugd en Gezinswerkers  

3 december 2018 

Opzet van de zelfevaluatie 

In de OGON 2018 is vastgelegd dat Buurtplein eind 2018 een zelfevaluatie oplevert over de 
implementatie van de functie van jeugd en gezinswerker. Doel van de evaluatie is: vaststellen hoe ver 
de implementatie is gevorderd en welke acties en eventuele bijstellingen noodzakelijk zijn voor 2019.  
De volgende vragen zijn hierbij leidend:  

1. Is de functie geïmplementeerd volgens de afspraken (positionering, werkwijze, 
competenties, kwaliteitskader etc.) en randvoorwaarden in het implementatieplan, dat is 
vastgesteld door het college (versiedatum 20 juni 2017). Wat is geïmplementeerd en wat 
(nog) niet en waarom.  

2. Wordt het beoogde doel dat we hadden met de implementatie van de JGW behaald? Dus 1 
gezin, 1 plan, 1 aanpak en eenduidige regievoering door de JGW (focus op de doelstelling 
omtrent regie, oppakken van een deel hulp / ondersteuning en 1 aanspreekpunt.  

3. Wat is de ervaring van inwoners die te maken hebben gehad met de jeugd en gezinswerkers? 
En hebben zij advies voor Buurtplein en het college over de verdere ontwikkeling van de 
functie?  

4. Wat zijn ervaringen van structuurpartners met de jeugd en gezinswerkers en welke adviezen 
hebben wij in de richting van Buurtplein en het college?  

5. Wat zijn ervaringen van de jeugd en gezinswerkers en welke adviezen hebben wij richting het 
management en het college?  

6. Wat is de ervaring van het in 1 hand leggen van brede uitvraag/keukentafelgesprek en 
beslissingsbevoegdheid over in te zetten maatwerk  

7. Kwantitatieve evaluatie; het gaat dan om managementinformatie op:  

a. Aantal meldingen  

b. Aantal actieve dossiers  

c. Formatie in relatie tot caseload  
8. De caseload en de verhouding met jeugdigen in het bestand, nieuwe vragen / behoeften en 

de werkdruk.  

9. Hoe is de verhouding individuele cases en inzet op scholen en voorliggende voorzieningen?  
Waar wordt de JGW op in ingezet? Hoe is die verhouding en past dat bij het beoogde doel 
van enerzijds de JGW en anderzijds Buurtplein?  

De opzet en inhoud van de evaluatie is vastgesteld na overleg met wethouder Sluiter. In bijlage 1 is 
de vastgestelde opzet opgenomen. De evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen die 
achtereenvolgens aan de orde komen in de hoofdstukken in dit verslag.  
 

1. Stand van zaken aan de hand van het implementatieplan vastgesteld door het College op 20 
juni 2017 

2. Feedback van ouders, jongeren en ketenpartners op de functie zoals deze nu voor hen 
bekend is. Hiervoor is de methode Adviesvangers ingezet.  

3. Ervaringen van de jeugd en gezinswerkers 
4. Kwantitatieve gegevens 
5. Conclusies  
6. Doorontwikkeling functie vanuit perspectief Buurtplein 
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Leeswijzer: Er is veel te schrijven over de jeugd en gezinswerker en in deze evaluatie is veel 
informatie verzameld. Degene die snel een beeld wil krijgen of de implementatie is voltooid kan dit 
teruglezen in Hoofdstuk 1. In Hoofdstuk 5 zijn de deelvragen beantwoord. Voor meer achtergrond 
informatie, toelichting en onderbouwing van de zaken die om doorontwikkeling vragen zijn de 
overige hoofdstukken van belang.  

 

Hoofdstuk 1 
Stand van zaken aan de hand van het implementatieplan vastgesteld door het 
College op 20 juni 20171 
Voor het beantwoorden van vraag 1, of de functie is geïmplementeerd volgens de afspraken is 
gebruik gemaakt van de ervaringen van de jeugd en gezinswerkers zoals die in de interviews zijn 
opgetekend. In dit deel van de evaluatie komen de uitgangspunten uit het implementatieplan 
schematisch aan bod om vast te stellen of deze in de praktijk zichtbaar zijn. In deel C. is toelichting op 
de uitgangspunten aan de hand van de vragen van de opzet evaluatie uitgewerkt.  
 
Tabel 1  Zijn uitgangspunten en taken voor de jeugd en gezinswerker uit het implementatieplan, 
zichtbaar in de praktijk (dwz: geïmplementeerd )? 
 

Uitgangspunt / taken Zichtbaar? Toelichting 

Inbedding: werken vanuit de teams Ja Alle jeugd en gezinswerkers werken 
vanuit de wijk en zijn integraal onderdeel 
van de buurtteams. De aansturing van de 
integrale teams gebeurt door de 
gebiedsmanagers. 

Mix lichte en complexe vragen in 
caseload 

Ja Complexe zaken hebben de overhand in 
de caseload. Lichte vragen worden 
opgepakt door Yunio of de scholen. 

Positionering van de functie 

De jeugd en gezinswerker werkt 
integraal op alle leefgebieden en is 
laagdrempelig toegankelijk 
voor ouders, kinderen en jongeren 

Ja Jeugd en gezinswerker doet integrale 
vraagverheldering en ondersteunt op alle 
leefgebieden. Bij complexe financiële 
problemen in overleg of samen met 
buurtcoach.  
Jeugd en gezinswerker is laagdrempelig 
toegankelijk via Buurtplein en via scholen 
en peuterspeelzalen.  

De jeugd en gezinswerker beziet 
kindproblematiek altijd in samenhang 
met (mogelijke) andere 
problemen in het gezin en kan 
prioritering aanbrengen in dat wat 
nodig is om de problemen op 
meerdere leefgebieden (wonen, 
werken, financiën, opvoeding, 
gezondheid, veiligheid en 
school) aan te pakken. 

Ja Zie hierboven. Problemen die de meeste 
impact hebben om de situatie te 
stabiliseren pakt de jeugd en 
gezinswerker eerst op.  

                                                           
1 Zie bijlage 2 
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Uitgangspunt / taken Zichtbaar? Toelichting 

Zij biedt zelf ondersteuning en werkt 
met ouders aan het herstel van een 
stabiele opvoedsituatie waarin kinderen 
gezond opgroeien en zich ontwikkelen. 
Wanneer nodig schaalt zij de 
ondersteuning op naar gespecialiseerde 
zorgaanbieders. 

Ja Het zelf bieden van ondersteuning staat 
onder druk door een hoge werkdruk en 
caseload.  

De jeugd en gezinswerker neemt 
besluiten over de inzet van een 
maatwerkvoorziening jeugd en 
schakelt met andere medewerkers 
binnen het Buurtplein, Laborijn of de 
gemeente over de inzet 
van overige voorzieningen waar hij zelf 
niet over kan beslissen, zoals 
bijvoorbeeld financiële of 
inkomensondersteuning. 

Ja Dit is voor alle jeugd en gezinswerkers 
dagelijks werk 

Hij voert actief regie op de uitvoering 
van het gezinsplan, wanneer ouders dit 
(tijdelijk) niet zelf kunnen. 

Ja Dit is voor alle jeugd en gezinswerkers 
dagelijks werk 

Hij is aanspreekpunt en vast 
contactpersoon voor ouders en 
betrokken zorgaanbieders, school 
en huisarts. 

Ja Dit is voor alle jeugd en gezinswerkers 
dagelijks werk 

Wanneer er sprake is van een stagnatie 
in de ontwikkeling van het kind of er is 
sprake van een onveilig opvoedklimaat 
dan is de jeugd en gezinswerker degene 
die met ouders werkt aan de 
bodemeisen voor een veilige opvoeding 
en ontwikkeling. Wanneer dit niet 
(meer) kan in een vrijwillig kader leidt 
de jeugd en gezinswerker toe naar het 
gedwongen kader. 

Ja Dit is voor alle jeugd en gezinswerkers 
regelmatig aan de orde. Kernbesluiten en 
het maken van een veiligheidsplan is altijd 
in overleg met de gedragswetenschapper 
van Buurtplein.  
Jeugd en gezinswerkers sluiten aan bij de 
jeugdbeschermingstafel wanneer er 
opschaling naar de Raad vd 
Kinderbescherming nodig is.  

Samenwerking vanuit regierol met 
ketenpartners als Veilig Thuis, scholen, 
zorgaanbieders, GI’s, etc 

Ja / 
verbetering 
nodig 

Dit is voor alle jeugd en gezinswerkers 
dagelijks werk afhankelijk van wat er 
speelt in een casus. Samenwerking met 
Veilig Thuis verloopt moeizaam. Er is 
weinig samenwerking met de GI’s. Zie 
verder toelichting in hoofdstuk 3.  

Samenwerking met het JIT Ja Op casusniveau is er afstemming. 
Outreachend contact houden met 
jongeren in de wijk ligt bij buurtcoach.  

Jeugd en gezinswerkers hebben korte 
lijnen met het onderwijs 

Ja Alle basisscholen en scholen voor speciaal 
basisonderwijs hebben eigen jeugd en 
gezinswerker. Ook alle peuterspelzalen. 
Korte lijnen zorgen voor tevredenheid bij 
de scholen en ouders. Er zijn wel 
regelmatig discussies over inzet van 
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Uitgangspunt / taken Zichtbaar? Toelichting 

maatwerk. Zie verder toelichting in 
hoofdstuk 3.   

Werkwijze  

Jeugd en gezinswerker pakt 
ondersteuningsvragen opvoeden en 
opgroeien op. 

Ja Dit gebeurt in alle teams 

Jeugd en gezinswerker doet integrale 
vraagverheldering en maakt een 
gezinsplan. Hierin is ook het netwerk, 
draagkracht en draaglast en inschatting 
van veiligheidsrisico’s vastgelegd. 

Ja Gezinsplannen zijn vastgelegd in WIZ 
portaal.  

Buurtcoach betrekt jeugd en 
gezinswerker wanneer er opvoed en 
opgroeivragen zijn 

Ja Afhankelijk of het gaat om taken 
waarvoor een SKJ geregistreerde ingezet 
moet worden, draagt de buurtcoach over.  

Samen aan de keukentafel beslissen 
over inzet maatwerk en afstemming 
met de backoffice 

Ja Er is een vereenvoudigde procedure 
ontwikkeld met de backoffice toen bleek 
dat de door Zorgplein ingerichte 
processen tot veel tijdverlies leidde in het 
afhandelen van het besluit. Dit had te 
maken met het werken in twee systemen 
in twee ICT omgevingen.  

Gedragswetenschapper en 
onafhankelijk medisch advies 

Ja Er is een gedragswetenschapper voor 32 
uur aangesteld en onafhankelijk medisch 
advies is ingekocht bij Argonaut 

Jeugd en gezinswerker voert regie op 
inzet van de maatwerkvoorziening. 

Ja Jeugd en gezinswerkers stemmen af met 
zorgaanbieders, maken afspraken over 
het volgen van het traject en doen zelf 
ook de herbeoordeling bij het aflopen van 
de maatwerkvoorziening. Zie verder 
toelichting in hoofdstuk 3.  

Kennis, vaardigheden en competenties 

Profiel van de functie Ja Profiel is gebruikt bij de aanstelling van de 
jeugd en gezinswerkers 

Kwaliteitskader  Ja Alle jeugd en gezinswerkers hebben een 
SKJ registratie en zijn actief bezig met hun 
herregistratie (na 5 jaar). Er is 1 jeugd en 
gezinswerker die in een aanmeldtraject 
zit. Alle jeugd en gezinswerkers vallen 
onder het tuchtrecht. Er is tot nu toe nog 
geen klacht ingediend bij SKJ over een 
jeugd en gezinswerker.  
Alle jeugd en gezinswerkers nemen deel 
aan verplichte casuïstiek bespreking met 
de gedragswetenschapper en organiseren 
met elkaar intervisie.  

 
 
In het implementatieplan zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen voor de implementatie. In 
Tabel 2 is aangegeven in hoeverre aan deze randvoorwaarden is voldaan.  
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Tabel 2 Randvoorwaarden voor implementatie 
 

Randvoorwaarde Voldaan? Toelichting 

Formatie Ja De formatie per team is in de loop van 2018 
verschillende keren aangepast op basis van 
de omstandigheden. Hierbij is van invloed 
geweest:  duurzame inzetbaarheid, 
opvangen van zwangerschapsverlof, 
verloop. 
Er si ook geïnvesteerd in een 
ondersteuningsstructuur in het eerste half 
jaar. Deze is inmiddels afgebouwd. Zie 
verder toelichting in hoofdstuk 3 en 4.  

Inrichten ondersteunende backoffice grotendeels Met de backoffice zijn afspraken gemaakt 
over aanleveren van lijsten 
herbeoordelingen zodat de jeugd en 
gezinswerkers hun werk beter kunnen 
plannen. Ook is de werkwijze van 
afhandeling besluit maatwerk 
vereenvoudigd. Hier door zijn dubbelingen 
uit het proces gehaald.  
Er is voor de uitvoering, geen financieel 
inzicht over uitnutting van budgetten.  

Jeugd en gezinswerker is 
beslissingsbevoegd 

Ja Mandaat is overgegaan naar Buurtplein.  

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
geborgd 

ja Dit is ingeregeld, maar hier wordt door 
inwoners geen gebruik van gemaakt. Het 
aantal bezwaren bij de bezwaar en 
beroepscommissie is teruggelopen van 19 
(20186), 12(2017) naar 6 in 2018.  

Klantdossier monitoring resultaten Nee Project loopt nog. Er is wel een migratie 
geweest van ICT Buurtplein naar de servers 
van gD waardoor de jeugd en gezinswerkers 
in 1 ICT omgeving werken.  

Communicatie Ja Diverse informatiebijeenkomsten met 
ketenpartners en een filmpje.  
Zie verder onder C. verbeterpunten als het 
gaat om communicatie met zorgaanbieders.  

Scholing Ja Alle jeugd en gezinswerkers hebben een 
inwerkprogramma met bijeenkomsten 
gevolgd. Verder zijn zij ingewerkt op de 
werkvloer door collega’s, 
kwaliteitsmedewerkers en beleidsadviseur 
van de gemeente.  
Er zijn maandelijks themabijeenkomsten 
georganiseerd over samenwerking met de 
belangrijkste ketenpartners, 
contractmanagement, etc.  
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Alle jeugd en gezinswerkers hebben de 
training tuchtrecht gevolgd en doen mee 
aan de training regievoeren die de HAN 
geeft bij Buurtplein.  

  
 

Hoofdstuk 2 Ervaringen van cliënten en ketenpartners 
 
Ervaringen van ouders, jongeren en ketenpartners zijn opgehaald met de methode Adviesvangers2. 

Opgeleide adviesvangers hebben vier brainstormbijeenkomsten georganiseerd om van inwoners en 

ketenpartners die te maken hebben gehad met de jeugd en gezinswerkers ervaringen en adviezen op 

te halen. De methode is er op gericht om met een centrale vraag adviezen op te halen en deze te 

prioriteren. In bijlage 3 zijn de verslagen van de brainstormbijeenkomsten opgenomen, deze geven 

goed inzicht in wat er aan adviezen is opgehaald. Omwille van de leesbaarheid zijn in het verslag zijn 

alleen de belangrijkste adviezen opgenomen. Aan de brainstormbijeenkomsten hebben 11 ouders, 2 

jongeren en  13 ketenpartners ( medewerkers van zorgaanbieders, Jeugdbescherming Gelderland 

basis en voortgezet onderwijs en Jeugdgezondheidszorg) deelgenomen.  

Ouders die deelnamen aan de bijeenkomsten geven de volgende adviezen:  

 

                                                           
2 https://www.kuseema.nl/adviesvangers/ 

Chaos 

structureren 

Vertrouwensband: Dat je er 

vertrouwen in hebt dat die persoon 

jou kan helpen. Als dat er niet is, dan 

gaat het een beetje moeilijk. 

Snel handelen in tips: Dan 

kan er snel gehandeld 

worden en wordt het geen 

langdurig traject. 

Aanbieden passende 

hulpinstanties 

Luisterend oor: Zodat je het idee hebt 

dat er ook naar je geluisterd wordt en 

dat ze je ook begrijpen. Het probleem is 

dat je ook als er geluisterd wordt, je 

daarnaast ook zeker moet weten dat er 

wat mee gedaan wordt. 

Begeleiden dat de 

cliënt het zelf doet 

en geduldig zijn 

Aan afspraken 

houden van 

beide kanten 

Volledige 

bevoegdheid voor 

indiceren Waardering en 

erkenning 
Weet waar je over 

praat 
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Wat vinden jongeren belangrijk bij ondersteuning van de jeugd en gezinswerker?  

- Alles bespreekbaar maken 

- Luisteren! 

- Geen labeltjes plakken 

- Inlevingsvermogen 

 

Tijdens de bijeenkomst met de ketenpartners was de centrale vraag:  
 “Wat moet een Jeugd- en Gezinswerker doen, zeggen of kunnen om beter samen te werken met jou 

en andere netwerkpartners?” 

De ketenpartners hebben veel uiteenlopende ideeen gegeven en tips. Deze zijn opgenomen in de 

bijlage. Een aantal ondersteunen ook de zienswijze van de jeugd en gezinswerkers als het gaat om de 

samenwerking met hun ketenpartners. 

Hieronder is de top 5 weergegeven en een beknopte uitwerking.   

Top-Idee 1: Out-of-the-box denken/kijken (buiten kaders)  
Doen wat nodig is, en dit kan niet als je binnen de kaders denkt. Dan denk je te nauw, te krap niet 

cliëntgericht en kan je geen maatwerk leveren. Wat nodig is om verder te komen. 

Top-Idee 2: Echt één plan per gezin  
Mensen krijgen vanuit verschillen organisaties verschillende gezinsplannen waarin ze elke keer het 

verhaal opnieuw moeten doen. Elke keer moeten de doelen opnieuw worden besproken en als je 

goed wil samenwerken is het prettig als iedereen weet, waar wil het gezin aan werken en wat gaan 

we doen. Hiervoor moet je dan een format maken waar iedereen in kan werken. 

Top-Idee 3: Samenwerkingsafspraken maken met netwerkpartners  
Om te komen tot één plan per gezin. Je moet goede samenwerkingsafspraken maken met je 
netwerkpartners.  
Wat moet de opdrachtgever als eerste stap doen?  
Daar de regie in pakken. Op het moment dat er meerdere partijen in het gezin betrokken zijn dat zij 

ervoor zorgen dat diegene bij elkaar komen om de samenwerkingsafspraken vast te leggen. Wie doet 

wat, op welk moment, wie houdt de regie. Dat met elkaar afstemmen. Maar ook waar komt de vraag 

vandaan, wat is er nodig. Hierover geïnformeerd worden. Ook wanneer er een nieuwe 

netwerkpartner in het gezin komt, dan weer even samen zitten en opnieuw de kaarten schudden. 

Top-Idee 4: Deskundigheid vroegtijdig betrekken  
In de praktijk merken wij dat tegen de tijd dat wij betrokken raken, gezinssystemen vaak al zo in de 

knoop zitten dat ze vaak al in een enorme piek zitten. En het kost heel veel tijd om die piek weer naar 

beneden te krijgen voordat je echt kunt inzetten op hulp.  

Top-Idee 5: Eenduidige werkwijze  
Iedere gemeente heeft een andere term voor wijkteam/buurtteam. Dit is heel lastig. Het werkt dan 

een stuk simpeler. Je hoeft dingen niet opnieuw uitgelegd te krijgen. Als iedereen op dezelfde manier 

werkt is dit een stuk makkelijker. De ketenpartners constateren ook verschillen in werkwijze tussen 

de verschillende jeugd en gezinswerkers.   
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Hoofdstuk 3 Ervaringen van de jeugd en gezinswerkers 
 

Alle jeugd en gezinswerkers hebben met hun collega’s in het team de vragen beantwoord die zijn 

opgesteld ten behoeve van deze evaluatie (zie bijlage1). Vervolgens zijn er twee groepsinterviews 

afgenomen waarin deze bevindingen zijn besproken en nader toegelicht. Uit de verslaglegging van de 

groepsinterviews en de teamgesprekken is hieronder per onderdeel de belangrijkste opbrengst 

aangegeven.  

De ervaringen van de jeugd en gezinswerkers zijn op verschillende thema’s ingedeeld, 
overeenkomstig de vragenset.  
 

1. Integrale breedheid van de functie 
 
Buurtcoach of jeugd en gezinswerker? 
De verdeling van nieuwe meldingen gebeurt samen met de buurtcoaches. Wanneer de 
ondersteuningsvraag van ouders een vraag over opvoeden en opgroeien betreft, pakt de jeugd en 
gezinswerker dit op. Inwoners die niet in een gezinssituatie leven of die geen vraag hebben over 
opgroeien en opvoeden pakt de buurtcoach op. Wanneer er samenloop is van vragen op 
verschillende leefgebieden, pakt de jeugd en gezinswerker ook die vragen op en vraagt wanneer 
nodig, consult aan de buurtcoach. In enkele gevallen, wanneer er dringende of complexe financiële 
problemen zijn, komt het voor dat naast de jeugd en gezinswerker ook een buurtcoach in het gezin 
invoegt om de financiële vragen op te pakken.   
Jeugd en gezinswerkers werken ook binnen Buurtplein samen met stedelijke diensten (WMO 
consulenten (18-/18+) , buurtbemiddeling, sociaal raadslieden, vrijwilligerscentrale, etc). Ze maken 
gebruik van de expertise en dienstverlening van collega’s wanneer dit nodig is in een casus.  
Wanneer de inzet van één jeugd en gezinswerker te kwetsbaar is, pakken ze een casus soms met 
tweeën op. Voorbeelden zijn: een gezin waar een uithuisplaatsing van de kinderen op handen is en 
de vast jeugd en gezinswerker heeft vakantie gepland. Of bij echtscheidingen die moeizaam verlopen 
en iedere ouder een eigen jeugd en gezinswerker heeft. Het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 
aanspreekpunt staat hoog in het vaandel. Bij casuïstiek waar meerdere professionals van Buurtplein 
zijn betrokken is er altijd  één het aanspreekpunt voor ouders.  
 
Collectieve activiteiten 
Alle jeugd en gezinswerkers geven aan dat het opzetten van nieuwe collectieve activiteiten door 
werkdruk niet goed van de grond komt. Er zijn groepen voor kinderen van gescheiden ouders en 
sociale vaardigheidstrainingen georganiseerd. De jeugd en gezinswerkers hebben ook een 
echtscheidingsspreekuur opgezet. In de Huet is een ondersteuningsgroep gevormd van moeders uit 
de caseload met mantelzorgtaken. Dit is opgepakt door VIT hulp bij mantelzorg.   
 
Laagdrempelige activiteiten voor kinderen3 organiseert Buurtplein veelal met vrijwilligers en MBO 
stagiaires. Een buurtcoach ondersteunt hierbij. De jeugd en gezinswerker laat haar gezicht regelmatig 
zien om laagdrempelig toegankelijk te zijn.  
 
Inzet op scholen 
Alle basisscholen in de wijk en de peuterspeelzalen hebben een jeugd en gezinswerker als vast 
contactpersoon. De basisafspraak is dat de jeugd en gezinswerker 1x per week aanwezig is bij het 
brengen van de kinderen. Doel hiervan is om een bekend gezicht te zijn bij de school en om ouders 
en leerkrachten een vast tijdstip in de week te geven waarop ze de jeugd en gezinswerker vragen 
kunnen stellen. Naast de inloop 1x per week sluit de jeugd en gezinswerker op afroep aan bij de 

                                                           
3 KiVaDa, buitenspeeldag, kinderdisco, bakfiets, sportinloop, etc.  
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vergadering van het ondersteuningsteam op school. Dat de jeugd en gezinswerker een besluit kan 
nemen over de inzet van een maatwerkvoorziening is voor scholen een groot voordeel. Tussendoor 
verlopen de contacten via de Intern Begeleider of de leerkracht van de school.  
Scholen en jeugd en gezinswerkers geven aan dat deze verbondenheid aan de school de 
samenwerking bevordert. Ouders komen vaak op verwijzing van de school bij de jeugd en 
gezinswerkers terecht. De jeugd en gezinswerker helpt de school ook bij het bespreekbaar maken 
van zorgen met ouders. Ofwel door aanwezig te zijn bij gesprekken, ofwel door consultatie en advies 
te geven. Om laagdrempelig in contact te komen met multiproblem gezinnen die zelf niet om 
ondersteuning vragen, is de school een perfecte vindplaats.  
 
Opvallend is dat in de wijk Dichteren/De Hoop/Wijnbergen de enkele scholen meer inzet vragen van 
de jeugd en gezinswerkers. De jeugd en gezinswerkers gaan na de inloop ook nog in gesprek met 
leerkrachten en IB-ers over casussen en stemmen af. 
 
De jeugd en gezinswerkers geven aan dat zij soms in discussies met de school komen over wie er 
verantwoordelijk is voor de kosten van de inzet van ondersteuning op school. Er is hierin een grijs 
gebied tussen wetgeving passend onderwijs en jeugdwet. Ook hebben scholen niet altijd het budget 
ter beschikking dat nodig is, terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor de kosten. Maatwerkafspraken 
zijn dan nodig en vragen onderhandelingscompetenties van de jeugd en gezinswerker. 
Ook zijn er scholen die de jeugd en gezinswerker pas betrekken als met ouders is afgesproken welke 
maatwerkvoorziening nodig is. Dit maakt het lastig voor de jeugd en gezinswerker om een eigen 
afweging te maken wat zij denkt dat nodig is.  
 

2. Breedte van de functie versus de werkelijke invulling 
 
Inzetten van maatwerk 
Wat doet de jeugd en gezinswerker in het gezin? En waarvoor zet ze maatwerk in? Tijdens de 
interviews was herhaaldelijk het antwoord: ‘dat hangt er vanaf’. Bij deze antwoorden is 
doorgevraagd. Het geeft aan dat de jeugd en gezinswerkers sterk vanuit de maatwerkgedachte 
opereren. In de meeste gevallen is de werkwijze als volgt:  Bij elke casus onderzoeken en beoordelen 
ze de situatie en kiezen in overleg met ouders of ketenpartners welke prioriteiten er liggen. Hier gaat 
vaak al wel een paar gesprekken overheen. Voorbeelden die zijn aangehaald gaan vaak over 
stabilisatie van een gezinssituatie waarin de jeugd en gezinswerker samen met ouders werkt aan het 
(terug)krijgen van overzicht: wat is er aan de hand, wat gaat goed, wat heeft actie nodig? Vervolgens 
maakt men afspraken dat ouders aan de slag gaan met acties. Als blijkt dat het ouders niet alleen lukt 
om de acties uit te voeren, ondersteunt de jeugd en gezinswerker daarbij. Het geeft inzicht in wat 
ouders aan kunnen en wat hen belemmert. Als ouders het weer zelf of met hulp kunnen overpakken 
is de jeugd en gezinswerker “klaar”. Vaak is er dan maatwerk ingezet en zijn er afspraken gemaakt 
over wie er regie voert. Bij het aflopen van de maatwerkvoorziening is er een gesprek met ouders en 
zorgaanbieder (niet altijd aanwezig) en beoordeelt men gezamenlijk of er nog iets nodig is.  
 
In een aantal gevallen hebben ouders bij aanmelding al een goed beeld van de ondersteuning die ze 
nodig hebben en is de vraag aan de jeugd en gezinswerker om dit te regelen. Als dit na een (verkort) 
onderzoek overeenkomt met de indruk van de jeugd en gezinswerker, dan pakt deze het conform de 
wens van ouders op en regelt de maatwerkvoorziening. Mocht de jeugd en gezinswerker het verhaal 
en conclusies van ouders niet ondersteunen, dan is er vaak meer tijd nodig om met ouders de 
situatie te onderzoeken en te beoordelen wat het beste past bij de vraag.  
 
Maatwerk wordt ingezet als er sprake is van de volgende omstandigheden 

- Als de jeugd en gezinswerker zelf de expertise niet in huis heeft. Bijvoorbeeld wanneer er 
diagnostiek nodig is 
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- Als er ter ontlasting van de thuissituatie een plek nodig is om te logeren of andere vorm van 
respijtzorg 

- Als er hulp nodig is die ofwel heel specialistisch is. Specialistische ondersteuning noemt men: 
ondersteuning voor kinderen met autisme, ADHD, anorexia, etc.  

- Als er hulp nodig is die heel intensief is.  De jeugd en gezinswerker beoordeelt de vraag als 
intensief als er vaker dan 1x per week een huisbezoek nodig is. 

- Als er al een voorgeschiedenis van interventies in het voorliggend veld is, die niet het 
gewenste effect hebben opgeleverd. 

Als een zorgaanbieders niet alle nodige ondersteuning biedt kiest de jeugd en gezinswerker er voor 
om zelf dat deel van de ondersteuning op te pakken. Dit om niet te veel hulpverleners tegelijkertijd 
in een gezin te laten ondersteunen.  
Bij een herbeoordeling pakt de jeugd en gezinswerkers de eerdere stukken erbij om te kijken hoe de 
situatie was, wat er verwacht werd van de inzet van maatwerk en wat hierover is afgesproken. De 
zorgaanbieder vraagt men om een evaluatie op de doelen. Dit is niet standaard ingeregeld dat zij dit 
opsturen en dat dit van voldoende kwaliteit is. Het staat wel als voorwaarde in het contract 
genoemd.  
 
Uit de interviews komt naar voren dat: De jeugd en gezinswerkers die ook de functie van buurtcoach 
hebben gehad, zetten door de hoge werkdruk en het feit dat ze dit zelf kunnen regelen, sneller 
maatwerk in dan hiervoor. Als reden geven ze aan dat ze het ontstaan van wachtlijsten willen 
voorkomen en door de constant hoge werkdruk, zelf minder tijd besteden aan ondersteuning in de 
gezinnen. De jeugd en gezinswerker met een jeugdconsulenten achtergrond (ook die op basis van 
inhuur werken) zetten maatwerk makkelijker in, dan dat ze zelf ondersteuning bieden.  
 
Bepalen van de duur van de maatwerkvoorziening en het aantal uren 
Het is vaak lastig te bepalen wat de duur en intensiteit moeten zijn. Als het onduidelijk is of een voor 
specifieke maatwerkvoorziening passend is, kiest de jeugd en gezinswerker er voor om 
maatwerkvoorziening voor beperkte duur te af te geven om bijvoorbeeld na 3 maanden te 
beoordelen of het zinvol is om ondersteuning voor langere tijd in te zetten.  
 
Soms wil de jeugd en gezinswerker een module korter inzetten of voor minder uur en dan kan dat 
niet volgens de zorgaanbieder. Dit leidt regelmatig tot discussie met zorgaanbieders. Die geven 
(terecht of onterecht) aan dat ze in hun contract met de gemeente bepaalde afspraken hebben 
gemaakt over de duur en intensiteit van de zorg en over afwijkende tarieven en productcodes. De 
jeugd en gezinswerkers kunnen dit niet eenvoudig verifiëren.  Ze geven aan dat het uitzoekwerk veel 
tijd kost en dat hulp vragen aan de kwaliteitsmedewerker, de contractmanager of beleid, vaak niet 
tot een snel en eenduidig antwoord leidt.  
 
Op en afschalen van maatwerk 
Voor het eind van de maatwerkvoorziening afschalen komt niet voor. Het kan wel zijn dat de 
zorgaanbieder minder factureert dan is beschikt. De jeugd en gezinswerker kan dit nergens zien. 
Vaak is een tussentijdse ophoging van de maatwerkvoorziening gevraagd door de zorgaanbieder. Bij 
de herbeoordeling gaat het gesprek wel over afschalen of langzaam afbouwen.  
 
Opschalen naar de jeugdbeschermingstafel 
De hoeveelheid rapportage die nodig is voor de jeugdbeschermingstafel wordt door de jeugd en 
gezinswerkers als een drempel ervaren om hier makkelijk naar op te schalen. De ervaringen die er 
zijn met de jeugdbeschermingstafel zijn overwegend positief. Van beide kanten zo is onlangs door de 
Raad teruggekoppeld.  
 
Regievoeren 
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De jeugd en gezinswerkers zetten sterk in op regievoeren. Zij organiseren regelmatig MDO’s om 
samen met het gezin en betrokken netwerk (professioneel en persoonlijk), afspraken te maken over 
monitoring en ondersteuning. De samenwerking met Veilig Thuis verloopt wisselend. Een melding bij 
Veilig Thuis is voor de jeugd en gezinswerker alleen een toegevoegde waarde wanneer het gezin de 
jeugd en gezinswerker niet toelaat en de zorgen blijven. Veilig Thuis kan dan een onderzoek starten 
om de vermoedens te onderzoeken. In alle gevallen waarin de jeugd en gezinswerker nog in contact 
is met ouders, pakt Veilig Thuis de zaak niet op. Jeugd en gezinswerkers nemen wel regelmatig 
contact op met Veilig Thuis voor consultatie en advies. Dit is zinvol en prettig. Er is geconstateerd 
door de jeugd en gezinswerkers dat er in een enkel geval tegenstrijdige adviezen gegeven worden. 
Dit is verwarrend.  
 
Als er een gezinsvoogd is toegewezen is afgesproken dat deze contact legt met de jeugd en 
gezinswerker voor een startgesprek. Dit vindt meestal niet plaats. Over en weer weet men niet wie er 
precies betrokken is en ouders willen niet altijd de naam van de betrokken jeugd en gezinswerker 
bekend maken. De gezinsvoogd kan zonder betrokkenheid van Buurtplein maatwerk inzetten. 
Wanneer de OTS meldt de gezinsvoogd dit bij de Buurtplein om eventuele nazorg af te spreken (als 
ouders dit willen).  
 
In het kader van de zelfevaluatie is onderzoek gedaan naar de impact van de training regievoeren die 
door alle jeugd en gezinswerkers is, of wordt gevolgd. Zie hiervoor het rapport regievoeren.  
 
Samenwerken met het netwerk van gezinnen 
Bij de integrale vraagverheldering brengt de jeugd en gezinswerker het netwerk in kaart. De ervaring 
is dat ondersteuning door het netwerk (buren, familie, vrienden) vaak al is ingezet door ouders. Of 
het netwerk is door die inzet zelf ook overbelast geraakt.  In enkele gevallen is het netwerk zelf 
zodanig zwak dat dit niet wenselijk is om in te zetten. Om ondersteuning te organiseren die 
grotendeels vanuit het netwerk geboden wordt is vaak niet haalbaar. Het kost veel tijd en 
overredingskracht van de jeugd en gezinswerker en die laat het dan achterwege.  
 

3. Formatie vs caseload 
 
Waar ben je het meeste tijd mee bezig?  
Alle jeugd en gezinswerkers geven aan dat ze in verhouding erg veel tijd kwijt zijn aan:  

- Administratie; maken van gezinsplannen, registratie in WIZ, schrijven van het rapport als 
basis voor de beschikking, checken of alles goed is ingevuld, niets vergeten, etc. de jeugd en 
gezinswerkers vinden dat ze heel uitgebreid moeten onderbouwen als het gaat om het 
afgeven van maatwerk. Ze vragen zich af waarom dit is en vergelijken dan met het gemak dat 
huisartsen en gezinsvoogden hebben die ook mogen besluiten over de inzet van maatwerk 
en hiervoor geen onderbouwing hoeven aan te leveren. De aanvullende vragen komen vaak 
van de accountant of uit jurisprudentie (bezwaar en beroep). Jeugd en gezinswerkers die ook 
in andere gemeenten hebben gewerkt vinden dat Doetinchem in vergelijking een veel 
uitgebreidere onderbouwing vraagt.  

- Uitzoekwerk; zoeken naar de aanbieder met een passend aanbod, overleggen met de 
aanbieder, informatie over wachtlijsten uitzoeken.  

- Daar waar uitzonderingen nodig zijn zoekt de jeugd en gezinswerker naar duidelijkheid of 
deze uitzondering gemaakt kan worden. Hier is dan overleg voor nodig met de  
kwaliteitsmedewerker of contractmanager. Wanneer zij hier geen uitsluitsel over kunnen 
geven blijft het vaak liggen en komt er geen antwoord op de vraag. De jeugd en gezinsweker 
moet hier dan telkens om vragen en dat kost (doorloop)tijd.  

- Zoeken van opvangplekken voor kinderen die niet thuis kunnen blijven. Dit kan zijn in het 
netwerk van het gezin, maar als er een residentiële plek nodig is, is het een kwestie van alle 
aanbieders bellen om een plek te vinden.  
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- Discussie en onderhandeling met zorgaanbieders of de school. (zie hierboven) 
- Niet-cliëntgerichte activiteiten zoals teamvergaderingen, casuïstiekbespreking, intervisie, 

deelnemen aan bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente of door derden, etc. 
Ze vinden dat ze hier in verhouding veel tijd aan kwijt zijn omdat ze deze tijd liever besteden aan 
contact met de gezinnen. Tijd die direct aan gezinnen besteed wordt bestaat naast huisbezoeken en 
mee gaan naar gesprekken, ook uit emailcontact, what’s app en telefonisch contact.  
 
Caseload 
De caseload van de jeugd en gezinswerkers is hoger in vergelijking met die van de buurtcoaches. 
Kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in Hoofdstuk D. Dat komt omdat de jeugd en gezinswerkers 
bij veel gezinnen betrokken blijven in de rol van regievoerder. Bij een substantieel deel van de 
gezinnen is het werken aan stabilisatie het hoogst haalbare en maken externe factoren dit vaak een 
broos evenwicht. Daar komt bij dat de jeugd en gezinswerker via de school en in de wijk 
laagdrempelig toegankelijk is. Ouders zijn snel weer terug bij hen, ook al hebben ze een casus 
afgesloten. De jeugd en gezinswerkers geven aan dat op deze manier verder werken, wachtlijsten 
veroorzaakt. Dit vinden zij zeer onwenselijk en soms ook onverantwoord. Niet alleen voor de 
gezinnen, maar ook voor henzelf.  
Intensief contact met gezinnen waar crisissituaties zijn ontstaan gaat voor op contacten die minder 
urgent zijn of op deelname aan (verplichte) bijeenkomsten.  Ze geven aan dat ze vaak met 2 of 3 
gezinnen per week heel druk zijn.  
Iedere week zijn er nieuwe aanmeldingen. Per team verschilt dit. Jeugd en gezinswerkers bepalen op 
basis van de beschikbare informatie wat voorrang krijgt en wat kan wachten. Zij overleggen hierover 
wanneer nodig met de gebiedsmanager.  
Bij gezinnen waar maatwerk is ingezet, is de jeugd en gezinswerker meestal op de achtergrond nog 
betrokken. Zorgaanbieders vragen regelmatig om bijstelling (lees: ophoging) van de ingezette uren. 
Dat kost tijd om dit te beoordelen.  
 
De jeugd en gezinswerkers zijn SKJ geregistreerd. Dat betekent o.a. dat zij vallen onder het 
tuchtrecht. Wanneer een ouder of betrokkene een klacht tegen hen indient bij SKJ, moeten zij zich 
verantwoorden. De beroepscode en de richtlijnen jeugd zijn dan de kaders die gehanteerd worden. 
Dit maakt dat de druk die de jeugd en gezinswerkers voelen om het goede te doen, geen signalen te 
laten liggen, in actie te komen wanneer er iets gevraagd wordt, meer expliciet is gemaakt dan bij de 
buurtcoaches. Die hebben ook een beroepscode maar er is geen tuchtrecht van de beroepsgroep 
ingesteld. Deze druk voelen de jeugd en gezinswerkers en bepaalt ook het gevoel niet even 
‘achterover te kunnen leunen’. 
 

4. Adviezen 
a) De adviezen die de jeugd en gezinswerkers geven zijn niet 1 op 1 (in detail overgenomen in 

hoofdstuk 6 en 7. Ze bieden echter wel mogelijkheden om op kort en middellange termijn 
aanpassingen te doen die de werkdruk verminderen en de effectiviteit vergroten.Verdere 
vereenvoudiging van het werkproces om maatwerk in te zetten 
- Afspraken met zorgaanbieders over aanleveren van een evaluatie bij de herbeoordeling 
- Inrichten van automatisch te genereren gegevens in nieuwe applicatie 
- Verkort gespreksverslag afschaffen en informatie opnemen in het gezinsplan.  
- Nog eens goed kijken naar gevraagde onderbouwing in relatie tot het risico dat we lopen op 

extra bezwaar en beroep zaken.  
- Inzet van zorgmakelaar die uitzoekwerk en onderhandeling kan doen met zorgaanbieders 

(onderbrengen bij functie van kwaliteitsmedewerker). 
- Zorgaanbieders die contact zoeken over facturatie direct naar backoffice doorzetten.  
- Vragen over maatwerk bij één persoon neerleggen die ook besluit kan nemen 

(kwaliteitsmedewerker).  
- Gezinnen zelf het gezinsplan laten maken en dan in gesprek aanvullen.  
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b) Afspraken maken met zorgaanbieders dat zij mede verantwoordelijk worden voor het tijdig 
melden dat de indicatie afloopt en er een vervolg nodig is. Standaard opvragen van het actuele 
zorgplan en de evaluatie voor de herbeoordeling. Handhaven wanneer dit niet wordt 
aangeleverd of wanneer de kwaliteit benedenmaats is.   

c) Efficiëntere aanmeldroute door inzet meldteam bij triage en uitvraag. Hierdoor is bij de verdeling 
helder of iets kan wachten of voorrang moet krijgen. Het meldteam kan ook direct doorverwijzen 
naar het voorliggend veld. Advies is om de aanmeldroutes van gemeente Groningen te bekijken.  

d) Jeugd en gezinswerkers kunnen zelf ook WMO voorzieningen inzetten en ontlasten hiermee 
WMO consulenten.  

e) Minder met jeugd en gezinswerkers op inhuurbasis werken. Het kost veel tijd om over te dragen 
en in te werken. Inwerkprogramma beter faciliteren. Niet direct de nieuwe jeugd en 
gezinswerker een overvolle caseload geven.  

f) Inzetten van aandachtsfunctionarissen voor onderwerpen die specialistische kennis vragen, maar 
niet vaak voorkomen: PGB, gesloten vrijwillige jeugdzorg, etc.   

g) Bekijken of de ondersteuning van de jeugd en gezinswerkers anders ingericht moet worden: 
bijvoorbeeld door werkbegeleiding in plaats van casuïstiek en intervisie.  

h) Scholingsbehoefte: Er zijn verschillende onderwerpen genoemd. De meeste onderwerpen zijn 
van belang voor enkele jeugd en gezinswerkers.  
- Ambulante gezinsbegeleiding 
- Arrangeren en positioneren (Signs of safety) 
- Oplossingsgericht werken 
- Psychopathologie 

- Meldcode 
 

Hoofdstuk 5 Kwantitatieve gegevens 
 

Voor inzicht in kwalitatieve gegevens zoals inzet in fte en caseload hanteren we de periode 1 januari 
2018 t/m 1 oktober 2018. (kwartaal 1 t/m 3). Het is mogelijk om dan aan te sluiten bij de 
kwartaalgegevens die Buurtplein aan de gemeente levert. Het eerste kwartaal van 2018 is een 
overgangsperiode geweest. De werving van jeugd en gezinswerkers was op 1 januari afgerond, maar 
de start van een aantal nieuwe medewerkers is pas in februari en maart geweest. In de eerste 
maanden zijn veel casussen overgedragen van buurtcoach naar jeugd en gezinswerker en van 
jeugdconsulent naar jeugd en gezinswerker. Het eerste kwartaal geeft dus niet een goed beeld. 
Daarom is er voor gekozen om het eerste half jaar en de eerste drie kwartalen als periode te 
hanteren.  
 
Aantal fte jeugd en gezinswerkers  
In het eerste jaar is de inzet gemiddeld 22,3 fte geweest. In de eerste drie kwartalen is gemiddeld 
24,1 fte ingezet. Ter vergelijking: de inzet voor buurtcoaches was in het eerste half jaar: 41,3 fte en in 
de eerste drie kwartalen: 42,7 fte. De inzet is inclusief ziektevervanging.  In het implementatieplan is 
berekend dat er 21 fte aan jeugd en gezinswerkers nodig zou zijn. Er is meer ingezet vanwege 
ziektevervanging (inclusief zwangerschapsverlof) 
 
Aantal dossiers 
De jeugd en gezinswerkers hebben in de eerste drie kwartalen van 2018, 1168 dossiers onder hun 
hoede (gehad). Hiervan waren 483 nieuwe dossiers en 211 her-instromers. Dit zijn deels 
herbeoordelingen en deels bestaande cliënten die een afgesloten dossier hadden dat is heropend op 
basis van een nieuwe vraag.  
Het eerste half jaar zijn er 1011 dossiers geweest waarvan 517 nieuwe instroom.  
 
Caseload 
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De caseload wordt berekend op het aantal actieve dossiers te delen door de beschikbare fte’s. Hier 
komt voor de eerste drie kwartalen een gemiddelde caseload uit van 48,46 zaken per fte. De 
caseload lag het eerste half jaar iets lager: 45,34 actieve dossiers per fte. Ter vergelijking: de 
buurtcoach heeft in dezelfde periode een caseload van 30,75 zaken per fte (Q1 t/m Q3) en in het 
eerste half jaar ligt het iets hoger met een caseload van 34,46.     
Het is logisch dat de caseload van de jeugd en gezinswerkers oploopt doordat: 

- Gaandeweg het jaar de herbeoordelingen die anders binnen Zorgplein werden opgepakt er 
bij zijn gekomen.  

- De inzet die nodig blijft en hierboven is beschreven waardoor de jeugd en gezinswerkers 
actieve dossiers houden.  

- Er is ook sprake van een registratie effect omdat 1 gezin meerdere actieve dossiers kan 
hebben. Bij de jeugd en gezinswerkers komt dit vaker voor dan bij de buurtcoach omdat er  
voor het kind vaak een nieuw dossier wordt aangemaakt. De verhouding is niet te 
achterhalen uit de registratie.  

  
Aantal klachten  
Bij Buurtplein vanaf 1 januari tot 1 november: 7 (5 klanten) 
 
Het aantal bezwaren tegen besluiten jeugd 
2016: 19  
2017: 12 
2018: 6 
Het aantal bezwaren op maatwerkbeschikkingen jeugd is afgenomen ten opzichte van voorgaande 

jaren. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te geven.  

- De jeugd en gezinswerkers zetten expliciet in op overeenstemming over het maatwerk waar 

ouders van verwachten dat het hen verder gaat helpen.  
- Het aantal bezwaargevoelige zaken is afgenomen. Het gaat dan om PGB eigen netwerk en 

zaken die over zijn gekomen uit de oude AWBZ.  
 

Hoofdstuk 6 Conclusies  

In dit hoofdstuk beantwoorden we de deelvragen van het onderzoek. (pagina 1) 

1. Is de functie geïmplementeerd volgens de afspraken (positionering, werkwijze, 
competenties, kwaliteitskader etc.) en randvoorwaarden in het implementatieplan, dat is 
vastgesteld door het college (versiedatum 20 juni 2017). Wat is geïmplementeerd en wat 
(nog) niet en waarom.  

 
Alle onderdelen van de functie zijn geïmplementeerd volgens de omschrijving in het 
implementatieplan. De constatering is echter wel dat de jeugd en gezinswerkers weinig toe 
komen aan het bieden van hulpverlening aan gezinnen zelf. Dit was bij aanvang wel de het 
idee. De inzet van de jeugd en gezinswerker richt zich op integrale vraagverheldering, komen 
tot een gezinsplan met ouders en hierop regievoeren. Doel is om stabilisatie te krijgen in het 
gezin waardoor ouders weer zelf de regie kunnen oppakken. Voor een aantal gezinnen is dit 
niet op korte termijn realiseerbaar en dat maakt dat jeugd en gezinswerkers lange tijd 
betrokken blijven.  
Het inrichten van een regie en volgsysteem ter ondersteuning van de jeugd en gezinswerker 
is nog niet gerealiseerd. Dit is een Buurtplein-breed traject wat buiten de scope van de 
implementatie valt. Invoering is verwacht in 3e kwartaal 2019.  
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2. Wordt het beoogde doel dat we hadden met de implementatie van de JGW behaald? Dus 1 
gezin, 1 plan, 1 aanpak en eenduidige regievoering door de JGW (focus op de doelstelling 
omtrent regie, oppakken van een deel hulp / ondersteuning en 1 aanspreekpunt.  

 

Het beoogde doel 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak, is door de inzet van de jeugd en gezinswerkers 
en het verdwijnen van de functie van jeugdconsulent, gehaald. Jeugd en gezinswerkers zijn 
actief aan het regievoeren, sluiten aan bij gezinnen en zetten wanneer nodig, maatwerk in en 
volgen de resultaten hiervan. Ze maken ook afspraken met zorgaanbieders en ouders over 
terugkoppeling en regievoering.   
De jeugd en gezinswerkers ervaren een hoge werkdruk die maakt dat ze niet altijd de tijd 
kunnen besteden aan gezinnen die nodig is. Jeugd en gezinswerkers voelen de druk om 
wachtlijsten te voorkomen en maken zich zorgen om uitval bij hun collega’s en bij henzelf. De 
functie is breed en vraagt om continue stellen van prioriteiten en reflectie op: doe ik het 
juiste, ben ik effectief in mijn handelen, etc. Met ondersteuning van management en de 
gedragswetenschapper wordt getracht dit werkbaar te houden.   

 

3. Wat is de ervaring van inwoners die te maken hebben gehad met de jeugd en gezinswerkers? 
En hebben zij advies voor Buurtplein en het college over de verdere ontwikkeling van de 
functie?  

 

De adviezen van de ouders en jongeren zeggen niet direct iets over de implementatie maar 
geven aan wat zij belangrijk vinden in het contact met de jeugd en gezinswerkers. We 
constateren dat deze punten in de kern ook bij de functie horen. Dat wil niet zeggen dat alle 
jeugd en gezinswerkers dit volledig in de vingers hebben. We organiseren een 
terugkoppelingsbijeenkomst voor de jeugd en gezinswerkers zodat zij kennis nemen van de 
adviezen van ouders en jongeren en van de ketenpartners. De opbrengst van deze 
terugkoppeling wordt meegenomen in de verdere doorontwikkeling van de functie. We 
nodigen hiervoor ook beleidsmedewerkers van gemeente Doetinchem uit.  

 

4. Wat zijn ervaringen van structuurpartners met de jeugd en gezinswerkers en welke adviezen 
hebben wij in de richting van Buurtplein en het college?  

De ketenpartners geven aan dat zij een stevige samenwerking willen met de jeugd en 
gezinswerkers om op die manier gezinnen beter van dienst te zijn. Dit geven de jeugd en 
gezinswerkers ook aan. Het samenwerken in een gezamenlijk plan is een instrument om dit 
voor elkaar te krijgen. Deze voorwaarde is te realiseren in een nieuwe applicatie, als dit 
beschikbaar is.  

 

5. Wat zijn ervaringen van de jeugd en gezinswerkers en welke adviezen hebben wij richting het 
management en het college?  

 

De jeugd en gezinswerkers hebben met name adviezen om de efficiëntie in de 
werkprocessen te vergroten en om hun positie ten opzichte van zorgaanbieders en 
structuurpartners te verstevigen. De omstandigheden die de jeugd en gezinswerkers nu 
verhinderen om meer tijd aan gezinnen te besteden zijn beschreven. In Hoofdstuk 7 zijn ze 
op hoofdlijnen meegenomen in de aanbevelingen en doorontwikkeling van de functie.  
 

6. Wat is de ervaring van het in 1 hand leggen van brede uitvraag/keukentafelgesprek en 
beslissingsbevoegdheid over in te zetten maatwerk  
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De meeste jeugd en gezinswerkers zijn hier positief over. Ze hebben door hun direct contact 
met het gezin en het onderzoek dat ze doen, vaak een goed beeld wat er nodig is. Vervolgens 
kunnen ze dit ook zelf inzetten en volgen of de zorg inderdaad passend is. Ouders kunnen 
soms dwingend zijn in wat ze van de jeugd en gezinswerker willen, dan is het lastig om de 
relatie goed te houden. Het kost overredingskracht en doorzettingsvermogen om samen met 
ouders te komen tot een gedragen oplossing. Samen beslissen aan de keukentafel is leidend. 
Wanneer er veiligheidsrisico’s zijn die ouders niet of onvoldoende onderkennen vraagt het 
veel aandacht voor het positioneren.  De jeugd en gezinswerker moet zich vanaf de start 
bewust zijn dat gaandeweg het traject, een aanmelding bij de Raad voor de 
Kinderbescherming nodig kan zijn. Dit is spannend. Duidelijk zijn en aan de andere kant de 
samenwerking met ouders houden is ingewikkeld. Een jeugd en gezinswerker verwoordde 
het treffend: “Het is prima dat het in 1 rol is, maar het is niet altijd leuk”.  

 

7. Kwantitatieve evaluatie; het gaat dan om managementinformatie op:  

a. Aantal meldingen  

b. Aantal actieve dossiers  

c. Formatie in relatie tot caseload  
Het aantal meldingen en herbeoordeling is in de loop van 2018 toegenomen. Dit is zichtbaar 
in het aantal actieve dossiers. Omdat jeugd en gezinswerkers vanuit hun taak als 
regievoerder langere tijd gezinnen actief blijven volgen, loopt de caseload vol.  

 Dit leidt tot een hogere caseload ten opzichte van die van de buurtcoach.  
 

8. Hoe is de verhouding individuele cases en inzet op scholen en voorliggende voorzieningen?  
Waar wordt de JGW op in ingezet? Hoe is die verhouding en past dat bij het beoogde doel 
van enerzijds de JGW en anderzijds Buurtplein?  

 

De school is een belangrijke vindplaats voor de jeugd en gezinswerkers. Er komen veel 
meldingen binnen via de scholen. De tijdsinvestering om laagdrempelig toegankelijk te zijn is 
beperkt tot een half uur tot uur per week, per school. Scholen maken gebruik van de 
mogelijkheden die de jeugd en gezinswerker heeft om maatwerk in te zetten. Soms leidt dit 
tot discussie over wie er de ondersteuning moet bekostigen: de school of de gemeente.   

 

Hoofdstuk 7 Doorontwikkeling functie vanuit perspectief Buurtplein 
 
De functie zoals deze nu is ingericht en wordt uitgevoerd leidt nu al regelmatig tot wachttijden van 
enkele weken voordat een jeugd en gezinswerker kan starten. Het is een complex geheel van 
oorzaken en sturingsmogelijkheden om deze wachttijden te beperken en ook om de effectiviteit van 
de functie te vergroten. Hieronder zijn een aantal oplossingsrichtingen genoemd. Een deel is al in 
gang gezet, een deel is gewenst, maar ligt buiten de invloedsfeer van Buurtplein zelf.  
 
Versterken van de positie van de jeugd en gezinswerker 

- Ten opzichte van zorgaanbieders; Tijdig opleveren van evaluatieverslagen van goed kwaliteit 
en initiatief voor herbeoordeling bij zorgaanbieder leggen. (Gemeente maakt afspraken) 

- Onderzoeken of een samenwerkingsverband met beperkt aantal zorgaanbieders soelaas 
biedt voor een integrale gezinsaanpak van multiprobleem gezinnen. Voorwaarde is dat de 
zorgaanbieders langdurig integrale ondersteuning bieden, niet loslaten en het aanspreekpunt 
zijn voor het gezin. De jeugd en gezinswerker is regievoerder die kijkt of de zorg nog goed 
aansluit. Heldere afspraken zijn nodig om eventuele toeleiding naar de 
jeugdbeschermingstafel transparant te maken.  
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Verminderen van de indirecte cliëntgerichte tijd  
- Onderbouwing van de maatwerkvoorziening inrichten op basis van vertrouwen in plaats van 

dichtregelen van risico’s.  
- Slimme inrichting van effectief applicatielandschap wat optimaal ondersteunend is aan de 

werkprocessen en dubbelingen voorkomt.  
- Experttafel om complexe zorgvragen weg te kunnen zetten en te voorkomen dat 

zorgaanbieders ingewikkelde zorgvragen als een hete aardappel doorschuiven. (in 
ontwikkeling) 

- Meldpunt voor crisisplaatsingen zodat jeugd en gezinswerkers niet zelf op zoek hoeven gaan 
naar plekken.(in ontwikkeling) 

- Informatiepositie jeugd en gezinswerker versterken door invoering Steunwijzer en gebruik 
van Negomatrix. Maar ook meer inzet op kennisdelen onderling.  

 
Vergroten van professionele effectiviteit / vakmanschap 

- Onderling goed zicht krijgen op expertise die de jeugd en gezinswerkers in huis hebben en 
hier actief gebruik van maken (aandachtsfunctionarissen) 

- Inrichten van reflectie op het handelen waardoor er meer aandacht is voor effectiviteit (doe 
ik het goede, wordt ik niet te veel ingezogen). Nieuwe vormen ontwikkelen (reeds in gang 
gezet).  

- Inzicht bij jeugd en gezinswerkers wat maatwerkvoorzieningen kosten en dit afwegen ten 
opzichte van het resultaat.  
 


