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Onderwerp: Evaluatie werkwijze jeugd- en gezinswerker 
Portefeuillehouder: Wethouder Sluiter 
Datum: 5 februari 2019 

 

 
Kennis te nemen van 
1. Het verslag zelfevaluatie Buurtplein jeugd- en gezinswerkers, 3 december 2018. 
2. De analyse van de zelfevaluatie jeugd- en gezinswerkers van de gemeente, 29 januari 

2019. 
3. Het besluit van het college om de aandachtspunten uit de zelfevaluatie jeugd- en 

gezinswerkers en de analyse mee te nemen bij het opstellen van de OGON 2019 met 
het Buurtplein en de opdracht van de taskforce sociaal domein. Vooral van belang is 
hierbij duidelijkheid over rolopvatting/rolbewustzijn en blijvende aandacht en sturing 
op gekanteld denken/normaliseren/versterken van de eigen regie van de inwoner. 

 
Context 
Van september 2016 tot februari 2017 hebben Zorgplein en Buurtplein gezamenlijk 
twee pilots uitgevoerd met als doel de toegang tot de jeugdhulp te verbeteren.  
Aanleiding voor deze pilots waren verschillende signalen: het feit dat er soms zaken te 
lang bleven liggen, er dubbellingen in de ondersteuning bestonden en voor het gezin in 
kwestie soms niet duidelijk was wie precies de regie voerde. De problematiek rondom 
jeugd leek meer te vragen dan de in 2015 afgesproken generalistische werkwijze met de 
buurtcoaches. De pilots hadden als hoofddoel een snellere, adequatere en meer integrale 
aanpak ten behoeve van jeugdigen en gezinnen die hulp, zorg en/of ondersteuning nodig 
hebben vanwege opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en/of andere 
stoornissen. 
Deze pilots zijn na een periode van circa vier tot vijf maanden geëvalueerd. 
 
Op basis van deze evaluaties en de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze voor het 
sociaal domein in Doetinchem hebt u geconstateerd dat er voor problematiek rondom 
jeugd en gezin inderdaad meer nodig is dan de generalistische werkwijze van de 
buurtcoach, zoals tot dat moment vormgegeven onder het voormalige beleidsplan voor 
het sociaal domein (DDK). Op basis daarvan is met het raadsbesluit over het nieuwe 
beleidsplan sociaal domein (raadsbesluit 12 april 2017) besloten om in heel Doetinchem te 
kunnen (gaan) werken met een andere regievoerder dan de generalistische buurtcoach, 
als een specifieke situatie voldoende aanleiding geeft om aan te nemen dat regievoering 
door een meer specialistische werker beter bijdraagt aan de ondersteuning en doelstelling 
van het gezin of de inwoner in kwestie. 
Wij hebben op basis van de evaluatie van de pilots besloten om in heel Doetinchem te 
gaan werken met jeugd- en gezinswerkers. 
 
Buurtplein en Zorgplein hebben vervolgens gezamenlijk een implementatieplan gemaakt, 
dat op 27 juni 2017 is vastgesteld door ons college. In de OGON 2018 wordt wat betreft de 
kaders van de functie verwezen naar dit implementatieplan. Per 2018 is de werkwijze met 
jeugd- en gezinswerkers geïmplementeerd in heel Doetinchem. 
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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. 
 
Kernboodschap 
De gemeente heeft een analyse gemaakt op de uitkomsten van de zelfevaluatie. Een 
analyse van de gemeente maakt inzichtelijk hoe ver het staat met de afgesproken doelen, 
of we op de goede weg zijn met de implementatie en biedt handvaten om met Buurtplein 
verder over in gesprek te gaan. Dit sluit aan bij de lerende organisatie die we als gD 2020 
zijn. 
Kern van de analyse is: 
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. 
 
Er zijn ook aandachtspunten. Zo staat het zelf bieden van ondersteuning onder druk en 
worden aanbieders soms te laat ingeschakeld volgens hun eigen zeggen. Deze 
aandachtspunten lijken vooral te maken te hebben met een hoge werkdruk en 
onduidelijkheid over rolopvatting/rolbewustzijn. 
Er lijken meerdere oorzaken ten grondslag te liggen aan het feit dat de werkdruk als hoog 
wordt ervaren. Belangrijk om hierbij te benoemen is dat de periode waarin de jeugd- en 
gezinswerkers op volle sterkte draait relatief kort te noemen is. De vele personele 
wisselingen hebben deze relatief korte periode extra onrustig gemaakt. 
Veel voorgestelde acties uit de evaluatie, gericht op het verlichten van de werkdruk, zijn 
op verschillende plekken al opgepakt. 
 
De hierboven genoemde aandachtspunten zullen worden meegenomen bij zowel de 
gesprekken met Buurtplein over de OGON 2019 als in de taskforce sociaal domein. 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 
 
Vervolg 
De aandachtspunten uit de zelfevaluatie en de analyse worden het eerste kwartaal van 
2019 verder uitgewerkt en in de OGON 2019 met Buurtplein opgenomen. 
Over de evaluatie van de jeugd- en gezinswerkers, onze analyse daarop en de 
aandachtspunten, wordt u nader geïnformeerd tijdens de informatieve raadsbijeenkomst 
op 7 februari 2019. 
 
Bijlagen 
1. Verslag zelfevaluatie Buurtplein d.d. 3 december 2018, inclusief bijlagen. 
2. Analyse zelfevaluatie gemeente d.d. 29 januari 2019. 
 


