
 

 

Analyse zelfevaluatie Buurtplein: 
Implementatie werkwijze jeugd- en gezinswerkers, 29 januari 2019 

 
In het laatste kwartaal van 2018 heeft het Buurtplein een zelfevaluatie uitgevoerd naar de 
implementatie van de werkwijze met jeugd- en gezinswerkers. In deze notitie geven we 
een analyse vanuit de gemeente op de uitkomsten van die evaluatie. Daarbij formuleren 
we aandachtspunten en een overall conclusie. 
 
1. Voldoet de jeugd- en gezinswerker aan de belangrijkste doelstellingen uit het 

implementatieplan jeugd- en gezinswerkers (jgw-ers)? 
 
Een belangrijke doelstelling voor invoering van de jeugd- en gezinswerkers was (zie het 
implementatieplan jeugd- en gezinswerker van 20 juni 2017, versie 0.3):  
 
‘Het samenbrengen in één organisatie van een groot deel van de preventieve taken, de 
uitvoering van de eerste lijns-ondersteuning en de toegang naar de specialistische hulp zal 
naar verwachting synergie effecten hebben. Dit is in ieder geval de ambitie. Voorop staan 
de verwachte positieve effecten voor de inwoners in de zin van eenvoudigere toegang tot 
ondersteuning, meer duidelijkheid over de regievoering en versnelling van de procesgang 
als het gaat om de inzet van specialistische hulp waar dit echt nodig is. 
 
Ook zal er gerichter ketenregie en integrale sturing kunnen plaatsvinden in de 
ondersteuningsarrangementen met bewoners. Het versterkt de samenhang en triage rond 
op- en afschalen van zorg. Van het inzetten van lichte ondersteuning, werken aan 
duurzame oplossingen van bewoners, naar specialistische hulp waar dit echt nodig is (0-1-
2e lijn). Het zal de integraliteit versterken en efficiency opleveren. De doorontwikkeling 
draagt ook bij aan een versterking van de samenwerking met netwerkpartners in de eerste 
lijn. Uiteindelijk zal dit ook moeten bijdragen aan de wens om binnen de beschikbare 
programmabudgetten te blijven en heeft het effect op de transformatie van het sociaal 
domein zoals dit vanaf de decentralisaties in 2015 is ingezet.’ 
 
Een volgende belangrijke doelstelling uit het genoemde implementatieplan is ‘ door inzet 
op preventie en het versterken van zelfregie en zelfredzaamheid van huishoudens, 
individuen en wijken wordt verwacht dat men de inzet voor 
specialistische zorg zo minimaal mogelijk zal inzetten.’ 
 
2. Uitkomsten evaluatie over de doelstellingen  

a. Eenvoudiger toegang 
 
De jeugd- en gezinswerkers werken integraal op alle leefgebieden en zijn 
laagdrempelig aanwezig via Buurtplein en via scholen en peuterspeelzalen. De 
jeugd- en gezinswerker biedt daarbij op alle levensgebieden zelf ondersteuning. 
Alle jeugd- en gezinswerkers nemen, al dan niet in overleg met/ondersteuning van 
de gedragswetenschapper, besluiten over het inzetten van specialistische 
jeugdhulp. De jeugd- en gezinswerkers hebben de positie om vanuit aansluiting bij 
het gezin, samen te beslissen welke hulp passend is. Indien mogelijk nemen zij de 
beslissing direct aan de keukentafel met het gezin. 
Door deze werkwijze, waarbij de rollen van buurtcoach en jeugdconsulent in een 
functie zijn verweven, is de toegang eenvoudiger geworden. Deze doelstelling is 
behaald. Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat het zelf bieden van 
ondersteuning –hetgeen onderdeel is van de toegang naar jeugdhulp- onder druk 
staat door een hoge werkdruk en caseload. Onder de aandachtspunten hierover 
meer.  



 

 

 
b. Duidelijkheid over regievoering.  

Alle jeugd- en gezinswerkers zien het als hun dagelijkse werk om actief regie te 
voeren op de uitvoering van het gezinsplan, wanneer ouders dit (tijdelijk) niet zelf 
kunnen. Het functioneren als aanspreekpunt en vast contactpersoon voor ouders, 
betrokken zorgaanbieders, school en huisarts zien zij ook als hun dagelijkse werk. 
Wanneer er sprake is van een stagnatie in de ontwikkeling van het kind of een 
onveilig opvoedklimaat, is de jeugd- en gezinswerker degene die met ouders 
werkt aan bodemeisen. Wanneer dit niet (meer) in vrijwillig kader lukt, leidt de 
jeugd- en gezinswerker toe naar de jeugdbeschermingstafel. Ook hierin voert de 
jeugd-en gezinswerker duidelijk de regie. Samenwerking met ketenpartners als 
Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen is ook dagelijks werk voor alle jeugd- en 
gezinswerkers. Gesteld kan worden dat ook de doelstelling ‘duidelijkheid over 
regievoering’ wordt behaald met de implementatie van de jeugd- en 
gezinswerkers. Met betrekking tot de uitvoering van de regie zijn met name door 
aanbieders aandachtspunten gegeven, waarover meer bij punt 3. 
 

c. Versnelling van de procesgang 
De procesgang lijkt met de komst van de jeugd- en gezinswerkers versneld. Zij 
hebben door het directe contact met het gezin en het onderzoek dat ze doen, een 
goed beeld van wat er nodig is. Zij kunnen hier direct op anticiperen door zelf 
passende hulp in te zetten en deze te volgen. De juiste professional op de juiste 
plek, direct vanaf binnenkomst van de hulpvraag, lijkt hierbij vruchten af te 
werpen.  
 

d. Specialistische hulp waar dit echt nodig is 
De werkwijze met de jeugd- en gezinswerkers, die vanuit aansluiting bij het gezin 
direct zelf beslissen over de meest passende hulp, bevordert logischerwijze dat 
specialistische hulp wordt ingezet daar waar nodig. Deze doelstelling staat 
momenteel echter onder druk. In de zelfevaluatie wordt aangegeven dat soms 
eerder wordt ingezet op specialistische hulp, vooral door hoge werkdruk. Het zelf 
bieden van ondersteuning staat daarnaast om diezelfde reden onder druk. 
Aanbieders geven tegelijkertijd aan dat zij graag eerder betrokken willen worden. 
‘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.’ In deze signalen zit een tegenstelling die 
interessant is om verder te onderzoeken. Deze doelstelling heeft dan ook aandacht 
nodig. 

 
3. Aandachtspunten 
 
Hieronder volgen aandachtspunten die vooral te maken hebben met werkdruk, 
rolbewustzijn en rolvastheid, het voeren van regie en daadwerkelijk en tijdig doorpakken.  
 
a. Ten aanzien van eenvoudiger toegang 
 
Het zelf bieden van ondersteuning –hetgeen onderdeel is van de toegang naar jeugdhulp- 
staat onder druk staat door een hoge werkdruk en caseload. 
 
Vanaf maart 2018 zijn de jeugd- en gezinswerkers op volle sterkte. Daarbij is in de loop 
van 2018 de formatie verschillende keren aangepast op basis van omstandigheden. De 
jeugd- en gezinswerkers hebben wat dat betreft een onrustige periode gehad waarbij zij 
ingewerkt moesten worden en tegelijk caseloads van anderen vervangen; een meer 



 

 

stabiele personele situatie en meer ervaring in de functie zullen naar verwachting meer 
rust opleveren.  
 
Het Buurtplein koppelt op p. 14 van de zelfevaluatie de constatering dat weinig wordt 
toegekomen aan het zelf bieden van ondersteuning (mede) aan het inrichten van een 
regie en volgsysteem (ICT). De koppeling naar de backoffice van de gemeente en het op 
eenvoudige wijze administratief kunnen afhandelen van in te zetten zorg zijn hierbij ook 
aandachtspunten. Dit heeft niet alleen betrekking op alleen het functioneren van de 
jeugd- en gezinswerkers, maar raakt het hele Buurtplein. Hiervoor is al een project 
ingericht waarin gemeente en Buurtplein gezamenlijk optrekken.  
 
b. Ten aanzien van duidelijkheid over regievoering 
 
De rol van jeugd- en gezinswerker zorgt voor duidelijkheid over regievoering.  De 
aanbieders/ketenpartners geven waardevolle feedback met betrekking tot mogelijke 
verbeteringen bij het voeren van regie. 
 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bewustzijn van de verschillende rollen binnen de 
functie; het bieden van kortdurende ondersteuning moet worden onderscheiden van het 
voeren van regie; dit laatste veelal in complexe/multiproblem zaken. Dit voeren van regie 
duurt langer- het zelf bieden van ondersteuning moet daaraan niet parallel door lopen. 
De aanbieders geven hierover aan dat zij vaak te laat worden betrokken. 
Inzet op versterking van de screening/triage aan de voorkant zoals door Buurtplein 
voorgesteld sluit aan bij het aandachtspunt over rol-bewustzijn. 
Daarnaast heeft het Buurtplein ingezet op scholing middels de module regievoering. 
 
Ten aanzien van het door Buurtplein voorgestelde samenwerkingsverband met een 
beperkt aantal zorgaanbieders; een groot deel van de huidige caseload van de jgw-ers 
gaat over deze complexe problematiek/integrale gezinsaanpak van 
multiprobleemgezinnen. Het omgaan met deze gezinnen vraagt eerder om het 
tijdig/eerder inzetten van de juiste specialistische en duidelijke afspraken maken over 
regie. Ook hierover geven de aanbieders feedback. Hierbij kan ook worden afgesproken 
dat de aanbieder regie voert.  
In de huidige inkoop is bij de zogenaamde plus-producten namelijk al geborgd dat ‘de 
aanbieder actief samenwerkt met andere ketenpartners en zo nodig casusoverleg 
organiseert in samenspraak met de lokale teams’.   
 
c en d. Ten aanzien van versnelling van de procesgang en specialistische hulp waar dit 
echt nodig is 
 
Zoals eerdere aangegeven lijkt het genoemde punt ‘eerder inzetten op maatwerk door de 
hoge werkdruk’ haaks te staan op het signaal van de aanbieders, die aangeven dat zij 
regelmatig te laat worden betrokken. Meer inzet op een duidelijke analyse/triage bij de 
aanmelding van een nieuwe zaak en een duidelijke opvatting en bewustzijn van de eigen 
rol (denk aan de rollen kortdurend ondersteunen/ regievoeren /onderzoek naar de 
noodzaak van inzetten van specialistische hulp) kunnen hierbij uitkomst bieden.  

 
Daarnaast is het de vraag in hoeverre de verwachting dat alle jeugd- en gezinswerkers alle 
typen jeugdproblematiek kunnen oppakken reëel is. Deze verwachting kan invloed 
hebben op (het gevoel van) de hoge werkdruk. Dit kan als aandachtspunt worden 
meegenomen in de gesprekken met het Buurtplein over de OGON 2019. 
 
 
 



 

 

5. Koppeling met opdracht zoals verwoord in de OGON 
 
In artikel 1 lid van de OGON 2018 is bepaald: 
Opdrachtnemer zet waar nodig eigen specialistische ondersteuning in als dat voor de 
oplossing van de hulp —of ondersteuningsvraag beter is. De jeugd- en gezinswerker wordt 
ingezet in bij alle ondersteuningsvragen over opvoeden en opgroeien en in ieder geval 
waarin de gezinssituatie aanleiding geeft tot integrale regievoering en ondersteuning 
omdat de ontwikkeling, opvoeding en/of veiligheid van de jeugdige in kwestie in het 
geding is of kan komen. Het kader voor dit handelen is het Implementatieplan Jeugd- en 
Gezinswerker. 
 
Meer specifiek met betrekking tot Regie voeren en kortdurende ondersteuning (Artikel 5 
lid 3 OGON): 
a. Kortdurende, laagdrempelige begeleiding (bijv. op het gebied van inkomen, 
schulden, werk, gezin, opvoedingsondersteuning, specifieke ouderenproblematiek 
en/of eenzaamheid); 
b. Waakvlam begeleiding (dossier wordt niet afgesloten, buurtcoach houdt vinger aan de 
pols) 
c. Regievoeren op de uitvoering van het integrale gezinsplan wanneer de client dit 
(tijdelijk) niet kan. Regievoeren op de inzet van de voorziening, het resultaat en de 
herbeoordeling. Regievoeren op de samenhang van de inzet van specialistische 
voorzieningen. 
d. Online hulpverlening. 
  
In zijn algemeenheid geldt dat in de OGON is geborgd dat Buurtplein de nadruk bij al haar 
activiteiten op preventie legt. 
 
De functie is neergezet zoals afgesproken in de OGON. De meeste van de in het 
implementatieplan beoogde doelstellingen worden op dit moment behaald; er zijn 
aandachtspunten die bij de doorontwikkeling van de functie en bij de bespreking van de 
OGON 2019 meegenomen kunnen worden. 
 

6. Overall conclusie 
 
De rol van de jeugd- en gezinswerker sluit op dit moment grotendeels aan bij de 
doelstellingen uit het implementatieplan; jeugdhulp is hiermee op een laagdrempelige en 
herkenbare manier beschikbaar. De werkwijze draagt bij aan het uitgangspunt van 1 
gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. Er is duidelijkheid over wie regie voert en de 
besluitvorming is vereenvoudigd. Er is dan ook vertrouwen in de rol van jeugd- en 
gezinswerker en in deze gekozen werkwijze. De hierboven genoemde aandachtspunten 
kunnen worden meegenomen bij de gesprekken met Buurtplein over de OGON 2019. 
 
Er lijken meerdere oorzaken ten grondslag te liggen aan het feit dat de werkdruk als hoog 
wordt ervaren waardoor een deel de functie onder druk staat. Belangrijk om hierbij te 
benoemen is dat de periode waarin de jeugd- en gezinswerkers op volle sterkte draait 
relatief kort te noemen is, vooral door de vele personele wisselingen.  
Veel voorgestelde acties uit de evaluatie, gericht op het verlichten van de werkdruk, zijn 
op verschillende plekken al opgepakt.  
Voorgesteld wordt om bij het opstellen van de OGON 2019 deze analyse en de 
aandachtspunten uit de zelfevaluatie jeugd- en gezinswerker mee te nemen. 
In het bijzonder is hierbij van belang duidelijkheid over rolopvatting/rolbewustzijn en 
blijvende aandacht en sturing op gekanteld denken/normaliseren/versterken van de eigen 
regie van de inwoner. 
 



 

 

 


