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Samenvatting
Dit is de rapportage van het evaluatieonderzoek naar de ontwikkeling en de stand van zaken in de
proeftuin Gebiedsteams Jeugd in twee wijken in Arnhem medio maart 2014. Het doel van dit
onderzoek is te weten te komen wat goed gaat in de proeftuin, wat beter kan en wat beter moet,
allereerst met het oog op de verbetering van het werk van de gebiedsteams en secundair ter
versterking van de voorbereiding van de implementatie van gebiedsteams in andere wijken in Arnhem.
Het onderzoek is gedaan door de Opvoedzaak door middel van 23 interviews met jeugd &
gezinscoaches, teamcoaches, experts van het specialistenteam en werkers van de
samenwerkingspartners op de vindplaatsen. Anderzijds zijn de 11 leidinggevenden van de betrokken
instellingen - leden van de projectgroep - bevraagd middels een vragenlijst per mail.
Ten tijde van het onderzoek zijn twee gebiedsteams jeugd sinds oktober 2013 actief in twee
verschillende wijken: Klarendal / St.Marten en Schuytgraaf, een oude historische binnenstadwijk met
een diversiteit aan initiatieven en activiteiten, veel voorzieningen, netwerken en bestaande
zorgstructuren versus een Vinex-wijk met weinig voorzieningen en een uitermate jonge bevolking. De
twee teams van zeven en acht jeugd & gezinscoaches zijn samengesteld uit medewerkers van zeven
aanbieders van preventie en zorg. Ze opereren op vindplaatsen in de wijk: van peuterspeelzaal en
jongerenwerk tot huisartsenpraktijk en basisschool. De teams worden ondersteund door een
expertiseteam met specialisten. De jeugd & gezinscoaches zijn getraind. In de wijken zijn openbare
informatiebijeenkomsten gehouden. Vanaf januari 2014 is de toeleiding van gezinnen of jeugdigen
feitelijk op gang gekomen; in maart 2014 betreft het 57 gezinnen met 113 gezinsleden.
Wat gaat goed in de huidige twee gebiedsteams jeugd
Alle betrokkenen in de uitvoering en de aansturing zijn het eens over de volgende winstpunten. Het
doel van de proeftuin en de kern van de aanpak worden door iedereen onderschreven en omarmd.
Dat geldt zeker voor de aanpak volgens 1 gezin, 1 plan, 1 professional en het oplossingsgericht en
dichtbij het gezin werken. Er is een enorme passie, een grote inzet en betrokkenheid. Iedereen ervaart
de proeftuin als een uitdaging en een boeiende zoektocht, die ondernemend werken vereist. Er heerst
bereidheid tot leren op alle niveaus. De presentie van de jeugd & gezinscoaches op de vindplaatsen is
essentieel en voor een deel van de professionals aldaar meteen profijtelijk. Op de peuterspeelzaal,
jongerenwerk en basisschool is er meer voorbehoud aan die presentie vanwege de noodzaak om te
komen tot een heel nauwkeurige afstemming op de daar reeds aanwezige zorgstructuur. Dat vraagt
maatwerk en meer tijd. De totstandkoming van korte lijnen tussen het gebiedsteam en de vindplaats is
overal een werkzame factor. De jeugd & gezinscoaches werken anders: meer oplossingsgericht, zeer
outreachend, meer multidisciplinair, meer met gebruik van netwerkstrategieën en in toenemende mate
schakelen zij voorhanden expertise (uit het team of de wijk) in. Het gebiedsteam is teamwork.
Gezamenlijk beschikken de jeugd- & gezinscoaches met elkaar over een brede deskundigheid,
kunnen ze een breed palet aan vragen, zorgen en problemen aan, kunnen ze hulp, advies en
ondersteuning bieden op een breed domein.
De proeftuin: wat moet of kan beter in de huidige twee gebiedsteams jeugd
In het onderzoek heeft het zwaartepunt gelegen op de vraag “wat kan of moet er beter in het
gebiedsteam of in de proeftuin”. De zes belangrijkste knelpunten zijn:
1. De organisatorische spagaat.
2. De onduidelijke en onvoldoende communicatie en voorbereiding van en op de vindplaatsen.
3. De gebrekkige aansluiting van het gebiedsteam op bestaande en nieuwe zorgstructuren op
scholen en in de wijk.
4. Gemiste doelgroepen, grijze gebieden en ontbrekende voorzieningen.
5. Te weinig “practice what you preach” op alle niveaus.
6. Gebrek aan integraliteit binnen de gemeente
Andere punten ter verbetering zijn de mate van autonomie van de jeugd& gezinscoaches, hun
beschikbare werktijd, onnodige problematisering, beperkte verbindingen met de pleegzorg, de
praktische gezinsondersteuning en integrale vroeghulp, de rol in de nazorg van de jeugd-ggz. De
specialisten zijn tot nu toe te zelden ingeschakeld. Dat is voor iedereen overduidelijk, op den duur niet
wenselijk, maar voor het moment onvermijdelijk. Wat nog ontbreekt is inzicht in de soort hulp die wel
en niet geboden wordt en het palet aan interventies dat bestreken wordt vanuit het gebiedsteam. Dat
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maakt ook de rol van het gebiedsteam in de besluitvorming over de inzet van gespecialiseerde zorg
duidelijker. Het werken volgens 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur gaat steeds voortvarender. De jeugd &
gezinscoaches zien er graag 1 systeem (registratie, dossiervorming, verantwoording) aan toegevoegd.
De samenstelling van de gebiedsteams lijkt adequaat, mits de generalistische ggz-expertise in het
team vertegenwoordigd blijft. De wens is dat de gemeente een krachtig kader voor de zorg voor jeugd
en de gebiedsteams gaat neerzetten samen met de betrokken organisaties. Een nog meer integrale
en oplossingsgerichte aansturingstijl zou de gemeente helpen bij de implementatie.
Op weg naar een succesvolle gebiedsteam jeugd-formule
Wat leren de ervaringen van de twee gebiedsteams in twee verschillende wijken in Arnhem gedurende
het eerste half jaar? Allereerst trekken we met enig voorbehoud de conclusie dat gebiedsteams in
potentie een werkzame formule lijken te zijn. Tegelijk ontbreken op dit moment keihard de resultaten
om dit alles te staven. Waar we geen uitspraak willen en kunnen doen over het (potentiële) succes en
het resultaat van de gebiedsteams, willen we hier wel aangeven, wat nodig is om de kans op succes
in andere wijken te vergroten. Daartoe dienen 11 aanbevelingen.
Aanbevelingen in algemene zin:
1. Verleng de proeftuin tot en met december 2014 en blijf experimenteren. Herhaal de evaluatie in
september 2014, betrek daar ook de gezinnen in en kijk vooral naar de aansluiting op de
zorgstructuren en de gemiste doelgroepen. Maak een model Gebiedsteams Jeugd 2.0.
2. Breng integraal wijkbeleid op gemeentelijk niveau tot stand. Versterk het integrale functioneren van de
gemeente. Realiseer samenhang in de drie decentralisaties en passend onderwijs.
Aanbevelingen en voorwaarden voorafgaand aan verdere uitrol in andere wijken:
3. Gemeente en betrokken organisaties maken een gezamenlijke, eenduidige jeugdgebiedsteamorganisatie met heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een duidelijke juridische structuur
en één regie. Ons voorstel: gemeente is opdrachtgever/regievoerder/financier en de organisaties die
menskracht leveren organiseren de uitvoering onder een gezamenlijk gekozen juridische constructie.
4. Schep voldoende voorwaarden vanuit die eenduidige organisatie voor één minimale registratie voor
verantwoording en managementinformatie. Schep voorwaarden voor kwaliteitsborging, professionele
ondersteuning van uitvoerenden en training, intervisie, werkbegeleiding, casuïstiekbespreking.
5. Zorg voor samenwerking en afstemming met de zorgstructuren van basisscholen en peuterspeelzalen
en zorgnetwerken in de wijk voorafgaand aan de implementatie. Start de voorbereiding van en op alle
vindplaatsen in alle wijken tijdig en ‘op maat’. Begin daarmee op z’n laatst direct na de zomervakantie.
6. Versterk het leiderschap in de gebiedsteams door de functie van teamleider te scheppen met
voldoende bevoegdheden op sturing, inhoud, organisatie en kwaliteitsbevordering.
Aanbevelingen ter vergroting van de kwaliteit:
7. Geef de gebiedsteams voor het vervolg van de proeftuin als opdracht mee om verder te
experimenteren met zelf preventief en passende hulp te bieden met als doel 97% van de jeugdigen en
gezinnen zelf te kunnen ondersteunen en helpen. Laat ze een beschrijving maken van het
werkproces, de werkwijze, hun professionele handelingsruimte, de competenties, het instrumentarium
en interventies, de organisatie van de gebiedsteams, de kwaliteitsbevordering en de registratie. Dat
alles met het oog op de bredere implementatie.
8. Borg de samenstelling en de kwaliteit van het gebiedsteam, koersend op een generalistisch
multidisciplinair ondernemend team: het gebiedsteam is teamwork! Geef meer nadruk aan
kwaliteitseisen als innovatiekracht, durven loslaten, flexibiliteit, ondernemend buiten de kaders
oplossingsgericht willen en kunnen handelen, presteren onder onzekere omstandigheden en
teamspeler zijn. Nodig de jeugdverpleegkundigen 4-19 jaar hernieuwd uit, verklein het expertiseteam,
maar verbeter de communicatie met de specialisten.
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9. Koppel een expert-beslisteam met gezondheidskundige en pedagogisch-psychologische expertise
(jeugdarts-orthopedagoog) aan elk gebiedsteam naast of met gebruikmaking van het consultatieve
expertiseteam. Agendeer de afstemming tussen autonome verwijzers naar de tweede lijn (huisarts,
gebiedsteam, jeugdarts) in de wijk.
10. Werk samen met jeugd & gezinscoaches en teamcoaches de blinde vlekken van het gebiedsteam uit
in een aanvulling op en verbetering van het werkproces, zoals de versterking van de preventieve en
netwerkstrategieën, de verbinding met integrale vroeghulp en pleegzorg, de zorg voor chronische
multiproblemgezinnen, psychiatrische en stut-en-steun gezinnen. Formuleer de handelwijze naar
zorgmijders, gebroken gezinnen, gezinnen met geweld, dak- en thuisloze jeugdigen en ouders.
11. Vernieuw de training met meer nadruk op handelingsgericht eigen kracht versterken en gebruikmaking
van sociale netwerk-strategieën. Geef aandacht aan de presentie-benadering. Geef de specialisten
meer informatietijd om hun expertise te etaleren en om samen met de jeugd & gezinscoaches te
oefenen met inschakelen van die expertise.
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1. Inleiding
Vanaf oktober 2013 vindt in twee wijken in de gemeente Arnhem een proeftuin plaats, die de
werkwijze van de toekomstige zorg voor de jeugd middels zogenaamde Gebiedsteams Jeugd
beproeft. In dit rapport doen we verslag van het onderzoek, waarin de ontwikkeling en de stand van
zaken van de twee Gebiedsteams Jeugd in de wijken Klarendal / St. Marten en Schuytgraaf is
geëvalueerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem. Het is in februari en
maart 2014 uitgevoerd door Bert Prinsen van de Opvoedzaak met medewerking van Wim de Jong van
de JeugdZaak.
Leeswijzer
Hieronder komt eerst ter sprake wat het doel en de aanpak van het onderzoek is. Daarna komt de
stand van zaken in de proeftuin aan de orde ten tijde van het begin van dit onderzoek. Daarna leest u
wat goed gaat in de proeftuin. Vervolgens focussen we op de belangrijkste resultaten van deze
evaluatie, te weten wat beter kan of moet in de proeftuin. We hebben zes belangrijke knelpunten
geïdentificeerd en bespreken aansluitend de andere leerpunten aan de hand van de zeven
kernaspecten van de gebiedsteams, zoals ze in het onderzoek waren opgenomen. Tenslotte
formuleren we elf aanbevelingen ter versterking van de kans op succes bij de verdergaande
implementatie van de Gebiedsteams Jeugd in de andere wijken van de gemeente Arnhem.

2. Het doel en de aanpak van het onderzoek
Dit is de rapportage van het evaluatieonderzoek naar de stand van zaken in de proeftuin
Gebiedsteams Jeugd in de wijken Klarendal / St. Marten en Schuytgraaf in Arnhem in februari / maart
2014. Het is een leeronderzoek. Het doel is te weten te komen wat goed gaat in de proeftuin, wat
beter kan en wat beter moet. Met de nadruk op het laatste, want de resultaten van deze evaluatie
moeten primair bijdragen aan de verdere verbetering van het werk van het gebiedsteam. Secundair
dragen de resultaten bij aan de verbetering van de voorbereiding van de implementatie van
gebiedsteams in andere wijken in Arnhem.
De opdracht aan de Opvoedzaak was alle betrokkenen bij de proeftuin te bevragen op hun ervaringen
in de proeftuin. Dat is enerzijds gedaan door 23 interviews van jeugd & gezinscoaches, teamcoaches,
experts van het specialistenteam en werkers van de samenwerkingspartners – basisschool, huisarts,
peuterspeelzaal, jongerenwerk - op de vindplaatsen. De interviews duurden 1 tot 2 uur aan de hand
van een vooraf toegestuurde lijst met vragen. Ze zijn zo veel mogelijk op de werkplek afgenomen. De
focus bij deze interviews lag op de uitvoering van het werk van de gebiedsteams met als onderwerpen
onder meer: taken, het werkproces, de training, de samenwerking en het bereik. Anderzijds zijn de 11
leidinggevenden van de betrokken instellingen - leden van de projectgroep - bevraagd middels een
vragenlijst per mail. Daarbij lag de focus op de voorwaarden, de aansturing en succesfactoren voor
een geslaagde uitvoering van de proeftuin.
Alle betrokkenen (zie bijlage 1 voor de lijst van deelnemers aan het onderzoek) hebben met grote
openheid meegewerkt aan de interviews en het invullen van de vragenlijst. Nadien hebben ze de
concept-rapportage van feedback voorzien, waarna dit rapport definitief is opgemaakt. Voor de goede
orde: gezinnen (ouders en jeugdigen) als de uiteindelijke maat voor het resultaat van de proeftuin zijn
in dit onderzoek niet betrokken geweest. Dat behoorde niet tot deze opdracht.

3. Gebiedsteams i.s.n.: de stand van zaken ten tijde van het onderzoek
Op 1 maart 2014 zijn twee gebiedsteams in statu nascendi volop in ontwikkeling en actief in twee
verschillende wijken: Klarendal/St.Marten en Schuytgraaf, respectievelijk een oude historische
binnenstadwijk met een diversiteit aan initiatieven en activiteiten, veel voorzieningen, netwerken en
bestaande zorgstructuren versus een Vinex-wijk met weinig voorzieningen en een uitermate jonge
bevolking.
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De twee teams van respectievelijk zeven en acht jeugd & gezinscoaches zijn samengesteld uit
medewerkers van Lindenhout, Rijnstad, MEE, Indigo, Driestroom, Pactum en STMG. Ze opereren op
vindplaatsen in de wijk: peuterspeelzaal, consultatiebureau, jongerenwerk, gezondheidscentrum,
huisartsenpraktijk, basisschool, verloskundigenpraktijk. De teams worden ondersteund door twee
teamcoaches vanuit VGGM, aangestuurd door de projectmanager van de gemeente Arnhem in
samenwerking met het projectteam. Een expertiseteam met specialisten van Lindenhout, IrisZorg,
MEE, Bureau Jeugdzorg, Pro Persona, STMG, Driestroom, Pactum en VGGM is ter consultatie
beschikbaar. Wekelijks is er op de dinsdagochtend een casuïstiekbespreking samen met één of twee
experts in combinatie met scholingsactiviteiten. Op donderdag is er in de wijk een korte
werkbespreking. Werkbegeleiding krijgen de coaches in hun ‘moederorganisatie’.
Na de start van de proeftuin in oktober 2013 zijn de jeugd & gezinscoaches volgens een vooropgezet
programma getraind in ‘het nieuwe werken’ – niet door iedereen vanzelfsprekend op dezelfde wijze
ingevuld - in aanvullende vaardigheden en kennis. Er is een gezamenlijke bijeenkomst geweest met
de experts en men is begonnen met “droogzwemmen” aan de hand van bestaande casuïstiek uit de
organisaties van de jeugd & gezinscoaches. De eerste maanden is na de openbare
informatiebijeenkomsten in de twee wijken veel energie en tijd besteed aan de kennismaking, de
contactlegging met en het winnen van het vertrouwen van de professionals – en soms hun
leidinggevenden - op de vindplaatsen. Vanaf januari 2014 en soms nog enige tijd later werden vragen,
zorgen of problemen aan de jeugd & gezinscoaches voorgelegd. Feitelijk is de toeleiding van
gezinnen of jeugdigen in de loop van de maand januari op gang gekomen. Eind maart 2014 is uit de
eerste cijfers van het Cliënt Volg Systeem gebleken dat het inmiddels 57 gezinnen betreft met 113
gezinsleden. Er zijn nog nauwelijks afgeronde en geëvalueerde gezinsplannen. Het expertiseteam is
tot op heden zelden geraadpleegd.
In het ‘Plan van aanpak Proeftuin Gebiedsteams Jeugd Arnhem’ was in februari-maart 2014 voorzien
in een tussenevaluatie met het oog op verbetering van de proeftuin. Dat is dit evaluatie-onderzoek. Bij
alles wat nu verder gezegd wordt, past één belangrijke opmerking vooraf: deze evaluatie komt vroeg,
volgens sommigen zelfs (veel) te vroeg gezien de soms beperkte ervaringen met feitelijke hulp en
ondersteuning aan gezinnen en jeugdigen. Die ervaringen zijn er vanaf hoogstens begin januari 2014,
soms nog later en betreffen soms niet meer dan één of enkele cases. Deze proeftuin is nog
onvoldoende op operationele stoom om lessen te trekken en gefundeerd te beslissen in welke vorm
de gebiedsteams uit zijn te rollen over de stad. In dat licht moeten alle onderstaande pluspunten en
knelpunten van de proeftuin worden gezien. Desondanks doen we een poging om de stand van zaken
op te maken.

4. Doorgaan: wat gaat goed in de huidige twee Gebiedsteams Jeugd
Als we beginnen met wat goed gaat, dan zijn alle betrokkenen in de uitvoering en de aansturing het
eens over de volgende winstpunten:
-

Het doel van de proeftuin en de kern van de aanpak worden door iedereen onderschreven en
omarmd. Dat geldt zeker voor de aanpak volgens 1 gezin, 1 plan, 1 professional en het
oplossingsgericht en dichtbij het gezin werken. Zoals een projectteamlid het uitdrukte: “Er is
een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om tot een goede, kosteneffectieve jeugdhulp
te komen”.

-

Er is een enorme passie, een grote inzet en betrokkenheid. Iedereen ervaart de proeftuin als
een uitdaging en een boeiende zoektocht, die ondernemend werken vereist. Er is op alle
niveau’s grote bereidheid tot leren, zowel in de uitvoering, de aansturing als bij de gemeente.

-

Presentie van de jeugd & gezinscoaches op de vindplaatsen is essentieel en voor een deel
van de professionals aldaar meteen profijtelijk. Dat geldt vanuit de ervaringen tot nu toe met
name voor de huisarts en verloskundigen. De nauwe verbinding met het consultatiebureau
(CB) vanuit de twee als jeugd & gezinscoach werkzame JGZ-verpleegkundigen is eveneens
zeer bevorderlijk.
Een voorbeeld
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De jeugd & gezinscoach van de huisartsenpraktijk in Schuytgraaf, die samen met de
praktijkondersteuner GGZ voorbereidt, wat die laatste een gezin aan steun kan bieden
bij de zorgen over een kind in dat gezin. In die voorbereiding is er ook aandacht voor
“hoe die zorgen te delen”. En aanvullend wordt de afspraak gemaakt dat de J&Gcoach ter plekke is tijdens het gesprek van de praktijkondersteuner met het gezin en
kan worden geroepen voor bijstand. Dat was uiteindelijk niet nodig. De zorgen zijn
goed gedeeld, er is een afspraak met de ouders voor een aanpak van de zorgen. Het
probleem is (vooralsnog) klein gebleven en genormaliseerd.
Op de peuterspeelzaal, jongerenwerk en basisschool is er meer voorbehoud aan die presentie
vanwege de noodzaak om te komen tot een heel nauwkeurige afstemming op de daar reeds
aanwezige zorgstructuur. Dat vraagt maatwerk en meer tijd. En dat lukt beter als de jeugd &
gezinscoach al bekend is in en met die zorgstructuur. In het algemeen is de totstandkoming
van korte lijnen tussen het gebiedsteam en de vindplaats in ieders ogen een werkzame factor.
-

De toeleiding van gezinnen en jeugdigen komt nu op gang en kan nu snel toenemen.
Een voorbeeld
In Klarendal zegt een jeugd & gezinscoach: “Nu het contact met de peuterspeelzaal
en het CB goed is gelegd, aanvankelijk wisten ze van niks, nu leidsters en ouders mij
vertrouwen – maar ja, ik werkte daar voorheen ook al – komt de stroom van cases
goed op gang. Ze weten inmiddels waarvoor ze mij kunnen raadplegen. En wat ze van
mij mogen verwachten. Dat ik de leidsters niet van hun vertrouwenspositie naar de
ouders wil beroven, maar hen serieus neem en aanvullend wil steunen. Maar dat
vertrouwen krijgen kost echt tijd, vergis je daar niet in”.

-

Het werkproces krijgt vorm. Het werken met het gezinsplan gaat steeds beter. Het maakt dat
er steeds meer van ouders/jongeren zelf komt. Het dwingt de jeugd & gezinscoaches na te
denken hoe zij het netwerk van het gezin en de wijkvoorzieningen kunnen benutten. Jeugd &
gezinscoaches werken anders: meer oplossingsgericht, zeer outreachend, meer
multidisciplinair, meer met gebruik van netwerkstrategieën en in toenemende mate schakelen
zij voorhanden expertise (uit het team of de wijk) in.
Een voorbeeld
Eén van de jeugd & gezinscoaches zegt over het gezinsplan: “Het kostte enige moeite
om het tussen de oren te krijgen. Soms vind ik het nog wel te rigide toegepast. Ik vind
het wel goed dat het begint met te vragen naar “wat goed gaat in het gezin”. En het
dwingt je na te denken hoe het netwerk van het gezin er uit zal zien en hoe je dat kan
betrekken”.

-

Het gebiedsteam is teamwork. Er is een sterke groei van vertrouwen onderling. Er is veel en
steeds meer uitwisseling en inschakeling van elkaars expertise. Gezamenlijk beschikken de
jeugd- & gezinscoaches over een brede deskundigheid, kunnen ze een breed palet aan
vragen, zorgen en problemen aan, kunnen ze hulp, advies en ondersteuning bieden op een
breed domein. Een teamcoach zegt: “Samen hebben ze een bijzonder rijke expertise”. De
indruk van de onderzoekers is, dat meer het gebiedsteam als team de gewenste, brede
generalistische expertise omvat dan dat dit geldt voor de jeugd & gezinscoach als individuele
generalist. Die individuele generalist zal vanuit zijn / haar brede kennis en vaardigheden, waar
ze allemaal over moeten beschikken – met inbegrip van b.v. veilig kunnen handelen en
effectieve interventies kunnen toepassen - toch geregeld andere professionals uit het eigen
team of uit de wijk nodig hebben om de gepaste hulp en steun te bieden. Het is teamwork.

-

Het gebiedsteam beschikt in de huidige samenstelling over voldoende expertise. Op korte
termijn is behoud van de ggz-deskundigheid alom gewenst. Mogelijk is nog aanvulling nodig
met preventieve expertise en expertise vanuit het jongerenwerk.

-

De voorbereiding en training van het gebiedsteam, de kennismakingsbijeenkomst en de
contacten met de experts zijn goed geweest. Dat is een voldoende start geweest van de
teamvorming voor de jeugd & gezinscoaches. De teamcoaches faciliteren het zelfsturende
karakter van het team.
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Kortom, de gebiedsteams werken met passie als lerende teams in een groeiend onderling
vertrouwen aan een gemeenschappelijk gedragen doel met een gedeelde aanpak. Daarin is
veel aandacht voor oplossingsgericht werken, presentie op de vindplaatsen, rijke
multidisciplinariteit en steeds betere afstemming op vindplaatsen. Het bereik neemt toe,
toeleiding door en inschakeling van andere professionals groeit.

5. Wat moet of kan beter in de proeftuin
In het onderzoek heeft het zwaartepunt gelegen op de vraag “wat kan of moet er beter in het
gebiedsteam of in de proeftuin”. In de interviews hebben we daar uitgebreid op doorgevraagd. Die
focus kwam voort uit de wens te willen leren van de ervaringen tot nu toe. Dat heeft geleid tot een
waslijst aan knelpunten, groot en klein, waar alle betrokkenen (coaches, leidinggevenden, gemeente,
vindplaatsen) iets mee moeten. De zes belangrijkste leerpunten, die door sommigen ook echt als
(grote) knelpunten zijn ervaren, zijn de volgende:
1. De organisatorische spagaat.
2. De onduidelijke en onvoldoende communicatie en voorbereiding van en op de
vindplaatsen.
3. De gebrekkige aansluiting van het gebiedsteam op bestaande en nieuwe zorgstructuren
op scholen en in de wijk.
4. Gemiste doelgroepen, grijze gebieden en ontbrekende voorzieningen.
5. Te weinig “practice what you preach” op alle niveaus.
6. Gebrek aan integraliteit binnen de gemeente
Deze zes knelpunten komen hieronder als eerste aan bod. Daarna bespreken we de overige
leerpunten aan de hand van de zeven kernaspecten van het onderzoek, te weten de taken van de
jeugd & gezinscoach, teamcoach, specialist, e.a.; voorbereiding en training, het werkproces, de
samenwerking, de organisatie van de jeugdhulp, het bereik en de sturing vanuit de gemeente. We
zullen de knelpunten illustreren met voorbeelden, suggesties ter verbetering – al dan niet ontleend
aan de ideeën van betrokkenen zelf – en met verwijzing naar de meer algemene voorwaarden, die in
de toekomst aan gebiedsteams mogen of moeten worden gesteld. Dan nu de uitwerking van de
knelpunten.
1. De organisatorische spagaat
Zeker in de interviews kwam dit punt het vaakst naar voren. Jeugd & gezinscoaches zijn nu werkzaam
vanuit twee organisatorische settings. Ze zijn in dienst en leggen verantwoording af aan hun
verschillende moederorganisaties en doen hun werk onder de gemeentelijke aansturing in het
gebiedsteam. Dat wringt op verschillende fronten, zoals de professionele kwaliteit, de juridische
aansprakelijkheid, de ervaren professionele steun, de verantwoording en (beroeps-) registratie, de
financiering.
Ondanks dat deze professionals zich met grote passie inzetten voor het gebiedsteam, bereid zijn
‘oude werkwijzen los te laten’ en oog hebben voor de onzekerheden en risico’s van een innovatie als
het gebiedsteam ervaren ze onvoldoende aandacht en steun voor hun eigen zorgen. “Te gemakkelijk
worden die zorgen”, zoals een van de coaches zegt “aan de kant geschoven” onder het motto “het
gaat om een proeftuin”. Vaak hebben deze zorgen echter een meer structureel karakter en zullen ze
voor de uitrol van de gebiedsteams in andere delen van Arnhem moeten worden opgelost.
Laat ons dat illustreren met enkele voorbeelden uit de interviews.
a. Een jeugd & gezinscoach geeft het voorbeeld uit oogpunt van professionele kwaliteit te
moeten werken volgens beroepsstandaarden en protocollen met bijbehorende verantwoording
en dossiervorming. Nu is er geen enkele noodzaak tot verantwoording meer anders dan het
gezinsplan. “Dat holt mijn vak uit”, zegt ze. En zo vervolgt ze: “zelfs al weet ik dat
verantwoording primair in mijzelf en bij het team ligt, toch blijf ik met de onzekerheid zitten, wie
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is er straks verantwoordelijk, mocht er iets mis gaan? Niet dat alles meteen geregeld moet
zijn, maar ik mis het gevoel dat ze (teamcoach of de gemeente) achter me zullen staan als dat
nodig is”.
b. In een ander interview wordt de juridische verantwoordelijkheid aangekaart. “Gelukkig hebben
we nog geen klacht gehad, maar ik ben bijzonder onzeker over wat er gaat gebeuren als
plotseling iemand wel een klacht over mijn werk heeft. Wie is er dan aansprakelijk? En hoe is
dat geregeld? Want ik heb begrepen, dat de teamcoaches geen bevoegdheid hebben”.
c. De casuïstiekbesprekingen gebeuren in het gebiedsteam, maar de werkbegeleiding krijgen de
jeugd & gezinscoaches in hun (moeder-)organisatie. Eén van hen zegt: “Enerzijds vind ik dat
goed, want zo houd ik mijn kennis ook op peil, maar anderzijds voelt dat dubbel. En hoe gaat
dat straks. Want ik zou het ook wel jammer vinden de verdieping vanuit mijn specialisme te
moeten missen”.
d. Sommige jeugd & gezinscoaches ervaren deze spagaat dermate sterk, dat ze overwegen te
stoppen met hun rol. De generalistische opdracht van het gebiedsteam en de meer
specialistische aanpak vanuit de moederorganisatie, bijvoorbeeld de (volwassen-)GGZ,
sluiten organisatorisch niet goed op elkaar aan. Een van hen zegt: “Binnen de ggz werk ik
ook generalistisch, maar vanuit de ggz-invalshoek. Het feit dat we als gezinscoach ook allerlei
andere praktische zaken moeten aanpakken zoals de financiële problemen of woonproblemen
valt buiten mijn ggz- deskundigheid. Mijn rol als gezinscoach werd mede ingewikkeld door het
feit dat ik in de moederorganisatie niet in een jeugdteam werk, zoals de anderen in de
proeftuin. De organisatie van de ondersteuning was te mager. Daarbij miste ik om goed te
werken ook de mogelijkheid tot verslaglegging”.
e.

De rol van de teamcoach vertoont ook enige tekenen van een spagaat. Zijn ze nu coach,
procesbegeleider, facilitator of teamleider? Op pad gestuurd met een coachende procestaak
is na enkele maanden meer inhoudelijke sturing vereist. Een teamcoach zegt: “Waar ik
aanvankelijk coachte op de intrinsieke motivatie van de jeugd & gezinscoaches wordt nu
verwacht dat ik directiever stuur op ‘anders werken’. Dat kan, maar ik ben geen teamleider.
Dus wat verwacht men nu van mij?”

Ook in de inhoudelijke opdrachten komt deze spagaat tot uitdrukking. Iemand zegt: “van de gemeente
moeten we altijd het gezinsplan invullen, maar dat is helemaal niet altijd zinvol als het louter om een
vraag of een advies gaat”. Om over de uiteenlopende wijze van gebruik van de VIRA of de tripleregistratie in het gezinsplan, het Cliënt Volg Systeem en de eigen organisatie nog maar te zwijgen.
Het zijn allemaal illustraties van de wens van jeugd & gezinscoaches om gehoord te worden, met hun
zorgen serieus genomen te worden – met name door de gemeente – en op termijn een structureel
antwoord te krijgen. De belangrijkste opdracht voor de gemeente daarbij zal zijn: welk organisatorisch
en kwaliteitskader is vanaf 1 januari 2015 maatgevend voor het professionele handelen. Is dat het
kader van de moederorganisatie, is dat de gemeente of is dat het kader van een nieuwe
jeugdorganisatie?
Op dit moment in de proeftuin rest er niet anders dan vanuit het projectteam langs de lijnen van de
eigen organisatie de jeugd & gezinscoaches goed te informeren en te steunen in hun positie. Met als
tweede oplossingsroute de teamcoaches hierin meer leidinggevende bevoegdheid te geven. Maar
daar is tot nu toe niet voor gekozen. En één ding is ons als onderzoekers wel duidelijk geworden: als
deze spagaat niet opgelost of opgeheven wordt, zal dat (al sneller dan gedacht) ten koste gaan van
de kwaliteit van de zorg en steun voor gezinnen en van de medewerkerstevredenheid. Want in die
feitelijke hulp en steun van gezinnen gaat die spagaat uiteindelijk knellen voor de jeugd &
gezinscoach, zeker als ze vanuit een zelfstandige professionele verantwoordelijkheid individueel en
als team steeds meer zelf gaan doen voor gezinnen en jeugdigen.
2. De onderschatting van de vindplaatsen
Veel van de geïnterviewden zeiden het, het algemene gevoel was er één van een moeizame start. De
voorbereiding van en de voorlichting over de proeftuin in de wijken is veel te mager en beperkt
geweest. De vindplaatsen voelden zich niet betrokken en soms slecht geïnformeerd over de proeftuin.
Daar doet de informatiebijeenkomst bij de start van de proeftuin in de twee wijken, die in het algemeen
als bijzonder nuttig en goed is gewaardeerd, niets aan af. Een van hen zei het letterlijk zo: “De
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gemeente weet niet wat vindplaatsen van het gebiedsteam verwachten en de vindplaatsen weten niet
wat ze van het gebiedsteam mogen verwachten”. Zeker naar de basisscholen is veel meer en beter
informeren op z’n plaats. En ook aan ouders moet en mag best heel goed duidelijk gemaakt worden,
wat er nu van hen verwacht wordt, vinden veel geïnterviewden.
Een tweede aspect dat hierbij speelt, is dat elke vindplaats verschillend is georganiseerd met intern
zeer uiteenlopende zorgstructuren en bijbehorende communicatielijnen en –kanalen. Daar is in de
voorbereiding geen enkele rekening mee gehouden. Met als gevolg dat de jeugd & gezinscoaches als
ambassadeurs van het gebiedsteam en van ‘het nieuwe werken in de jeugdzorg’ de eerste maanden
bijna zonder uitzondering veel tijd en energie hebben moeten steken in het proces van contactlegging
met, kennismaking op en het informeren van professionals op de vindplaatsen. Soms betrof dat de
collega-uitvoerenden, soms ook het management en de staf van de voorziening. En in een aantal
gevallen is het nodig geweest eerst het vertrouwen van de professionals te krijgen alvorens er contact
met ouders en jeugdigen konden worden gemaakt. Wanneer de jeugd & gezinscoach al bekend was
op en met de vindplaats verliep dit proces meestal wat sneller, maar in veel gevallen is er toch wel
zo’n drie maanden over heen gegaan, alvorens er voldoende wederzijds vertrouwen was om met de
vragen, zorgen en problemen aan de slag te kunnen gaan.
Daarbij werd het ‘managen van de verwachtingen’ op de vindplaats niet door het experimentele
karakter van de proeftuin bespoedigd. Eén van hen zei letterlijk: “Bij de start van de proeftuin was het
voor mij onduidelijk wat er ging gebeuren. Proefondervindelijk uitvinden wat er kan, het is mooi, maar
ik hoopte dat er duidelijkheid zou komen over jeugdzorg dichtbij”. En even later: “Ik hoopte dat dit niet
weer zo’n proefballonnetje van de gemeente zou zijn dat over drie jaar een zachte dood is gestorven.
Daar zat ik niet op te wachten”. En nog weer later: “Ik weet nu wat die jeugd & gezinscoach kan. En
daar heb ik wat aan. Hopelijk gaat dat ook door na de proeftuin”.
Het knelpunt is duidelijk, de les evenzeer. Tijdige en meersoortige communicatie met alle betrokkenen
in de wijk met inbegrip van de gebruikers is absoluut noodzakelijk. En bij de start van het gebiedsteam
is een gedetailleerd afstemmingsplan op de vindplaatsen nodig, dat in alle gevallen onvermijdelijk
maatwerk, voldoende tijd en een procesmatige aanpak vereist. Een kwartiermaker zou vanaf de
zomer al in de andere gebieden in Arnhem aan de slag moeten om de uitrol van gebiedsteam voor te
bereiden in de vindplaatsen.
Hier past nog een andere opmerking, namelijk over verdringing en aanzuigende werking op de
vindplaatsen. Het gevaar bestaat dat de jeugd & gezinscoaches in hun streven de gebruikers (ouders,
jeugdigen) en de professionals op de vindplaats “in de haarvaten te leren kennen” onbedoeld en
onbewust zo ver gaan dat ze daar al aanwezige professionals in hun rol belemmeren en hun
vertrouwensrelatie met ouders of jeugdigen verstoren. Twee voorbeelden kunnen tot illustratie dienen:
naast de peuterspeelzaalleidster is ook de jeugd & gezinscoach aanwezig om met ouders te praten
over eventuele zorgen of een jeugd & gezinscoach die een groepsles van de kinderfysiotherapeut
bezoekt met het oog op signalering. In zulke situaties kan gemakkelijk dubbel werk ontstaan en zelfs
verdringing van taken. Hetgeen kan leiden tot een ongewenste aanzuigende werking van zorgvragen.
3. De gebrekkige aansluiting op bestaande en nieuwe zorgstructuren
In het verlengde van het vorige knelpunt verdient zeker in het licht van de toekomstige uitrol naar
andere wijken de aansluiting op de zorgstructuur van de basisschool en ook op die van de
peuterspeelzaal en de kinderopvang een andere aanpak. Wil het gebiedsteam z’n werk goed kunnen
doen, dan is aansluiting op de bestaande zorgstructuren van basisscholen en peuterspeelzalen en de
structuur van de algemene gezondheidszorg in de wijk even noodzakelijk als onvermijdelijk. Het is
een voorwaarde, die vraagt om maatwerk om niet dwars door bestaande vertrouwensrelaties heen te
organiseren en daarmee het vertrouwen in het gebiedsteam op het spel te zetten. “Het kan niet zo
zijn”, zo verwoordt één van de jeugd & gezinscoaches, “dat wij met de belangrijkste vindplaats van
jeugdigen – de school – niet de hechtste verbinding hebben. Als ons dat niet lukt, dan gaan we de
ambities zeker niet waarmaken”. Vanuit de vindplaatsen zoals basisscholen en peuterspeelzalen komt
een zelfde geluid: “Brede school coördinatoren en zorgcoördinatoren van peuterspeelzalen kunnen
het gebiedsteam met het gebied verbinden”.
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Drie voorbeelden
De leidsters in peuterspeelzalen vinden de aanwezigheid van de jeugd & gezinscoach nogal
beladen voor de ouders. De vraag is in hoeverre die aanwezigheid dan nodig is om goed te
kunnen functioneren. Gesuggereerd wordt aan te sluiten op die vertrouwensrelatie van leidster
en ouders en op die vragen in te gaan die zij samen hebben in plaats van zelf de vraag op te
halen bij de ouders. Daarbij kunnen de leidsters ook ondersteund worden in de wijze waarop
zij ‘zorgen met ouders delen’.
Op een basisschool is Klarendal is het nog steeds zoeken naar de aanvullende rol van de
jeugd & gezinscoach op school. Spreekuren voor ouders slaan niet aan, ouders komen niet.
Nu gaat de jeugd & gezinscoach de klassen in. En misschien kan ze op school iets betekenen
voor kinderen met gedragsproblemen, waarvan sommigen zo maar kunnen ‘exploderen’, zo
zegt de intern begeleider. “En de vraag is hoe ze zich verhoudt tot ons zorgteam”.
Als een huisartsenpraktijk een praktijkondersteuner GGZ heeft moet je daar goed je oor te
luister leggen, invoegen als jeugd & gezinscoach, aansluiten op inhoud, meerwaarde voor
deze praktijkondersteuner leveren met aanvullende interventies of een huisbezoek en niet
diens werk gaan zitten doen. Verdringing is een weerstandopwekkend middel.
Het verdient aanbeveling te overwegen werkers uit die schoolse en andere zorgstructuren in te zetten
als of tenminste sterk te verbinden met de jeugd & gezinscoaches. Daarbij constateren we dat de JGZ
4-19 jaar niet voor de rol van jeugd & gezinscoach heeft gekozen en de JGZ 0-4 jaar wel meedoet in
de gebiedsteams. Dat zorgt voor dubbel werk in de afstemming op en in de samenwerking met zowel
de basisscholen als de JGZ, wat het voor professionals en ouders in de scholen niet vanzelfsprekend
doorzichtiger maakt. De JGZ 4-19 kan in overleg met de school wel van betekenis zijn door het
gebiedsteam te betrekken bij gezinnen waarbij hulpverlening nodig is en deze gezinnen vanuit de
vindplaatsen in het onderwijs toe te leiden naar het gebiedsteam. Omgekeerd kan de JGZ 4-19 vanuit
haar specifieke sociaal-medische longitudinale blik (digitaal dossier) geconsulteerd worden om een
bijdrage leveren om een goed beeld van het kind/gezin te krijgen.
Een tweede knelpunt op dit front is de verhouding tot andere innovaties, zorgstructuren en proeftuinen
in het wijkgericht werken. Velen vragen zich af hoe het moet met de aansturing van het Gebiedsteam
Jeugd en het Volwassenenteam in de wijk. En hoe de verbinding met onder meer de veiligheidsketen
en met de praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk moet zijn. Een ander vraagt zich af hoe
de toepassing van Alert4you - de ondersteunende expertise van de (gespecialiseerde) jeugdzorg in de
kinderopvang – in het werk van het gebiedsteam kan worden vervlochten. Een jeugd & gezinscoach
vertelt: “Ik hoorde bij toeval dat het volwassenteam ook ‘de boer op wilde’, contact wilde gaan leggen
met de basisscholen. Toen dacht ik wel even: holala, wat gaat hier gebeuren? Dit leidt tot verwarring,
dat moeten we niet hebben”. Kortom, wie zorgt voor inhoudelijke samenhang, wie coördineert acties
naar gezinnen met multiproblematiek onder de ouders en de kinderen, wie verbindt de proeftuin met
andere proeftuinen (veiligheid en drempelloze toegang?. Anders gezegd: wie wordt de baas? En wat
als de aanpak van het gebiedsteam voor de jeugd – dichtbij en waar mogelijk zelf doen – niet spoort
met de aanpak in een andere proeftuin, bijvoorbeeld die voor de volwassenen, waar coördinatie en
makelaarschap voorop staan. Hier zal de gemeente met integraal beleid en integrale aansturing zelf
het goede voorbeeld moeten geven om de geloofwaardigheid van deze innovaties in stand te houden
(zie ook punt 6).
In het verlengde hiervan gaat een ander vraagstuk spelen, namelijk hoe huisartsen, jeugdartsen,
kinderartsen en de jeugd & gezinscoaches als autonome verwijzers naar de tweede lijn hun patroon
van verwijzing gezamenlijk kunnen innoveren naar een meer beperkte verwijscultuur en hoe zij de
informatie daarover met elkaar kunnen delen en het beleid daarin op elkaar kunnen afstemmen.
Negatiever geformuleerd is dan aan de orde hoe ‘sluiproutes’ ontmoedigd kunnen worden. Dit is een
nieuw agendapunt.
4. Gemiste doelgroepen, grijze gebieden en ontbrekende voorzieningen
In beide gebiedsteams is de vraag aan de orde of de jeugd & gezinscoaches er ook zijn voor
gezinnen, die langdurig stut-en-steun-zorg-en-begeleiding nodig hebben en multiproblem gezinnen
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met een chronisch karakter. Wat deze groepen gezinnen betreft zegt één van de coaches ter
illustratie:
“Iedereen kent ze, weet om wie het gaat, heeft er al eens mee te maken gehad; en weet dat ze weer
terug zullen komen. En die groep, is groter dan menigeen en ook de gemeente denkt. Dat roept voor
ons de vraag op: wat kunnen wij er als gebiedsteam mee? En wat moeten we wel of niet zelf doen?”
De opvattingen hierover lopen uiteen van “het is aan ons daar continu voor passende hulp te zorgen,
wij kunnen een bekend gezicht zijn” tot “hier moeten basisvoorzieningen veel meer doen” tot “de
gemeente zal voor deze groep afzonderlijk beleid moeten voeren”.
Duidelijk is dat het gebiedsteam naar deze doelgroep op termijn een heldere opdracht mee moet
krijgen, waarin de grenzen van het gebiedsteam duidelijk zijn gemarkeerd. De komende maanden
gebruiken de gebiedsteams nog om op dit front verder te experimenteren. Een van de jeugd &
gezinscoaches stelt voor een ‘continue gezinscoach’ voor zo’n gezin uit te proberen, die snel kan
schakelen. Waarbij overigens nog enkele complicerende factoren optreden, te weten: de strikte
beperking tot het gebied, het ‘mijden van zorg’ door de zorgmijders en de overstijgende regie in geval
van multiproblematiek al dan niet met ‘drang en dwang’. Het vereist in zulke situaties wel heel veel
eigenzinnig ondernemerschap om dan als gebiedsteam zelf meer te kunnen doen.
Een afzonderlijke positie nemen de wijk-overschrijdende (gebroken) gezinnen in. Een gezinscoach
zegt dit treffend: “De gebiedsindeling is voor de organisaties, maar daar houdt de vraag zich niet aan”.
Oftewel er moet vertrouwen zijn om buiten je gebied te kunnen werken en dan met de betrokkenen
daar een plan te maken”.
Wie de regisseur is, is een vraag van tweede orde, maar moet op termijn wel geregeld worden. Te
meer daar die gebiedsoverschrijding een verschijnsel is dat zich vaker voordoet, zoals bij zorgmijders,
multiproblemgezinnen, dak- en thuislozen. Ingewikkeld is de regievraag en de rol van het
gebiedsteam ook bij gezinnen, waarin sprake is van huiselijk en ander geweld en in geval van
gedwongen hulpverlening en wanneer er sprake is van pleegzorg.
Zeker in Klarendal leeft ook de vraag over een andere doelgroep en wel of er voldoende expertise
binnen het gebiedsteam is om jongeren boven de 14 jaar goed van dienst te kunnen zijn. De
teamcoach zegt: “Misschien moeten we het jongerenwerk bewegen zich ook als jeugd & gezinscoach
te ontplooien”. In de ogen van de geïnterviewde jongerenwerker leidt dat vooralsnog tot rolverwarring
en tot een onmogelijke verhouding met de jongeren. Hij zegt:
“Ik verlies mijn outreachende rol als ik ook hulpverlener zou zijn. Ik zou liever een gebiedsteam zien,
dat als de vraag van jongeren daar is, korte resultaat biedende interventies pleegt met de jongere en
in het gezin. Daar zou ik en zouden de jongeren mee geholpen zijn”.
Bij die interventies gaat het dan om kortdurende persoonlijke begeleiding, bijvoorbeeld ter preventie
van schooluitval, praktische gezinsbegeleiding, begeleiding van uit huis gaan en begeleid wonen of
een kamertraining. Hierin zou ook het nieuwe contact vanuit VGGM met de schoolgaande doelgroep
op 15/16 jaar een opstap kunnen bieden.
Een derde omissie in het bereik is, dat niet overal en altijd alle vindplaatsen worden aangedaan. De
gebrekkige aansluiting met de basisscholen en de bijzondere positie die leerlingen op het voortgezet
onderwijs innemen is evident, maar de aansluiting bij onder meer de kinderopvang, de
sportverenigingen, het vrijwilligerswerk, het straathoekwerk en het welzijnswerk kan nog veel beter (=
meer en steviger). Een zorg die meermalen uitgesproken wordt in de interviews betreft de versterking
van de basisvoorzieningen en meer oog voor preventie, waarin de JGZ mogelijk een veel meer
verbindende schakel kan zijn. Op een vindplaats zegt iemand: “De transitie wordt niet preventief
genoeg ingevuld, het gebiedsteam richt zich te veel op (ernstiger) problematiek. Daardoor blijven
mogelijkheden onbenut. En de basisvoorzieningen zouden daar een veel grotere rol in kunnen en
moeten spelen. Die moet je versterken”. Een ander vult aan: “Door veel meer en beter gebruik te
maken van bijvoorbeeld praktische gezinsbegeleiding of andere vormen van ondersteuning thuis
(MIM, verpleegkundig huisbezoek, Home Start, IPT) zouden we opschaling naar de tweede lijn
kunnen voorkomen en zo dan dichter in de buurt van de 97%-norm kunnen eindigen”.
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Als vierde en laatste punt willen we naar voren brengen, dat sommige specialisten en coaches nu
waarnemen, dat er in de gebiedsteams veel nuldelijns-problematiek in beeld komt, waar de
verwachting was, dat er meer kinderen gesignaleerd en aangemeld zouden worden met diverse
soorten problemen: verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrie met vaak als gevolg hiervan forse
opvoedproblematiek. Een van hen zegt: “Het kan te maken hebben met het beginstadium van de
proeftuin, maar we hopen dat deze groep alsnog gaat komen. Komt deze groep namelijk te laat in
beeld, en wordt er te laat tussen de diverse sectoren overlegd over de juiste aanpak, dan verergert de
problematiek! Risico is dan dat deze kinderen te laat en met te zware problematiek bij de
specialistische GGZ worden aangemeld. Met als gevolg: (onnodig) langdurige en dure hulpverlening!”
5. Te weinig “practice what you preach” op alle niveaus
“Vertrouwen” dat is voor mij het kernconcept in deze proeftuin, zegt een werker op een vindplaats. “En
dat geldt voor iedereen, werken op basis van vertrouwen”, vult een jeugd & gezinscoach later aan.
“Daarom verwacht ik ook dat de teamcoach, mijn organisatie en mijn gemeente mij steunen in wat ik
doe. Maar zo voelt het niet altijd”.
Dit kernconcept en de andere leidende principes van de proeftuin kunnen nog veel beter worden
toegepast. Verbeteringen zijn volgens betrokkenen mogelijk op het vlak van:
-

Stimuleren van eigen kracht. Dat wordt nu nog veel te technisch en methodisch ingevuld,
maar zit ook al in de houding van de professionals en de cultuur van het team. De
teamcoaches mogen daar nog meer op sturen. Ook is er vraag naar concretisering van dit
principe, bijvoorbeeld in het feitelijke contact met het gezin de mensen die door het gezin zijn
genoemd als steunend vanuit hun netwerk ook daadwerkelijk uitnodigen. Of er op durven
vertrouwen dat een vrijwilliger het gezin goed kan ondersteunen. Een jeugd & gezinscoach
zegt:
”Eigenlijk moet je vanaf het begin worden aangesproken en uitgedaagd om na te denken over
‘hoe kan ik hier eigen kracht benutten’ in plaats van wat kan een (gespecialiseerde)
zorgaanbieder doen. Dat is moeilijk, maar juist ook heel leerzaam”.
Op den duur is het versterkend de professionals op de vindplaatsen deelgenoot te maken van
de wenselijkheid, dat het gezin of de jeugdige ook zelf z’n vraag kan formuleren, zodat het
werken aan eigen kracht daar al begint, in plaats van een verwijzing te doen voor dat gezin.

-

Zorg dichtbij. De benutting van de nulde en eerste lijn met ondersteuning van het gebiedsteam
kan krachtiger, waarbij de preventieve voorzieningen en het vrijwilligerswerk niet over het
hoofd mag worden gezien. En als dan toch zorg nodig is, dan kan het niet zo zijn dat een
jeugd & gezinscoach wordt verhinderd buiten zijn gebied te werken als er contact is met en
het vertrouwen gewonnen is van een ouder in een multiproblemgezin, dat deels buiten het
werkgebied woont en leeft. Omkering is wenselijk: doen, ook over de gebiedsgrens heen!

-

Werken met de doelen van het gezin, geconcretiseerd in het gezinsplan, dat in het algemeen
als vruchtbaar en zinvol wordt ervaren, maar waar ook nog veel vragen over leven. Het valt op
dat het vaak instrumenteel wordt ingezet, terwijl het juist bedoeld is als hulpmiddel voor het
gezin om de regie te blijven voeren. Ook en juist als het gezin dat moeilijk vindt, heeft de
jeugd & gezinscoach een uitdagende opgave in de ondersteuning daarbij. Vragen die we
tegenkwamen, zijn bijvoorbeeld: ‘Wanneer vult het gezin dat nu wel en niet in, en wat als ze
niet willen of het niet kunnen (analfabeten, niet taligen) en wat doe je als het gezin het plan
kwijt raakt?”
Het gevaar is dat het gezinsplan doel in zichzelf wordt, terwijl het een hulpmiddel moet blijven
om de gezinsdoelen te realiseren. Nog iets meer mag ‘tussen de oren komen’, dat het gezin
en de gezinsdoelen leidend zijn.

-

Minder bureaucratie. Het Cliënt Volg Systeem wordt nu niet als ondersteunend ervaren.
Integendeel, veel vaker klinkt de verzuchting: “Het is ontzettend veel werk”. En de vraag komt
op: wat gebeurt er met de uitkomsten? Waarnaast dan wordt gewezen op het gebrek aan
verantwoording, dat nu niet afgelegd hoeft te worden en door sommigen als onprofessioneel
wordt ervaren.

-

Het gezinsnetwerk activeren en het normaliseren van problemen zijn nog twee concepten die
verdere verdieping vragen. Dat betekent dus ook dat elke zorg van een professional op een
vindplaats en elke vraag van een gezin of jeugdige relevant is. Een jeugd & gezinscoach zegt
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dan ook: “Je bent eigenlijk altijd aan het werk door present te zijn. Want dat verschaft je de
eerste toegang, geeft een luisterend oor”. Dat geeft de opstap naar een contact waarin veel
meer oog is voor ‘wat is wenselijk in woorden van de cliënt’ (of dat nou een ouder, een
jeugdige of een professional is) en daar dan op ingaan.
-

Buiten de kaders denken is gemeengoed aan het worden. Dit denken groeit. Toch signaleren
we dat aanvankelijk vooral de “olifantenpaadjes” werden bewandeld, d.w.z. aanvankelijk is
vooral de expertise/consultatie in de eigen organisatie gehaald door de J&G-coaches. In
tweede instantie is het vertrouwen in de expertise binnen het team gaan groeien en nu breekt
het stadium aan van het gaan raadplegen van het expertiseteam. In het algemeen worden
deze stappen als een natuurlijk groeiproces gezien. Een van de coaches zegt: “Het is nu aan
ons om de inschakeling van de experts serieus op te pakken. Het kan ons erg helpen”. Een
ander vult aan met suggesties ter verbetering: voortdurende attendering door de teamcoach
en collega’s, in het casus-bespreekformulier de vraag opnemen 'welke expert is bij deze
casus nodig’, het expertiseteam kleiner maken zodat experts vaker aanwezig zijn en ook beter
als team kunnen opereren.

-

In de aansturing van de gebiedsteams worden principes als oplossingsgerichtheid en ‘vorm
volgt inhoud’ niet consequent of zelfs tegengesteld toegepast. Nog te vaak gaat het
andersom. Uit meerdere voorbeelden die jeugd & gezinscoaches noemen, nemen we er twee
als illustratie van waar het om gaat:
a. Het Cliënt Volg Systeem – als vorm - moet ondanks alle bezwaren worden gebruikt.
Het kost veel tijd, maar het levert de jeugd & gezinscoach geen bruikbare informatie
op.
b. Aan het verzoek van de jeugd & gezinscoaches om te kunnen beantwoorden aan hun
beroepsregistratie en aan dossiervorming wordt ondanks uitdrukkelijke wensen geen
enkel gehoor gegeven.

De zorgen of problemen van de jeugd & gezinscoaches worden soms onvoldoende erkend en
opgelost. Twee van hen hebben zelfs geen vertrouwen in een succesvolle afloop van de proeftuin. Er
is kortom behoefte aan duidelijkheid onder de werkers, mede omdat zij ook hun eigen carrièreplanning
moeten maken in het licht van de transitie.
In het algemeen blijft gelden dat de gemeente, de instellingen en de uitvoerende professionals
allemaal dezelfde principes en waarden moeten blijven toepassen om de geloofwaardigheid naar de
gebruikers (gezinnen/jeugdigen) en de vindplaatsen te versterken. Daaraan mag worden toegevoegd,
dat daarin continuïteit gewenst is en veel meer en betere openbare communicatie. In aansluiting op
wat één van de coaches daarover zegt, zouden wij willen toevoegen: “In elke vergadering, in elk
overleg, in elk contact ben je aan het werk en moet iedereen die transformatie-principes uitdragen!”.
6. Gebrekkige integraliteit binnen de gemeente
Al eerder kwam het vraagstuk van samenhang in beleid en uitvoering ter sprake (zie punt 3 en 5). In
het verlengde daarvan geldt zeker voor de gemeente als hybride organisatie dat intern voor veel meer
integraliteit moet worden gezorgd om in de buitenwereld bij de samenwerkingspartners en op de
vindplaatsen de integrale aanpak vanuit de gebiedsteams te kunnen realiseren. Een dergelijke
samenhang geldt niet alleen geografisch, bijvoorbeeld tussen het gebiedsteam jeugd en het
gebiedsteam volwassenen in een wijk, maar ook tussen sectoren en beleidsterreinen – zorg en
onderwijs om maar eens twee belangrijke te noemen in het kader van zorg voor jeugd - of tussen de
verschillende proeftuinen (veiligheid en jeugd) en domeinen (financiën, beleid en bestuur, uitvoering).
In het projectteam zegt een van de leden: “Ik zie binnen de zorginstellingen verschuivingen optreden,
maar ik vraag me af of die ook binnen de gemeente plaatsvinden”. Daaraan voegen we toe dat
uiteindelijk het gebrek aan integraal beleid en uitvoering zich zal blijven manifesteren in
onsamenhangende en tegengestelde opdrachten voor de jeugd & gezinscoach, wat noch de kwaliteit
noch de geloofwaardigheid ten goede zal komen.
7. De taak van de jeugd & gezinscoach, teamcoach en specialist
De taak van de jeugd & gezinscoach ontwikkelt zich momenteel vanuit het plan in de praktijk in de
wijk. De grenzen worden steeds scherper. Het gebiedsteam bereikt nu een grens daar waar:
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De veiligheid van kinderen, de gezinsleden of de jeugd& gezinscoach in gevaar is
(aan te pakken vanuit de integrale aanpak kindermishandeling)
o Psychiatrische of verslavingsproblematiek overheerst en eerst een modus gevonden
moet worden hoe daar mee om te gaan
o Waar chronische zorg nodig is (stut en steun, chronische psychische en/of
multiproblematiek)
o Waar buiten het gebied moet worden gewerkt
o Waar het gezin of de jeugdige zorg mijdt
o Expertise in het team en in de wijk ontbreekt
o Samen met een expert wordt geconcludeerd dat tweedelijnszorg noodzakelijk is.
Daar tegenover staat de vraag hoe autonoom de jeugd& gezinscoaches kunnen en mogen opereren.
Die autonomie is waar mogelijk versterkt en gestimuleerd, maar kan nog meer erkenning krijgen in
professionele, organisatorische en juridische zin. Waarbij autonomie niet verward mag worden met
“vrijblijvend op je eentje werken”, “het zelf maar een beetje uitzoeken”. Integendeel het vereist een
voortdurend scherp professioneel besef van de eigen mogelijkheden en die van het gebiedsteam als
ook van de eigen beperkingen en zwakke punten en een talent voor timing tot inschakeling van
anderen (collega, teamcoach, expert, samenwerkingspartner, etc.). Bij dit alles ligt steeds het gevaar
van een te sterke problematisering van de zorgen van ouders en jeugdigen op de loer.
o

Als de inschakeling van de jeugd & gezinscoaches op de vindplaatsen tot stand is gekomen, zoals in
de huisartsenpraktijk in Schuytgraaf of het CB en een peuterspeelzaal in Klarendal, dan begint de
beschikbare werktijd een remmende factor te worden. Ook al doet men steeds meer zelf door de
erkenning en inschakeling van elkaars expertise, kennis en inschakeling van de voorzieningen in de
wijk en het beroep op de eigen kracht en het netwerk van het gezin. Of dat voldoende is om
uiteindelijk 97% van de gezinnen van dienst zijn, wordt wel betwijfeld en als te ambitieus betiteld. Met
name de bereikbaarheid van en de haalbaarheid van hulp en ondersteuning voor sommige specifieke
doelgroepen door het gebiedsteam zorgt voor die twijfel (zie punt 4).
Over de rol van het gebiedsteam in de verbinding met de pleegzorg, de praktische
gezinsondersteuning en integrale vroeghulp is tot nu toe nog niet gesproken, evenmin als over de
inzet van virtuele spreekuren, digitale en sociale media vanuit het gebiedsteam. Jeugd &
gezinscoaches kunnen wellicht een rol vervullen in de afronding van de behandeling door de jeugdggz of al in een vroeg stadium bij de behandeling betrokken worden, zodat zij het systemische deel
van de behandeling kunnen uitvoeren. In sommige situaties kan dat misschien sneller als de jeugd &
gezinscoach de vertaling van het geleerde naar de opvoedsituatie ondersteunt.
Over de taak van de teamcoach hebben we al eerder gezegd, dat in het licht van de organisatorische
spagaat daar een keuze in gemaakt moet worden met bijbehorende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Wij denken dat de gebiedsteams met een sterk zelfsturend karakter op den duur een
teamleider nodig hebben, die ook de werkbegeleiding doet. Wat de relatie met de moederorganisatie
dan blijft en waar jeugd & gezinscoaches dan hun specifieke vakkennis kunnen halen is alleen te
beantwoorden als de organisatie van de gebiedsteams (zie punt 1) is uitgekristalliseerd.
De specialisten tenslotte zijn tot nu toe te zelden ingeschakeld. Dat is voor iedereen overduidelijk, op
den duur niet wenselijk, maar voor het moment onvermijdelijk. Een jeugd & gezinscoach zegt
daarover: “Dat je zo maar een specialist mag bellen, dat is een luxe en voor mij even wennen. Het is
aan ons dat nu ook werkelijk te gaan doen”. Over de benodigde expertise bestaan duidelijke
opvattingen: jeugdpsychiatrie en GGZ (jeugd en volwassenen), gedragskundige, specialistische
jeugdhulp, verslavingszorg, jeugdarts, zorg voor mensen met beperkingen (LVG-zorg). Geopperd
wordt dit team tot deze 6 of 7 experts te beperken, zodat de specialisten vaker kunnen deelnemen
aan de casuïstiekbesprekingen en meer gezamenlijk als team kunnen opereren ten behoeve van
enerzijds het normaliseren van problematiek en anderzijds het faciliteren en ondersteunen van de
jeugd & gezinscoaches met het oog op het terugdringen van onnodig beroep op en passende en
tijdige inschakeling van de tweedelijnszorg. Inroepen van andere expertise – denk bijvoorbeeld aan
een jurist – blijft uiteraard te allen tijde mogelijk indien dat noodzakelijk is.
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8. De kwaliteit: voorbereiding, de training en de werkbegeleiding / supervisie
In het algemeen waren alle betrokkenen tevreden met de voorbereiding en de training van het
gebiedsteam en het specialistenteam. Weliswaar zou men eerder kunnen toewerken naar casuïstiek
uit het gebied, maar dat vereist vooral meer voorbereiding en betrokkenheid van de vindplaatsen
vooraf. Ook zou de teamcoach van meet af aan meer inhoudelijk mogen sturen en coachen op de
kernprincipes van de transformatie en de werkwijze van het gebiedsteam. Dat brengt meer eenheid
van taal en een meer gemeenschappelijkem standaard in de werkwijze. Dat zou versterkt kunnen
worden door ook de werkbegeleiding dan wel supervisie bij de teamcoach te leggen met inachtneming
van het nadeel dat de jeugd- en gezincoaches beroephalve dan geheel los van hun
moederorganisatie komen te staan.
9. Het werkproces van en de besluitvorming in het gebiedsteam
Bijna zonder uitzondering zijn alle jeugd & gezinscoaches ingenomen met het werkproces en de
werkwijze in het gebiedsteam. Het werken volgens 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur gaat steeds
voortvarender. Ze zien er graag 1 systeem (van registratie, dossiervorming, verantwoording) aan
toegevoegd, waarbij vanuit het projectteam vervolgens ook op de financiering wordt aangedrongen.
Jeugd & gezinscoaches vragen aandacht om vooral ook ingezet te worden waar hun specifieke,
persoonlijke expertise bruikbaar is. Wat nog ontbreekt is inzicht in de soort hulp die wel en niet
geboden wordt en het palet aan interventies dat bestreken wordt vanuit het gebiedsteam. Nadere en
meer volledige uitwerking en beschrijving van het werkproces is gewenst met het oog op de verdere
implementatie van de gebiedsteams en de inkoop van op de vraag afgestemde
transitiearrangementen door de gemeente.
Naar de (wijze van) besluitvorming tot inschakeling van gespecialiseerde zorg is in het onderzoek
specifiek gevraagd. Daarover zijn drie suggesties gedaan door jeugd & gezinscoaches, specialisten
en het projectteam:
a. De basis voor deze besluitvorming ligt in de brede multidisciplinaire expertise, die in het
gebiedsteam is vertegenwoordigd. Dat kan heel goed de plaats zijn waar het besluit tot
inschakeling van de tweede lijn wordt genomen met als uitgangspunt teamconsensus. En hoewel
een uitgewerkt besluitvormingsproces (beslisboom) nu nog ontbreekt, kan dit een gewogen besluit
opleveren. Hetgeen ook kan bevorderen, dat steeds minder de huidige (praktische) mogelijkheden
tot zorg en hulp richtinggevend zijn in plaats van durven in te zetten op het nieuwe werken met
meer zelf doen vanuit het gebiedsteam (waar nodig met steun van de tweede lijn) en met
inschakeling van het netwerk van het kind en het gezin. De proef met de drempelloze toegang kan
hier belangrijke leerpunten verschaffen.
b. Elk besluit tot inschakeling van de tweede lijn zou aanvankelijk moeten worden getoetst vanuit
een brede deskundigheid en een (min of meer) onafhankelijke positie met inzet van gevalideerde
instrumenten met inachtneming van de bestaande landelijke normen en regelingen (denk aan het
driejarig overgangsregime voor de jeugd-ggz). Daartoe is het wenselijk vanuit medisch en
pedagogisch-psychologisch perspectief te beoordelen. Deze expertise zou gevonden kunnen
worden bij de jeugdarts en de gedragskundige (en/of de jeugdpsychiatrie), mits zij zowel de
mogelijkheden van de nulde- en eerstelijnszorg (inclusief het vrijwilligerswerk) als die van de
gespecialiseerde zorg gedetailleerd en volledig kennen. Zij zouden aanvankelijk als beslissers,
later steeds meer als consulenten aan de gebiedsteams kunnen worden toegevoegd. Ook met het
doel om de besluitvormingsexpertise zo snel en zo veel mogelijk te delen en waar mogelijk over te
dragen aan de jeugd & gezinscoaches. De jeugdarts heeft daarbij toegevoegde waarde door de
mogelijkheden vanuit de nieuwe jeugdwet, vanuit het sociaal-medische perspectief in de analyse
van jeugdproblematiek en de relatie met de huisarts en het (para)medische circuit. De verbinding
tussen gebiedsteams/jeugdarts en de huisarts zijn cruciaal voor een integrale zorg, waarbij de
verschillende leefmilieus (gezin, school) worden verbonden. Om dat te organiseren kunnen de
contacten tussen JGZ en de ROS worden benut. De pool van beslissers zou ook nog kunnen
worden uitgebreid door steeds twee specialisten uit het expertiseteam met verschillende
gezondheidskundige dan wel sociaal pedagogische expertise in te schakelen in dit
besluitvormingsproces. Dat alles wel met de terughoudendheid zoals iemand zei: “Maar ze
moeten geen nieuw BJZ, geen nieuwe indicatiestellers worden”.
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c.

Tenslotte zou voorafgaand aan een verwijzing of inschakeling van de tweedelijnszorg overleg over
de verwachtingen van de verwijzer en de mogelijkheden dan wel beperkingen van de GGZ, de
gespecialiseerde jeugdhulp en de zorg voor jeugdigen met beperkingen kunnen plaats hebben.
Doel is de verwijzing goed voor te bereiden, de mogelijkheden van ondersteuning en consultatie
volledig te benutten en het verwachtingenmanagement over de meerwaarde van de
tweedelijnszorg (GGZ, LVB-zorg, gespecialiseerde jeugdhulp, etc.).
10. De samenwerking

De samenwerking in de proeftuin is goed te noemen. Er zijn nauwelijks tot geen knelpunten op dit
punt genoemd of het moet gaan om de eerder genoemde samenwerking van het gebiedsteam met het
expertiseteam respectievelijk de samenwerking met de zorgstructuren op de vindplaatsen. Dit gaan
we hier niet herhalen. Wel willen we als onderzoekers nog opmerken dat samenwerking als zodanig
misschien wel een werkzame factor is in het realiseren van een effectief gebiedsteam, maar geen doel
op zichzelf.

11. De organisatie van de jeugdhulp en de samenstelling van het team
In aanvulling op het oplossen van de spagaat qua organisatie (zie punt 1) is het nu niet nodig de
organisatie drastisch te veranderen. Wel is het wenselijk dat cliëntstromen nog meer via het
gebiedsteam gaan lopen, waarbij de paradoxale situatie niet mag zijn, dat het gebiedsteam zelf op de
vindplaats cliënten moet afhouden om welke reden dan ook. Door een meer generalistisch team te
vormen in plaats van een team generalisten zou de deskundigheid vanuit de verschillende domeinen
maximaal ingezet kunnen worden incluis die van de preventie en het voorliggende veld. Per casus kan
dan worden bekeken wie de juiste deskundigheid en ingang heeft om deze op dit moment op te
pakken, bijvoorbeeld ook met als criterium kennis over de voorgeschiedenis van het kind of het gezin.
De samenstelling van de gebiedsteams lijkt adequaat, mits de generalistische ggz-expertise na het
vertrek van de twee jeugd & gezinscoaches van Indigo in het team vertegenwoordigd blijft. Uitbreiding
zou nog gezocht kunnen worden bij expertise met ontsporende pubers of in preventieve expertise.
12. Het bereik van de jeugdteams
Het heeft in beide gebieden meer dan drie maanden geduurd alvorens de vragen, zorgen en
problemen van ouders, jeugdigen of professionals zich begonnen aan te dienen. De cijfers uit het
Cliënt Volg Systeem van eind maart scheppen een eerste beeld van het bereik, de bereikte doelgroep
en de aard van de problematiek. Er zijn nog geen gegevens over gerealiseerde gezinsdoelen of
ingezette interventies. Dat maakt deze evaluatie in termen van resultaten nu nog van beperkte
waarde.
Vanuit de principes van vindplaatsgericht werken zijn de kernpunten in het bereik:
Op maat gesneden afstemming met de vindplaatsen, aansluiten op inhoud
Present zijn, zichtbaar, vindbaar, bereikbaar en flexibel zijn
Nauwkeurige afstemming met de zorgstructuur van de vindplaats en/of het netwerk in de wijk
Sensitieve, luisterende, oplossingsgerichte en doortastend functionerende jeugd &
gezinscoaches
Verkrijgen van het vertrouwen van de professionals en de gebruikers op de vindplaats
Succeservaringen opdoen en deze delen met ouders, jeugdigen en professionals op de
vindplaats en in het team
Passende, welkome en effectieve informatie, ondersteuning, advies en hulp waar ouders,
jeugdigen en/of professionals mee geholpen zijn (ze kunnen de volgende stap zelf zetten).
13. De sturing vanuit de gemeente
De wens is dat de gemeente een krachtig kader voor de zorg voor jeugd en de gebiedsteams gaat
neerzetten samen met de betrokken organisaties. Een leidinggevende verwoordt het als volgt: “Ik
denk dat de sturing van de gebiedsteams meer overgelaten kan worden aan de inhoudelijke
professionals en dat de financieel-organisatorische kaders vanuit het gemeentelijke domein scherper
gedefinieerd kunnen worden”. Dit sluit aan op de noodzaak om de organisatorische spagaat (punt 1)
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op te lossen. Dan maakt het tegelijk mogelijk dat de sturing vanuit de gemeente wegblijft van details,
incidenten en actuele ontwikkelingen en hypes.
Een nog meer integrale en oplossingsgerichte aansturingstijl zou de gemeente helpen bij de
implementatie en tegelijk een voorbeeld geven aan wat in het algemeen van leidinggevenden
verwacht mag worden in de facilitering van meer zelfsturende, professionele op eigen kracht
koersende gebiedsteams. Iemand anders zegt:
Ik zou graag een heldere organisatie en juridische structuur zien, waarbij verantwoordelijkheden en
bevoegdheden duidelijk geborgd zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteitsbewaking, registratie,
gegevensoverdracht, verantwoording en veiligheid”. Dat laat overigens onverlet dat men in het
algemeen de samenwerking met de gemeente en onderling waardeert en dat men proeft dat de
openheid en betrokkenheid vanuit de organisaties door de gemeente serieus worden genomen.

6. Verder op de weg naar een succesvol gebiedsteam jeugd
Wat kunnen we nu leren van de ervaringen van de twee gebiedsteams in twee verschillende wijken in
Arnhem gedurende het eerste half jaar? Allereerst trekken we met enig voorbehoud de conclusie dat
gebiedsteams in potentie een werkzame formule lijken te zijn. De twee gebiedsteams werken met
passie als lerende teams in een groeiend onderling vertrouwen aan een gemeenschappelijk gedragen
doel met een gedeelde aanpak, waarin veel aandacht is voor oplossingsgericht werken, presentie op
de vindplaatsen, rijke multidisciplinariteit en steeds betere afstemming op vindplaatsen. Het bereik
neemt toe, de toeleiding door en inschakeling van andere professionals groeit, maar kan nog worden
verbeterd. Tegelijk ontbreken op dit moment keihard de resultaten om dit alles te staven.
Daarbij zullen tenminste zes belangrijke knelpunten moeten worden opgelost om die potenties verder
in te lossen:
1. De organisatorische spagaat tussen de gemeente en de professionele organisaties.
2. De onduidelijke en onvoldoende communicatie over de proeftuin en de voorbereiding van en op
de vindplaatsen.
3. De gebrekkige aansluiting van het gebiedsteam op bestaande en nieuwe zorgstructuren op
scholen en in de wijk.
4. Gemiste doelgroepen, grijze gebieden en ontbrekende voorzieningen
5. Verdere doorvoering van de transformatie-principes en meer “practice what you preach” op alle
niveaus.
6. De gebrekkige of soms afwezige integraliteit binnen de gemeente zelf.
Die conclusie baseren we op het oordeel van alle betrokkenen die zijn geïnterviewd of een vragenlijst
hebben ingevuld met inachtneming van het feit dat deze evaluatie aan de vroege kant komt. En op
hun oordeel over wat goed gaat en wat beter moet of kan, zoals dat hierboven is geschetst. Om dat
met meer onderbouwing te kunnen zeggen zouden we tenminste meer zicht moeten hebben op:
o
o
o
o
o

Het percentage doelen van gezinnen (ouders/verzorgers en jeugdigen) dat is gerealiseerd.
Het aantal bereikte gezinnen en jeugdigen en het aantal gezinnen en jeugdigen, waarvoor
tweedelijnszorg is ingeschakeld in de twee wijken door het gebiedsteam en door anderen.
De tevredenheid van gezinnen en jeugdigen.
Het aantal vragen (zorgen, problemen) van professionals dat in voldoende mate is opgelost.
De gegevens van het cliënt-volgsysteem en de gegevens van de gezinsplannen.

Die resultaten zouden antwoord kunnen geven op de vraag of het kerndoel “Van alle vragen en
problemen die ouders/opvoeders/jeugdigen melden op het gebied van opvoeden en opgroeien, wordt
97% in het gezin (of op de vindplaats in de wijk) beantwoord of opgelost” en de daaraan gelieerde
subdoelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Omdat op de gezinsplannen nog niet kon worden
geëvalueerd en het Cliënt Volg Systeem nog te beperkte openbare resultaten heeft opgeleverd is
daarop nu geen enkel zicht.
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Waar we geen uitspraak willen en kunnen doen over het (potentiële) succes en het resultaat van de
gebiedsteams, willen we hier wel aangeven, wat er ons inziens nog meer nodig is om de kans op
succes bij verdere implementatie van de gebiedsteams in andere wijken te vergroten. Daartoe dienen
onderstaande 11 aanbevelingen.
Aanbevelingen
Aanbevelingen in algemene zin:
1. Verleng de proeftuin tot en met december 2014 en blijf experimenteren met name op de thans
minder sterke punten (zie aanbeveling 10 en 11). Herhaal de evaluatie in september 2014,
betrek daar dan ook de gezinnen in, met name om de aansluiting op de zorgstructuren, de
afstemming op gemiste doelgroepen, het functioneren in grijze gebieden en met ontbrekende
voorzieningen en de verdere doorvoering van transformatie-principes te beoordelen. Gebruik
de huidige ervaringen uit de proeftuin om het plan van aanpak aan te passen in een model
Gebiedsteams Jeugd 2.0.
2. Breng integraal wijkbeleid op gemeentelijk niveau tot stand en versterk het integrale
functioneren van de gemeente waar het op gang is gekomen. Realiseer samenhang in de drie
decentralisaties en passend onderwijs. Verbindt de zorg voor kinderen en jeugdigen met die
voor volwassenen. Verbindt binnen de gemeente sectoren, proeftuinen, domeinen, culturen
en diensten: werk integraal.
Aanbevelingen en voorwaarden voorafgaand aan verdere uitrol in andere wijken:
3. Gemeente en betrokken organisaties maken een gezamenlijke, eenduidige
jeugdgebiedsteam-organisatie met heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een
duidelijke juridische structuur en één regie.
Ons voorstel zou zijn: gemeente is opdrachtgever/regievoerder/financier en de professionals
(de organisaties die menskracht leveren) organiseren de uitvoering met elkaar onder een
gezamenlijk overeengekomen juridische constructie.
4. Schep voldoende voorwaarden vanuit die eenduidige organisatie voor één minimale registratie
voor verantwoording en managementinformatie. Onze suggestie is: overweeg een digitaal
gezinsplan op de i-pad van het gezin met een link naar de jeugd & gezinscoach en andere
leden van het gezinsnetwerk voor wie dat relevant is. Schaf het cliënt-volgsysteem af of maak
het werkzaam als de registratie in verbinding met het gezinsplan. Schep voorwaarden voor
kwaliteitsborging, professionele ondersteuning van uitvoerenden, deskundigheidsbevordering
(training, scholing, intervisie, werkbegeleiding, casuïstiekbespreking).
5. Samenwerking en afstemming met de zorgstructuren van basisscholen en peuterspeelzalen
en zorgnetwerken in de wijk voorafgaand aan de implementatie. Verbinding van de transitie
van de jeugdzorg en de andere decentralisaties met de ontwikkeling van passend onderwijs.
Een tijdige, realistische en op maat afgestemde voorbereiding op en van alle vindplaatsen in
alle wijken. Begin daarmee op z’n laatst direct na de zomervakantie.
6. Ter versterking van de organisatie van het gebiedsteam bevelen we aan eenduidig
leiderschap in de gebiedsteams te scheppen en de functie van teamcoach uit te bouwen naar
die van een teamleider met voldoende bevoegdheden op sturing, inhoud, organisatie en
kwaliteitsbevordering.
Aanbevelingen ter vergroting van de kwaliteit:
7. Geef de gebiedsteams voor het vervolg van de proeftuin als opdracht mee om verder te
experimenteren met zelf preventief en passende hulp te bieden met als doel 97% van de
jeugdigen en gezinnen zelf in het gebied te kunnen ondersteunen en helpen. Laat ze tegelijk desgewenst met externe bijstand - een (gedetailleerde) beschrijving maken van het
werkproces, de werkwijze, hun professionele handelingsruimte (bepalen wat gebiedsteam
resp. de jeugd & gezinscoach autonoom mag en moet beslissen en doen en waar de grens
ligt), de benodigde competenties, het instrumentarium en de interventies, de organisatie van
de gebiedsteams, de wijze van kwaliteitsbevordering en bewaking en de registratie. Dat alles
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met het oog op de bredere implementatie.
8. Borg de samenstelling en de kwaliteit van het gebiedsteam, koersend op een generalistisch
multidisciplinair ondernemend team: het gebiedsteam is teamwork! Geef meer nadruk aan
kwaliteitseisen als innovatiekracht, durven loslaten, flexibiliteit, ondernemend buiten de kaders
oplossingsgericht willen en kunnen handelen, presteren onder onzekere omstandigheden en
teamspeler zijn. Nodig de jeugdverpleegkundigen 4-19 jaar hernieuwd uit om toe te treden tot
het gebiedsteam om de verbinding met de schoolse zorgstructuur en preventie te versterken.
Verklein het expertiseteam. Verbeter de communicatie met de specialisten: Organiseer
regelmatige interactie met de specialisten. Geef gelegenheid om van hen te leren.
9. Koppel een expert-beslisteam met gezondheidskundige en pedagogisch-psychologische
expertise aan elk gebiedsteam naast of met gebruikmaking van het consultatieve
expertiseteam van specialisten uit de tweedelijnszorg om de besluitvorming over inschakeling
van gespecialiseerde tweedelijnszorg inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven. Agendeer
de afstemming tussen autonome verwijzers naar de tweede lijn (huisarts, gebiedsteam,
jeugdarts) in de wijk.
10. Werk samen met jeugd & gezinscoaches en teamcoaches de blinde vlekken van het
gebiedsteam uit in een aanvulling op en verbetering van het werkproces:
a. De versterking van de preventieve en netwerk-strategieën door het gebiedsteam in de
wijk.
b. De verbindingen met integrale vroeghulp en pleegzorg.
c. Verken de grenzen van de zorg vanuit het gebiedsteam voor chronische
multiproblemgezinnen, psychiatrische en stut-en-steun gezinnen. Of formuleer
alternatieven voor deze terugkerende, niet gespecialiseerde, afwisselend intensieve
en volgende zorg van gezinnen die overal bekend zijn en steeds weer ‘opduiken’.
Zoek met de jeugd & gezinscoaches naar “de rek van het team” naar de bovenkant
van de problematiek qua zwaarte en complexiteit zonder de onderkant te
veronachtzamen.
d. Formuleer de handelwijze naar zorgmijders, gebroken verspreide gezinnen, gezinnen
waar geweld wordt gebruikt of dak- en thuisloze jeugdigen en ouders.
e. De ondersteuning en hulp vanuit het gebiedsteam aan jongeren ouder dan 14 jaar en
zij die vanuit landelijk of bovenregionaal werkzame instellingen terugkeren.
11. Vernieuw de training met meer nadruk op handelingsgericht eigen kracht versterken en
gebruikmaking van sociale netwerk-strategieën. Geef aandacht aan de presentie-benadering.
Geef de specialisten meer informatietijd om hun expertise te etaleren en om samen met de
jeugd & gezinscoaches te oefenen met inschakelen van die expertise.

Bijlagen
1. Lijst van geïnterviewden en invullers van de vragenlijst.
2. De vragenlijst
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Bijlage 1. Lijst van geïnterviewden en invullers van de vragenlijst
Interviews
Cindy Bosma, jeugd & gezinscoach Rijnstad
Arianne de Bruin, peuterspeelzaal Klarendal
Lotte van Drunen, gz-psycholoog, Pro Persona
Nicolle de Greijer, jeugdarts VGGM
Chris Hartman, jeugd & gezinscoach Indigo
Harke Hiddink, teamcoach VGGM
Bouke Jorritsma, jeugdarts VGGM
Nienke Kagie, gedragskundige Driestroom
Wendy de Leeuw, jeugd & gezinscoach STMG
Marieke Moen, jeugd & gezinscoach MEE
Sander Roosink, huisarts gezondheidscentrum Schuytgraaf
Jose Schmidt en Mira Verhoeven, intern begeleiders basisschool IBN Isina
Daniel Smit, jongerenwerker Klarendal
Laura Teunissen, jeugd & gezinscoach Pactum
Ilse Thijmensen, manager en Froukje de Jager, orthopedagoog SPA
Danielle Vaags, jeugd & gezinscoach Lindenhout
Leny te Velde, jeugd & gezinscoach STMG
Daphne Vrijkotte, teamcoach VGGM
Leon Willems, huisarts gezondheidscentrum Onder de Linden
Anne Wijnands, jeugd & gezinscoach Pactum
Henrike Wynia, jeugd & gezinscoach Driestroom
Leden projectgroep
De vragenlijst is ingevuld door:
Terry Brouwer, Lindenhout
Wilda Driesse, Rijnstad
Murat Daman, IRIS Zorg
Mirjam Korte, Pro Persona
Maaike van der Saag, VGGM
Martienke van Til, Driestroom
Petra van der Velden, VGGM
Willy van Wessel, Pactum
De vragenlijst is niet ingevuld door:
Angelika Herben, MEE
Chris Heyden, Bureau Jeugdzorg (met kennisgeving)
Eelco de Winter, STMG
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Bijlage 2. De lijst met vragen
Startvraag
1. Wat moet beter, wat kan beter, wat gaat goed volgens u?
Noem tenminste 1-3 elementen van wat beter moet, wat beter kan en van wat goed gaat.
Denk bijvoorbeeld aan uw taak, hoe u te werk gaat, het werkproces, uw functioneren, de
samenwerking, de training, de toeleiding van jongeren/gezinnen, hoe veilig u zich voelt, uw
vertrouwen in de zaak, hoe u begeleid wordt, de organisatie, de sturing vanuit de gemeente,
etc..
Ontwikkeling van de jeugd & gezinscoach
2. Hoe ervaart u de nieuwe functie als jeugd & gezinscoach in het gebiedsteam? Wat gaat goed?
Wat ervaart u als knelpunten? Mist u nog iets om u uw werk beter te kunnen doen? Zo ja,
wat heeft u nodig? (bijv. opleiding, training, hulpmiddelen, instrumenten en methodieken).
3. Wat vindt u van de samenstelling van het gebiedsteam jeugd? (b.v. achtergrond, expertise,
competenties).
4. Hoeveel uur besteedt u daadwerkelijk per week aan de proeftuin? Hoeveel tijd aan cliënten?
Hoeveel tijd aan overige bezigheden (administratie, intervisie, training, overleg etc.)?
Voorbereiding en begeleiding
5. Hoe bent u voorbereid op uw taak? Was dat voldoende? Wat ontbrak er?
6. Hoe wordt u begeleid in uw werk, hoe gaat dat? Is de werkbegeleiding van voldoende
kwaliteit? Wat vindt u van de begeleiding van de teamcoach? Wat mist u?
7. Krijgt u gehoor voor uw zorgen, vragen, problemen? Geniet u voldoende vertrouwen en
erkenning?
8. Is er voldoende diepgang in de begeleiding en training? Leert u genoeg?
Werkproces
9. Wat doet u nu anders dan voorheen?
10. Het uitgangspunt van de proeftuin is: één gezin/één plan/één regisseur. Hoe gaat u daar in de
praktijk mee om? Hoe verloopt het opstellen van en het werken met het gezinsplan. Hoe zorgt
u ervoor dat het gezin of de jeugdige zelf de regie houdt op de doelen en het gezinsplan? Wat
heeft u daar nog meer voor nodig?
11. Hoe geeft u invulling aan de principes van ‘eigen kracht’ en ‘het mobiliseren van het netwerk’
van de jeugdige of het gezin? Wat heeft u daarvoor nodig?
12. Heeft u al ervaring met afronding van hulp en de evaluatie. Hoe ging dat?
13. Wat zijn uw ervaringen met het inschakelen van gespecialiseerde zorg? Hoe gaat die
besluitvorming daarover? Wat kan of moet beter?
14. Hoe geeft u invulling aan het streven naar meer lichtere of preventieve hulp vanuit de wijk?
Hoe doet u dat concreet? Hoe gaat die besluitvorming daarover? Wat kan of moet beter?
Samenwerking
15. Wat zijn uw ervaringen met de samenwerking binnen het team met de andere gezinscoaches
en de teamcoach?
16. Hoe ervaart u de samenwerking met de professionals op de vindplaatsen waar u werkt? Wat
kan beter?
17. Heeft u ervaring met de inschakeling van het specialistenteam? Hoe verliep dat en wat kan
beter?
18. Wat vindt u van de samenwerking met de jeugdbeschermers van Bureau Jeugdzorg? Op
welke wijze maakt u gebruik van de expertise van BJZ op het gebied van veiligheid? Hoe
verloopt dat?
Organisatie
19. Als u iets zou mogen veranderen aan de organisatie van de jeugdhulp in gebiedsteams
jeugd, wat zou dat zijn?
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Bereik
20. Hoe is het bereik van de jeugdteams naar uw idee? Met wat voor jongeren / gezinnen heeft u
zelf contact tot nu toe? Bereiken de jeugdteams de jeugd die het moet bereiken? Welke
worden niet bereikt? Wordt die jeugd door andere professionals bereikt? Zo ja, welke?
21. Kent men u en/of het gebiedsteam? Is uw werk, is het gebiedsteam bekend in de wijk?
Weet men wat u doet?
22. Heeft u suggesties om de toeleiding van casussen naar het gebiedsteam te stimuleren?
De sturing vanuit de gemeente
23. Wat kan er beter aan de sturing vanuit de gemeente?
Slotvragen
24. Gaat de proeftuin / het gebiedsteam een succes worden? Waarom wel/niet?
25. Wat zou u gebiedsteams Jeugd die in de toekomst in Arnhem zouden gaan opereren,
willen meegeven?
26. Is er nog iets anders wat u wilt opmerken?
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