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Inleiding

Met deze handreiking willen de brancheorganisaties 
voor jeugdzorg, jeugd-ggz, de zorg voor licht verstan-
delijk gehandicapten en het speciaal onderwijs een  
impuls geven aan de verbetering van de zorg voor 
jeugdigen met ernstige complexe problemen. 

Uit onderzoek blijkt dat deze groep jeugdigen en  
gezinnen, die vaak zorg nodig heeft die zich uitstrekt 
over meerdere domeinen, niet altijd goed geholpen 
wordt. Hun zorgloopbanen worden gekenmerkt door 
vele schakelmomenten (B&A, 2009) waardoor zij 
meer risico lopen het contact met de zorg te verliezen 
en waardoor zij onvoldoende integrale zorg krijgen. In 
veel regio’s hebben zorgaanbieders inmiddels samen-
werking gezocht om de zorg voor deze groep inte-
graal aan te bieden. 

Voor de behandeling van en begeleiding bij ernstige 
gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en  
verstandelijke beperkingen zijn deze jeugdigen en  
hun gezinnen gedurende kortere of langere tijd  
aan gewezen op specialistische (onderwijs)zorg. 

Tegelijkertijd is juist voor deze gezinnen ook onder-
steuning vanuit reguliere voorzieningen nood - 
zakelijk; voorzieningen op het gebied van opvoeden 
en opgroeien, welzijn, onderwijs, wonen, werk  
en inkomen. 

Het realiseren van samenhang en continuïteit in de 
(onderwijs)zorg die deze kinderen, jongeren en hun  
ouders nodig hebben blijkt in de praktijk niet een-
voudig. Door de complexiteit van de problemen van 
zowel de jeugdigen als hun ouders is niet alleen het 
aantal betrokken instanties groot, het gaat om heel 
diverse instanties, ook is veelal een vorm van lang-
durige zorg of ondersteuning noodzakelijk.

De goede voorbeelden van integrale samenwerking 
die in deze handreiking zijn beschreven willen we 
graag verspreiden onder bestuurders, beleidsmakers 
en professionals, zodat er voldoende aandacht is voor 
deze doelgroep in de beleidsontwikkelingen rondom 
passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg 
richting de gemeenten.

Inleiding
Versterken van 
zorg in complexe 
context
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Wesley

Wesley’s vader heeft een drankprobleem 
en is agressief en gewelddadig, zowel 
naar moeder als de kinderen. Moeder 
vlucht een paar keer met de kinderen 
naar haar ouders en de vrouwenop-
vang, maar komt toch weer bij Wesley’s 
vader terug. Na een onderzoek door de 
Raad voor de Kinderbescherming 
spreekt de kinderrechter een ondertoe-
zichtstelling (OTS) uit en krijgt Wesley 
een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. 
Op 4-jarige leeftijd gaat Wesley naar een 
Medisch Kleuterdagverblijf. Thuis werd 
hij namelijk steeds veeleisender en hij 
heeft driftbuien als hij zijn zin niet krijgt. 
Als Wesley 7 is kan moeder de situatie 
thuis niet meer aan en ze wordt samen 
met Wesley in een crisisopvang 
geplaatst. Wesley vertrekt van daaruit 
naar een jeugdzorginstelling voor 
observatie en behandeling. In deze 
instelling verblijft Wesley 2 jaar. In die 
periode wordt door de jeugd-ggz een 
stoornis in het autistisch spectrum 
vastgesteld. 
Omdat de thuissituatie niet stabiel is 
gaat Wesley daarna naar een leefgroep 
van een orthopedagogisch centrum. Op 

deze leefgroep loopt het vanwege zijn 
gedrag mis. Wesley wordt overgeplaatst 
naar een andere leefgroep, waar er ook 
grote problemen zijn met zijn gedrag. 
Hij bezoekt een cluster IV school, wordt 
daar meerdere malen geschorst en 
uiteindelijk verwijderd. 
Het orthopedagogisch centrum vraagt 
bij een instelling voor jeugd-ggz een 
second opinion aan op de diagnose 
autisme. De diagnose autisme wordt 
verworpen, ten gunste van de diagnose 
Post Traumatische Stress Stoornis 
(PTSS), in combinatie met een zwakke 
begaafdheid (IQ 79).
Wesley gaat op 14-jarige leeftijd weer bij 
zijn moeder wonen. Daar loopt het 
opnieuw mis. Moeder kan Wesley niet 
aan en is bang voor hem. Wesley komt 
in aanraking met politie en justitie. Hij 
wordt opgenomen op een noodbed in de 
zorg voor verstandelijk gehandicapten, 
tussen mensen die veel ernstiger 
verstandelijk beperkt zijn dan hij. Hij 
wordt na enkele maanden binnen deze 
instelling doorgeplaatst naar een 
andere woning en bezoekt vandaar uit 
een school voor ZMLK. Deze woning 
wordt na enige tijd vanwege een 
reorganisatie opgeheven en Wesley 
wordt naar een andere woning 
overgeplaatst. Dit houdt ook een 

wisseling van (ZMLK)school in. Op de 
laatste woning komt in gesprekken  
met Wesley naar boven dat hij in het 
orthopedagogisch centrum waar hij 
eerder verbleef, gedurende een jaar is 
mishandeld en ernstig seksueel 
misbruikt door een oudere 
groepsgenoot. 
Op 18-jarige leeftijd is Wesley een 
jongeman met obsessies voor bepaalde 
voorwerpen en met grootheidsfanta-
sieën. Hij wil veel geld verdienen, 
zelfstandig wonen en weg uit de 
(gehandicapten)zorg. Dat lijkt niet 
haalbaar. Hij staat voortdurend onder 
toezicht in verband met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, zowel  
naar mannelijke als vrouwelijke 
groepsgenoten. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

De doelgroep  
in beeld



Inleiding

Doelgroep nader omschreven
Uit het onderzoek ‘Combinaties van zorg bij jeugdigen’ (B&A, 
2009) blijkt dat 25% van de gebruikers van gespecialiseerde 
jeugdzorg meerdere gespecialiseerde voorzieningen combi-
neert. Bij 15% verloopt deze combinatie naar wens. Bij 10% 
van de gebruikers van gespecialiseerde voorzieningen wordt 
de zorgloopbaan echter gekenmerkt door vele schakelmomen-
ten, dit betreft circa 0,5% van alle jeugd in Nederland. 

Deze handreiking richt zich op het versterken van de  
integrale zorg voor die doelgroep. Meer precies gaat het om 
jeugdigen die:
— kampen met ernstige gedragsproblemen voortkomend uit 
of gecombineerd met psychiatrische stoornissen en/of een 
licht verstandelijke beperking; 
— opgroeien in gezinnen die naast opvoedingsproblemen  
kampen met problemen ten gevolge van bijvoorbeeld echt-
scheiding of schulden, danwel problematiek van ouders door 
verslaving, psychiatrische aandoening of verstandelijke 
beperking; 
— gespecialiseerde (onderwijs)zorg nodig hebben, maar ook  
ondersteuning vanuit reguliere voorzieningen voor zowel  
henzelf als hun ouders;
— langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben,  
georganiseerd op het chronische karakter van zowel de  
stoornissen en beperkingen als op de problemen in de 
gezinssituatie.

Deze handreiking is ontwikkeld om gemeenten, CJG’s,  
aanbieders van zorg en onderwijs te ondersteunen bij het  
gezamenlijk versterken van de zorg aan deze doelgroep. 
De handreiking kan gebruikt worden bij het starten van een 

nieuw samenwerkingsverband maar is ook bedoeld om  
bestaande samenwerkingsverbanden te stimuleren en  
ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling. 
De handreiking is geschreven voor beleidsmakers, managers  
en projectleiders van zowel gemeenten als zorg- en  
onderwijsorganisaties die zich richten op deze doelgroep.

Schatting omvang van de doelgroep 
In een gemeente met 
10.000 jeugdigen wonen circa 50 kinderen en jongeren uit de doelgroep
50.000 jeugdigen wonen circa 250 kinderen en jongeren uit de doelgroep
100.000 jeugdigen wonen circa 500 kinderen en jongeren uit de doelgroep

Ter vergelijking 
In 2011 woonden in Den Haag in totaal 113.697 jeugdigen jonger dan 20 jaar  
(bron CBS)
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Totstandkoming
Deze gids is ontwikkeld op initiatief van de branche-
organisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland,  
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vereniging 
Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC-LVG) en het 
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO).
De praktijkvoorbeelden in deze handreiking zijn gepresenteerd 
tijdens 7 regionale bijeenkomsten die door de zorgaanbieders 
gezamenlijk werden georganiseerd. De acht beschreven  
succesfactoren zijn gebaseerd op een literatuuronderzoek dat 
werd uitgevoerd door Partners in Jeugdbeleid. De succes-
factoren zijn getoetst en aangevuld tijdens de regionale  
bijeenkomsten plus een bijeenkomst met experts. Het project 
is gesubsidieerd door het Ministerie van VWS.

Leeswijzer
Hoofdstuk	1 bevat een checklist waarmee aan de hand van 
succesfactoren een sterkte-zwakte analyse van een samenwer-
kingsverband kan worden gemaakt. Na het invullen van de 
checklist kunt u binnen de handreiking gericht op zoek naar in-
formatie, tips en voorbeelden die behulpzaam kunnen zijn bij 
het opstarten of verder versterken van integrale zorgtrajecten 
voor deze doelgroep.
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 staan de succesfactoren be-
schreven en geïllustreerd met praktische tips en voorbeelden. 

Hoofdstuk	2:	Het	samenwerkingsverband
 Succesfactor 1: De juiste partners
 Succesfactor 2: Goede samenwerkingsafspraken
 Succesfactor 3: Sterke samenwerkingscultuur

Hoofdstuk	3:	Regie	en	continuïteit
 Succesfactor 4: Regie op alle niveaus 
  Succesfactor 5: Continuïteit in complexe zorgtrajecten

Hoofdstuk	4:	Kwaliteit	en	effectiviteit	
  Succesfactor 6: Toepassing van kennis over ef fectiviteit
  Succesfactor 7:  Systematische evaluatie en  

kwaliteitsverbetering

Hoofdstuk	5:	Informatie	uitwisseling
  Succesfactor 8:  Informatie uitwisseling praktisch en  

juridisch geregeld

In hoofdstuk	6 staan de praktijkvoorbeelden die in de 
regio bijeenkomsten aan de orde kwamen kort beschreven,  
zij dienden als inspiratiebron voor deze handreiking. 

Inspirerende  
praktijk- 
voorbeelden en 
succesfactoren
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Jessica

Jessica woont samen met haar oudere 
broer Nick bij haar moeder. Nick geeft in 
eerste instantie de meeste problemen. 
Hij loopt vast op school en krijgt na 
onderzoek door de jeugd-ggz de 
diagnose autisme. Hij wordt overge-
plaatst naar een school voor ZMLK, 
omdat ook zijn verstandelijke ontwikke-
ling achterblijft.
 Jessica bezoekt een reguliere basis-
school. Zij is intelligent en behaalt 
goede resultaten, maar verzuimt in de 
loop der jaren steeds vaker. Zij wordt als 
vreemd en angstig ervaren. Onderzoek 
door een kinderpsychiater op 10-jarige 
leeftijd wijst uit dat er ook bij haar 
sprake is van een vorm van autisme. Zij 
heeft hevige angsten ontwikkeld voor 
auto’s, insecten en honden. De kinder-
psychiater schrijft medicatie tegen de 
angst voor, maar Jessica weigert die in 
te nemen omdat zij “voelt dat de pillen 
dingen in haar lijf doen”. Moeder 
probeert de medicatie door haar eten te 
mengen, maar Jessica merkt dat en 
wordt er nog banger en achterdochtiger 
van. Aan het eind van de basisschoolpe-
riode durft Jessica vrijwel niet meer naar 
buiten en gaat zij niet meer naar school. 
Zij doet nog wel een Cito-toets, die 

uitwijst dat zij op VWO-niveau presteert. 
Jessica wordt in overleg met Leerplicht 
aangemeld voor dagbehandeling in een 
gespecialiseerde instelling voor kinderen 
met complexe psychiatrische problema-
tiek. Jessica moet daar naar toe voor 
een intake, maar het lukt moeder niet 
om haar daar te krijgen en de instelling 
kan of wil geen intake in de thuissituatie 
doen. Dagbehandeling wordt daardoor 
niet gerealiseerd. 
De MEE-consulent, waarmee moeder 
contact heeft voor Nick, adviseert 
Jessica aan te melden bij het 
Autismecentrum in de regio. Ook daar 
wil zij echter niet heen en als er iemand 
thuis komt sluit zij zich op in haar kamer 
en weigert tevoorschijn te komen. Het 
contact met het Autismecentrum krijgt 
geen vervolg. De MEE-consulent 
ondersteunt moeder bij het aanvragen 
van een PGB, waaruit zij thuisbegelei-
ding voor Nick kan regelen, in de hoop 
dat ook Jessica daarvan zal profiteren. 
Met het PGB wordt een ambulant 
begeleidster ingehuurd van een 
instelling in de gehandicaptenzorg. Ze is 
deskundig op het gebied van autisme. 
Zij doet activiteiten met Nick, maar 
krijgt Jessica nooit te zien, omdat zij zich 
op haar kamer opsluit als ze er is. De 
eerste keren dat ze komt, gilt en 
schreeuwt Jessica – vanuit haar kamer, 
waarvan zij de deur met haar bed heeft 

gebarricadeerd – alles bij elkaar. De 
ambulant begeleidster bespreekt wel 
met moeder hoe zij het best met Jessica 
kan omgaan. Het lukt moeder echter 
niet om de adviezen van de ambulant 
begeleidster in de praktijk uit te voeren. 
Jessica begint ook met suïcide te 
dreigen.
De kinderpsychiater van het RIAGG heeft 
een gesprek met moeder alleen, omdat 
Jessica niet mee komt. Zij acht de 
situatie onhoudbaar en belt naar een 
aantal behandelinstellingen voor K&J 
psychiatrie, om een opname te regelen. 
Het lukt echter niet om een plek te 
vinden, moeder wil er bovendien niet 
aan meewerken. Bureau Jeugdzorg 
wordt ingeschakeld, voor het verkrijgen 
van een indicatie die behandeling in de 
thuissituatie mogelijk maakt. Er is 
echter geen instelling te vinden die zo’n 
behandeling kan realiseren. De instellin-
gen die dat zouden kunnen beschikken 
niet over voldoende deskundigheid op 
het gebied van autisme. Er wordt een 
melding gedaan bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. De raadsonderzoe-
ker stelt vast dat er niet kan worden 
ingegrepen omdat moeder hulpverle-
ning in principe accepteert.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

De doelgroep  
in beeld





    Acht	succesfactoren	in	een	checklist	 

1. Het samenwerkingsverband

Succesfactor 1: De juiste partners gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

In ons samenwerkingsverband zitten de kernpartners die we nodig hebben om onze doelen te bereiken

Naast deze kernpartners hebben we goede samenwerkingsrelaties met de belangrijkste  
andere partijen

Hierdoor kunnen we voor onze doelgroep zorgtrajecten realiseren waarin zowel reguliere als specialis-
tische voorzieningen voor zowel zorg als onderwijs en ook andere gemeentelijke diensten met elkaar 
samenwerken

Succesfactor 2: Goede samenwerkingsafspraken gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

In ons samenwerkingsverband is overeenstemming over het doel, de te bereiken doelgroep en het be-
oogde resultaat van de samenwerking

We hebben afspraken gemaakt over de financiering van de zorg die in het kader van de samenwerking 
geboden wordt, inclusief eventuele extra inzet of kosten die voortvloeien uit de afgesproken 
samenwerking

We hebben afspraken gemaakt over de taakverdeling, bevoegdheden en de overlegstructuur binnen 
ons samenwerkingsverband 

Het realiseren van samenhang en continuïteit in de (onder-
wijs)zorg die kinderen en jongeren met meervoudige proble-
matiek en hun ouders nodig hebben, blijkt in de praktijk niet 
een voudig. Onderstaande checklist is te gebruiken voor een  
sterkte-zwakte analyse van de zorg voor de doelgroep binnen 
uw werkgebied: welke punten hebben we al gerealiseerd en 

waar is verbetering wenselijk? Na het invullen van de checklist 
kunt u binnen deze handreiking gericht op zoek naar infor-
matie, tips en voorbeelden die behulpzaam kunnen zijn bij  
het opstarten of verder versterken van integrale zorgtrajecten 
voor deze doelgroep.

Checklist
Zoek gericht  
naar informatie  
en tips



   Acht	succesfactoren	in	een	checklist

Succesfactor 3: Sterke samenwerkingscultuur gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

De belangrijkste samenwerkingspartners delen een gevoel van urgentie en werken vanuit bevlogen-
heid; we hebben dezelfde visie op de doelgroep en de voor hen te realiseren zorgtrajecten 

De samenwerkingspartners investeren duurzaam in de samenwerkingsrelatie

2. Regie en continuïteit

Succesfactor 4: Regie op alle niveaus gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

Binnen onze regio is er overzicht en regie waardoor gewaarborgd is dat de zorg die deze doelgroep  
nodig heeft beschikbaar is en op elkaar aansluit 

De sturing en coördinatie in ons samenwerkingsverband is gericht op het faciliteren en versterken van 
onze samenwerking en functioneert naar wens

De coördinatie van zorg op uitvoerend niveau is belegd, bij stagnaties kunnen professionals de juiste  
leidinggevenden inschakelen

Succesfactor 5: Continuïteit in complexe zorgtrajecten gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

Indien er meerdere instanties bij een jeugdige en zijn gezin betrokken zijn werken de direct  
betrokkenen met elkaar, het gezin en het sociale netwerk samen op basis van een gezinsplan

Onze zorgtrajecten zijn doelgericht, zij kennen een duidelijke planning en fasering. Bij schakelingen van 
de ene naar de andere voorziening is de continuïteit gewaarborgd

Voor de doelgroep zijn ook arrangementen beschikbaar voor de langere termijn. Daarin kunnen we  
schakelen van zwaar naar licht en zijn specialisten beschikbaar op de momenten dat het nodig is

Op het moment dat zorg in het vrijwillig kader niet mogelijk is kan zonodig gedwongen zorg  
geboden worden



    Acht	succesfactoren	in	een	checklist	 

3. Kwaliteit en effectiviteit

Succesfactor 6: Toepassing van kennis over ef fectiviteit gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

Onze zorgtrajecten zijn gericht op het versterken van de zelfregulering van de jeugdigen, hun gezinnen 
en directe omgeving

Binnen onze zorgtrajecten kiezen we voor integrale diagnostiek van de jeugdige en zijn context en  
maken we gebruik van erkende, of goed onderbouwde, interventies

De beschikbare kennis over werkzame factoren voor onze doelgroep is geïntegreerd in  
onze zorgtrajecten 

De professionals die onze samenwerkingspartners inzetten zijn gekwalificeerd voor het werken  
met deze doelgroep, ze krijgen permanent intervisie of werkbegeleiding, en werken met een  
passende caseload 

Succesfactor 7: Systematische evaluatie en kwaliteitsverbetering gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

Wij monitoren de resultaten van onze samenwerking

De informatie die deze monitor oplevert gebruiken we om van te leren en om onze zorg permanent  
te verbeteren

4. Informatie uitwisseling

Succesfactor 8: Informatie uitwisseling praktisch en juridisch geregeld gerealiseerd in ontwikkeling aandachtspunt

De informatie uitwisseling tussen professionals is in ons samenwerkingsverband praktisch en juridisch 
goed geregeld

Bij het inrichten van de werkprocessen in ons samenwerkingsverband wordt expliciet aandacht besteed 
aan het beperken van administratieve last en vergadertijd voor professionals



       Het	samenwerkingsverband

succesfactor 1	De juiste partners				succesfactor 2	Goede samenwerkingsafspraken 		 succesfactor 3	Sterke samenwerkingscultuur

Kenmerk van de doelgroep jeugdigen met meervoudige  
pro blematiek en hun gezinnen is dat de problemen zich voor-
doen op meerdere leefgebieden tegelijk: de problemen in het 
psychische en sociale functioneren van de jeugdige doen zich 
voor binnen het gezin, op school of dagbesteding, op straat en  
tijdens andere vrijetijdsbesteding. Ouders hebben naast de  
opvoedproblemen vaak te kampen met problemen op het ge-
bied van werk en inkomen, huisvesting en medische, sociale of  
relationele problemen. Om deze doelgroep daadwerkelijk te 
kunnen helpen is de samenwerking met heel diverse partners 
een voorwaarde.

Deze samenwerking neemt in de praktijk heel verschillende  
gedaanten aan zo blijkt:
— Samenwerking van professionals rond een gezin, zonder 
dat er sprake is van een formeel samenwerkingsverband 
— Afspraken tussen twee of meer organisaties over de wijze 
waarop informatie wordt uitgewisseld en dossiers worden 
overgedragen

— Samenwerkingsverbanden gericht op vroegsignalering en 
preventieve interventies voor specifieke aandoeningen
— Teams van deskundigen uit meerdere organisaties die bij 
complexe hulpvragen zorg dragen voor een intersectorale  
situatiebeoordeling en/of indicering
— Organisaties die professionals ‘uitlenen’ aan een  
gezamenlijk team dat zorg draagt voor integrale diagnostiek, 
behan deling of begeleiding 
— Organisaties in een gemeente, regio of provincie die af-
spreken dat hun professionals bij gezinnen met meervoudige  
problematiek werken met één overkoepelend (gezins)plan
— Regionale of provinciale samenwerkingsverbanden van 
waaruit in kaart wordt gebracht welke (integrale) zorg be-
schikbaar is, welke samenwerkingsverbanden er al zijn en 
waar de witte vlekken zitten; die vervolgens gezamenlijk  
worden ingevuld. 

Welk samenwerkingsverband het ook betreft, uit de literatuur 
blijkt dat er een aantal factoren zijn aan te wijzen die het  

Het samenwerkingsverband
Succesfactor 1: De juiste partners 
Succesfactor 2: Goede samenwerkingsafspraken
Succesfactor 3: Sterke samenwerkingscultuur 

Meerdere  
leefgebieden.  
Diverse 
samenwerkings-
partners



	 Het	samenwerkingsverband	 		

succesfactor 1	De	juiste	partners				succesfactor 2	Goede samenwerkingsafspraken			 succesfactor 3	Sterke samenwerkingscultuur

succes in belangrijke mate bepalen. Die succesfactoren  
staan in deze handreiking beschreven en zijn toepasbaar bij 
kleine samenwerkingsverbanden maar ook bij grotere  
regionale trajecten. 

Succesfactor 1: De juiste partners
Om jeugdigen met meervoudige problematiek en hun  
gezinnen daadwerkelijk te kunnen helpen moet worden 
samen gewerkt met veel diverse partners. 
Het doel van de samenwerking bepaalt wie de juiste partners 
zijn: zitten de partijen aan tafel die cruciaal zijn voor het  
bereiken van het gestelde doel? En is de samenstelling  
efficiënt: heeft elke partner een duidelijke rol (die niet door 
anderen vervuld kan worden)?
Als er veel partners nodig zijn om de gestelde doelen te  
realiseren kan het helpend zijn om onderscheid te maken  
tussen kernpartners en meer losse samenwerkingsrelaties. 

De kernpartners gaan een intensief en duurzaam samen-
werkingsverband met elkaar aan. Met andere partijen wordt 
ook verbinding gezocht en afspraken gemaakt, maar deze  
zijn minder verstrekkend naar aard en omvang van de  
wederzijdse inzet.

De samenwerking ten behoeve van de doelgroep die hier  
centraal staat kan op deze wijze vanuit heel verschillende  
aanvliegroutes vorm krijgen, terwijl continuïteit toch kan  
worden gewaarborgd. Op de volgende pagina’s enkele  
voorbeelden uit de praktijk.

Kernpartners

Samenwerkings	-	
partners
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Samenwerken rond gezinnen 

Bij de werkwijze 1Gezin1Plan wordt met en rond het gezin een team gevormd 
van professionals en leden uit het sociaal netwerk. In de gemeenten waar  
wordt gewerkt volgens 1Gezin1Plan start de implementatie veelal vanuit de 
CJG-partners. Zij vormen daarmee de kern. 
Rond de gezinnen wordt samengewerkt met telkens andere instanties,  
afhankelijk van de hulpvraag. In de meeste situaties wordt samenwerking 
gezocht met een of meer partners uit de eerste schil, soms ook met de partners 
uit de tweede schil. 
Specialistische zorg wordt ingeschakeld waar nodig, maar de lijn met de 
CJG-partners blijft bestaan om de continuïteit te waarborgen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De school als werkplaats

De gemeente Leeuwarden en ROC het Friesland College hebben een onorthodoxe 
manier van werken bedacht om jongeren met complexe problemen weer  
perspectief te geven. Vanuit Bureau Jeugdzorg, verslavingszorg, Jeugdhulp, MEE, 
jeugd-ggz, vrouwenopvang, jongerenwerk, Leerplicht en een LVG-instelling wordt 
hieraan enthousiast medewerking verleend. 
Deze instellingen hebben werkers geleverd die op de school aanwezig zijn en 
samenwerken met docenten en leidinggevenden. Met als doel een afname van  
het aantal schoolverlaters en daling van het schoolverzuim, een toename van 
het rendement en een toename van het aantal jongeren dat tot voor kort door 
allerlei oorzaken niet naar school ging; met begeleiding vanuit school en zorg 
lukt dat nu wel.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Samenwerkingsverband van en rond School2Care

School2Care is een voorziening voor overbelaste leerlingen van 12 tot 17 jaar  
die structureel spijbelen. De jongeren krijgen er zorg, onderwijs en begeleide 
vrijetijdsbesteding van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds. Binnen een 
jaar gaat de leerling terug naar het reguliere onderwijs waarna School2Care nog 
tijdelijk begeleiding biedt.

Intensieve samenwerking met het onderwijs gedurende het hele traject is dan 
ook een belangrijke voorwaarde, evenals samenwerking met het gezin. 
De kernpartners, Altra, Spirit en Esprit Scholen, hebben een samenwerkingsover-
eenkomst en leveren personeel aan het project. Het VO Samenwerkingsverband 
Amsterdam heeft zitting in de stuurgroep. 

Maar daar houdt de samenwerking niet op: bij de Bascule wordt een  
GZ-psycholoog ingehuurd. Reguliere werkzaamheden kan zij regulier declareren 
via de DBC’s. De extra inzet die juist nodig is om deze jongeren over de streep te 
trekken voor bijvoorbeeld een diagnostisch onderzoek is niet declarabel en wordt 
vanuit het project vergoed. Dankzij deze inzet is ook andere behandeling vanuit 
de Bascule laagdrempelig beschikbaar.

Ook de samenwerking met BJZ is intensief, maar krijgt weer op andere wijze 
vorm: vrijwel alle jongeren hebben een maatregel (jeugdreclassering en/of 
ondertoezichtstelling). Dit juridisch kader wordt benut als een ‘stok achter  
de deur’: BJZ-medewerkers wordt bijvoorbeeld gevraagd om de jongeren heel 
duidelijk te maken wat de juridische consequenties zijn als zij bijvoorbeeld 
blijven spijbelen. 
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Succesfactor 2: Goede samenwerkingsafspraken
Een samenwerkingsverband is succesvol wanneer de gewenste 
doelen op het niveau van jeugdigen en gezinnen worden  
gehaald, op de meest efficiënte en duurzame manier. 
Overeenstemming over de doelen van het samenwerkings-
verband en de manier waarop er wordt samengewerkt vormen 
het fundament van de samenwerking. Concreet moeten er  
afspraken worden gemaakt over: 

— doel, de doelgroep en het beoogde resultaat 

— de financiering 

— de structuur van de samenwerking

afspraken over doel, doelgroep en beoogd resultaat 

Gezamenlijke doelbepaling is een van de sleutelfactoren voor 
succesvolle samenwerking (van Delden, 2009). Op welke doel-
groep richten wij ons, wat zijn de huidige knelpunten en wat 
willen we gezamenlijk beter doen? 

Om goed inzicht te verkrijgen in de vraag dient ook de doel-
groep zelf bevraagd te worden: wat is hun hulpvraag, wat zijn 
hun behoeften en welke ideeën hebben zij voor verbetering? 
Dit kan bijvoorbeeld via workshops of focusgroepen waarin 
jeugdigen en/of ouders worden gevraagd te vertellen hoe zij 
de zorg hebben ervaren en wat beter kan. 

Naast een heldere en gedeelde omschrijving van de doelgroep 
moet er ook zicht zijn op de omvang: om hoeveel jeugdigen en 
gezinnen gaat het? In hoeverre bereiken we deze doelgroep nu 
al? Of: wat moet er nog gedaan worden om deze doelgroep 
beter te bereiken?

Hoe concreter het gezamenlijke doel en hoe duidelijker de 
meerwaarde voor alle betrokkenen, des te gemakkelijker is 
het om commitment te verkrijgen en te behouden. 
Beslissingen kunnen immers telkens worden gerelateerd aan 
de gezamenlijk onderschreven doelstelling. 
Dit effect wordt versterkt wanneer de beoogde effecten ook 
worden gemeten. Dan wordt inzichtelijk wat de gemeenschap-
pelijke inspanningen opleveren. Dit vereist een nulmeting en 
continue monitoring (zie ook succesfactor 7: systematische 
evaluatie en kwaliteitsverbetering).

4 Tips bij het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst 

1. Aansluiting 
Zorg dat de doelen aansluiten op de doelen en belangen van de  
afzonderlijke partners

2. Meerwaarde 
Maak duidelijk welke meerwaarde de samenwerking voor de  
betrokkenen moet opleveren 

3. Taken en inzet 
Schets een beeld van de taken en inzet van elke partner, die zich met  
de overeenkomst bindt om deze inzet in de praktijk ook te leveren

4. Richtinggevend en inspirerend 
Een goede samenwerkingsovereenkomst biedt zowel houvast  
als ruimte voor nadere invulling door direct betrokkenen 

Overeenstemming 
over doelen en 
meerwaarde 
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afspraken over financiering

“De financiering van de gezamenlijke zorg is het belangrijkste 
knelpunt” is een veel gehoorde klacht. Of is de financiering 
wellicht ‘the proof of the pudding’ voor de 
samenwerkingspartners? 
Succesvolle samenwerkingsverbanden rapporteren vrijwel  
allen dat financieringsproblemen die veroorzaakt worden door 
verschillende geldstromen met elkaar èn de financier te over-
winnen zijn. In de praktijkvoorbeelden van deze hand reiking 
zijn grofweg vijf vormen gevonden om met de verschillende  
financieringsstromen om te gaan:

1. Intersectorale teams met vaste samenstelling
Professionals uit meerdere instanties werken samen in één 
team. De samenwerkingspartners ‘lenen’ personeel uit aan 
dat team, waarbij ieder zijn eigen personeelsleden financiert 
uit de eigen reguliere middelen. Vaak worden er (tijdelijk)  
extra middelen in gezet om een projectleider te financieren 
die de samenwerking opstart, vormgeeft en begeleidt. 
Voorbeelden hiervan zijn MDFT-Moedige meiden en Wrap 
Around Care. 

2. Intersectorale teams, samengesteld per gezin
Ook bij Eén kind, één plan en 1Gezin1Plan financiert iedere  
organisatie de inzet van de eigen personeelsleden uit  
reguliere middelen. Hier is echter geen sprake van één vast 
team maar per gezin wordt bekeken met welke (reeds)  
betrokken hulpverleners, dienstverleners en leden uit het  
sociale netwerk het team het beste kan worden gevormd om 
de gezinsdoelen te bereiken. 

Tip  Op www.nji.nl kunt u een samenwerkingswijzer 
invullen. Daarmee krijgt u een beeld of uw samenwer
king goed doordacht en goed geregeld is, met allerlei 
tips en suggesties om deze samenwerking te verbeteren.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Laveren tussen houvast en ruimte

Een van de projectleiders van het project Haagse 
Samenwerking formuleert dit als volgt: 
“Bij aanvang van het project is veel afgesproken, maar in  
de praktijk blijkt dat dit nog beter en duidelijker had gekund. 
Anderzijds: waar iets niet duidelijk is geeft het ook de kans  
om ruimte te pakken tot waar je een duidelijk halt krijgt 
toegeroepen. En zelfs dan: eerst discussie voor je de grens  
moet accepteren!”

Een vergelijkbare uitspraak van een betrokkene bij het  
MFC-LVG in Noord Brabant: 
“Binnen de bestaande organisaties moet ruimte zijn voor 
ontwikkeling, ruimte om dingen anders te mogen doen. Dit 
vraagt om bestuurders met lef. Soms kan het helpen als je een 
project wat afperkt van de rest van de organisaties.” 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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3. Dakpanconstructie als waarborg voor continuïteit
De doelgroep krijgt door de jaren heen met meerdere  
instanties te maken, de schakelmomenten zijn tevens de 
risico momenten. Diverse projecten focussen op het waar-
borgen van continuïteit in die overgangsfasen. Vaak is het 
voor een goede overgang noodzakelijk dat zowel de instantie 
die overdraagt als de instantie die opneemt enkele weken,  
of maanden, tegelijkertijd zorg en begeleiding bieden. In die 
overgangsfase is er dus sprake van ‘dubbele’ financiering. 
MFC-LVG is hiervan een voorbeeld (zie hierboven).

4. Gebundelde expertise met hoofdaannemer en 
onderaannemer
Een vierde variant is dat expertise van meerdere organisaties 
wordt gebundeld in een team en dat één organisatie hiervoor 
wordt gefinancierd. Deze organisatie huurt de expertise,  
zorgplekken of professionals in bij de partnerorganisaties. 
Deze wijze van financiering wordt onder andere toegepast bij 
mEAR, School2Care en Trias/Leo Kannerhuis. 

5. Integrale zorg vanuit één organisatie
Een voorbeeld hiervan zijn de (F)ACT teams. Deze teams zijn 
multidisciplinair samengesteld (o.a. psychiater, psycholoog, 
maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige) en bieden  
gezamenlijk de integrale zorg. De ggz-instelling is de  
werk gever, de zorgverzekeraar financiert. De (F)ACT teams  
werken veel samen met bijvoorbeeld scholen, schuldhulp-
verlening et cetera. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dakpanconstructie minimaliseert kans op dure 
heropname 

MFC-LVG Noord Brabant maakte de bewuste keuze voor een dakpanconstructie 
om zo de kans op een dure heropname sterk te minimaliseren. De betrokken 
zorgver zekeraars hebben ambulante AWBZ-middelen (gespecialiseerde begelei-
ding) en specifieke ambulante Zvw-middelen ter beschikking gesteld aan 
Herlaarhof om de warme overdracht na een kortdurende klinische opname in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie naar huis of naar een instelling te bewerkstelligen. 

Overigens: voor een kortdurende ambulante of poliklinische behandeling in een 
(algemeen of psychiatrisch) ziekenhuis kan iedere burger in Nederland een 
beroep doen op zijn of haar Zvw aanspraken. Dit recht geldt ook voor burgers in 
een AWBZ instelling. Voor specialistische zorg is daarmee in feite al een dak-
panconstructie aanwezig waarvan soms beter gebruik kan worden gemaakt. 
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afspraken over de structuur van de samenwerking

Een samenwerkingsverband behoeft een helder patroon van  
taken en verantwoordelijkheden om het ingewikkelde verkeer 
tussen de partners overzichtelijk te houden. 

Taakverdeling:  Wie neemt welk onderdeel van de samen-
werking voor zijn rekening? 

Bevoegdheden:  Welk mandaat hebben uitvoerders en 
leidinggevenden binnen het 
samenwerkingsverband? 

Overlegstructuur:  Op de diverse sturingsniveaus moeten be-
sluiten worden genomen over uitvoering, 
beleid en beheer. Welke overlegvormen 
zijn daar voor nodig?

Een ontwikkelingsaanpak met een sterk top-downkarakter is 
meestal contraproductief voor de opbouw van een samen-
werkingsverband voor de langere termijn (van Delden, 2009). 
Succesvolle samenwerkingsverbanden beginnen al vroeg met 
het op gang brengen van praktisch en resultaatgericht  
handelen van uitvoerende professionals. Zij hanteren een  
exploratieve ontwikkelingsstrategie (van Delden, 2009). 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hoofdaannemer en onderaannemer  
bundelen expertise 

Het Leo Kannerhuis maakt als hoofdaannemer van jaar tot jaar productie-
afspraken met de zorgkantoren. Het merendeel van de productie wordt geheel in 
eigen regie uitgevoerd, 12 capaciteitsplaatsen worden in onderaannemerschap 
gegund aan Trias Jeugdhulp. 

Trias Jeugdhulp levert de zorg, de medewerkers die hierbij betrokken zijn staan 
allemaal op de loonlijst van Trias Jeugdhulp, met uitzondering van de kinder- en 
jeugdpsychiater en de opleidingsfunctionaris. 
Nadat Leo Kannerhuis de productieafspraken en de hoogte van het tarief heeft 
afgerond met het zorgkantoor (contractering) volgt een gesprek met Trias 
Jeugdhulp over de productie en tariefstelling bij Trias Jeugdhulp. Dit is een 
jaarlijks terugkerend proces. 

In principe is een verbintenis aangegaan voor een periode van 10 jaar. Tenzij de 
overheid, en in het verlengde daarvan het zorgkantoor, rigoureuze maatregelen 
neemt waardoor de verplichting niet kan worden nagekomen. Mocht aan het 
eind van het jaar blijken dat voor minder kosten is uitgevoerd dan oorspronkelijk 
geraamd, dan is dit verschil ten gunste van de onderaannemer (aanneemsom). 
Het deel wat Trias levert wordt via het Leo Kannerhuis verantwoord aan  
het zorgkantoor. 
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1. Maak gebruik van beschikbare kennis
Er zijn vele soorten samenwerkingsverbanden, zoals blijkt in 
deze handreiking. Maak gebruik van de kennis en ervaring die  
al is opgedaan om binnen bestaande wetgeving en bekostigings
systemen een integraal aanbod van de grond te krijgen. Vertaal 
deze kennis naar de eigen (regionale) situatie. 

2. Kleinschalige teams
Creëer kleinschalige teams met een concrete opdracht en een 
stevig mandaat. Bij doorontwikkeling en groei verschuift dit 
pionieren naar gezamenlijke werkroutines die hun waarde 
hebben bewezen. 

3. Concrete opdracht
De complexiteit en onbegrensdheid van de hulpvragen van  
de doelgroep heeft als risico dat we te brede ambities en  
onwerkbare opdrachten formuleren. Een voorwaarde om tot  
een realistische taakopdracht voor de uitvoering te komen, is  
dat de aan te pakken problemen worden geconcretiseerd en in 
behapbare stukjes gehakt. De maat voor deze vereenvoudiging  
is de mogelijkheid om er een hanteerbaar werkproces voor  
te ontwerpen. 

4. Pioniersgeest
Besteed aandacht aan de samenstelling van de uitvoerende 
teams: dit vraagt om een eigen type professionals met een 
pioniersgeest die boven hun eigen specialisme kunnen staan in 
denken en handelen. Die problematiek en casuïstiek met 
anderen kunnen delen, een creatieve en oplossingsgerichte 
houding hebben en lef om te experimenteren. 

5. Fricties manifest maken 
Competente samenwerkingsteams vertonen ambitie en energie 
en worden vroeg of laat geremd door de domeinbelangen van de 
partnerorganisaties en het daardoor opgeroepen terughoudende 
gedrag. Belangenverschillen kunnen samenwerking verhinderen 
en daarom moeten ze boven tafel komen en concreet worden 
gemaakt. Met als doel ze hanteerbaar te maken door praktische 
en toetsbare afspraken te maken tussen de betreffende 
samenwerkingspartners. 

6. Monitoren en faciliteren
Bied ruimte voor experimenteren; faciliteer professionals  
met creatieve of innovatieve ideeën om hun ideeën uit te 
voeren. Monitor de resultaten van de teams en geef hen  
directe feedback.

6 Tips voor een succesvolle samenwerkingsstrategie
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Lopen over de brug die je nog moet bouwen”

Zo kenschetsen de bestuurders van Tjallingahiem en JonxILentis de ontwikkeling 
van mEAR in Friesland. Deze gezamenlijke orthopsychiatrische jeugdpoli biedt 
integrale diagnostiek en behandeling voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking en een psychiatrische stoornis.

“Wij hadden een gedeelde wens ten aanzien van betere zorg voor deze doelgroep 
en vonden elkaar in zienswijze, passie en ambitie. Die spirit én onderling 
ver trouwen zijn een absolute voorwaarde voor het welslagen van innovatieve 
samenwerkingsvormen. Juist omdat in dit soort innovatieve trajecten veel zaken 
nog niet zijn uitgekristalliseerd als je start. 
Ook wij moesten alles onderweg ontdekken: werkwijze, financiering, onderlinge 
verschillen, huisvesting. Dat is af en toe heel spannend geweest: gaan we door 
of niet? Juist die gedeelde basis heeft er voor gezorgd dat we dergelijke breuk-
punten konden overwinnen.
Anderhalve maand na ons eerste gesprek lag er een samenwerkingsovereen-
komst van één A4tje, acht maanden later ontvingen we de eerste gezamenlijke 
cliënten. Op de directiekamer, de huisvesting was nog niet rond…”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De ingrediënten van succesvolle samenwerking 
volgens de projectleider van Keten LVG+:

Je moet elkaar kennen
Je moet elkaars expertise erkennen
Én je moet elkaar wat gunnen
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Succesfactor 3: Sterke samenwerkingscultuur
In samenwerkingsverbanden bepaalt de groepsdynamiek het 
succes van de aanpak. Het gaat er dus om dat de partners op 
alle niveaus met elkaar vertrouwd raken. Soms moeten daarbij 
flinke cultuurverschillen tussen organisaties overbrugd wor-
den (van Ojen, 2009). Dergelijke processen verlopen organisch 
en traag, maar zijn wel degelijk te beïnvloeden. 
Succesfactoren voor een duurzame samenwerking zijn: 

— gedeelde urgentie, visie en bevlogenheid 

— investeer permanent in de samenwerkingsrelatie 

gedeelde urgentie, visie en bevlogenheid

Samenwerkingspartners worden gekozen op basis van twee  
criteria: ten eerste de bijdragen die een partner kan leveren 
aan het bereiken van het resultaat voor de omschreven  
doelgroep (zie vorige paragraaf). Ten tweede de bereidheid  
om te investeren in de gezamenlijke dienstverlening en  
onderlinge samenwerking.
In de praktijk blijkt dat dit tweede criterium minstens zo  
belangrijk is voor het succes van de samenwerking. 
Succesvolle samenwerkingsverbanden melden dat er, vaak al 
vanaf de start, een gezamenlijk gevoelde urgentie, visie en  
bevlogenheid is die het mogelijk maakt om lastige hobbels  
te overwinnen. 
Het omgekeerde geldt wat hen betreft ook: blijf niet door-
modderen maar ga op zoek naar alternatieve samenwerkings-
partners als blijkt dat de bereidheid om daadwerkelijk te  
investeren in de samenwerking ontbreekt. 
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permanente investering in de samenwerkingsrelatie

Een belangrijke voorwaarde voor succes is een duurzaam goe-
de relatie tussen de samenwerkende partijen. Niet alleen bij 
de start, maar gedurende de gehele looptijd vraagt dit om een 
permanente investering op het niveau van bestuurders, 
beleids makers, middenkader en uitvoering. 

1. Bouw voort op bestaande relaties 
Bestaande relaties bevatten een aanzienlijk sociaal kapitaal en 
vormen het fundament van de samenwerking. Veronachtzaam 
dit niet, maar bouw er op voort om de overgang naar nieuwe 
samenwerkingsvormen te maken. 

2. Wees een betrouwbare partner
Vertrouwen is het fundament van samenwerking. Vertrouwen 
vereist kennis van en begrip voor elkaar, duidelijke afspraken en 
aanspreekbaar zijn op het nakomen van deze afspraken, open 
communicatie over nieuwe kansen en knelpunten. 

3. Kennis delen en ontwikkelen
Organiseer het delen van kennis en investeer in nieuwe kennis 
en competenties van medewerkers. Informatie over nieuwe 
beleidsontwikkelingen, nieuwe partners, veranderende vraag 
moeten regelmatig met elkaar worden gedeeld. Ook het  
gezamenlijk investeren in nieuwe toepassingen en methodieken 
voor de doelgroep werkt verbindend.

4. Investeer in bezieling
Verbinding en vertrouwen zijn essentieel voor samenwerkings
relaties (van der Aa, 2008; van Delden, 2009). Daarvoor moeten 
partners elkaar kennen en een positief gevoel hebben bij de 
samenwerking. Overleg minder, maar organiseer af en toe 
informele en inspirerende ontmoetingen voor beslissers, 
doeners en denkers om de ‘spirit’ te revitaliseren. 

5. Verhelp verstoringen
Het risico bij stagnaties of verstoringen in de samenwerking is 
dat de situatie misschien wel besproken wordt maar niet 
krachtig genoeg wordt opgepakt (van der Aa, 2008). Bij een 
verstoring is belangrijk dat gezamenlijk (en op het juiste niveau 
in de organisaties) wordt vastgesteld:
— wat is concreet het knelpunt
— wat zijn de mogelijke oplossingen 
— welke oplossing heeft de voorkeur
— wie is verantwoordelijk voor het verhelpen
— op welke wijze wordt nagegaan of de verstoring is opgelost
—  welke maatregelen te nemen ter voorkoming van een  

volgende – vergelijkbare – verstoring.

5 Tips bij het permanent investeren in samenwerkingsrelaties
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cultuurverandering 

Het project ‘Gesterkt door de keten’ heeft als doel het ontwikkelen van 
een adequate overdracht voor sociaal zwaktoegeruste/zwakbegaafde 
jongeren én jongeren met een licht verstandelijke beperking vanuit de 
jeugdzorg naar de zorg voor (jong)volwassenen. Binnen het project 
worden cliënten die zijn vastgelopen in de zorg besproken in een 
multidisciplinair team.

“We denken vaak te weten wat een andere instelling allemaal kan en 
hóe het zorgaanbod eruit ziet: we hebben allemaal beelden van elkaar. 
Ons is duidelijk geworden dat die beelden vaak niet kloppen. En dat 
werkt misvattingen in de hand.

We merken nu, na twee jaar bezig te zijn, dat de betrokken organisaties 
elkaar goed weten te vinden; rollen zijn bekend bij elkaar. Dit betekent 
ook iets van veiligheid die met elkaar is gevonden, maar ook vertrou-
wen. Belangrijke elementen zijn daarbij dat iemand de regie neemt en 
niet nodeloos wacht op bewegingen/acties van de ander. En ook: Geef 
toe als je iets niet weet, vertrouw op de ander. Maak zaken bespreek-
baar als je vindt dat het niet loopt.

Boodschap is dat cultuurverandering tijd kost en dat je deze tijd ook 
moet nemen.” 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Verstoringen verhelpen 

Het regionaal netwerk VG-GGZ in de regio Zuidoost Brabant richt zich op 
de uitvoering en coördinatie van bovenreguliere zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking/zwakbegaafd niveau met complexe, 
bijkomende problematiek. De samenwerking op inhoud is hierin altijd 
leidend en bindend geweest. Door de expertiseteams (intersectoraal en 
multidisciplinair van samenstelling) worden adviezen gegeven over 
complexe ketenzorgtrajecten. In de afgelopen periode is een  
kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd vanwege stagnaties 
die optraden bij de realisatie van deze adviezen. Deze analyse heeft 
geleid tot het beleggen van bijeenkomsten met de managers van de 
participerende instellingen om zich te buigen over de randvoorwaarden 
aangaande de procesgang. Dit heeft onder andere geresulteerd in een 
overzicht van personen op managementniveau die op het moment van 
een stagnatie verantwoordelijk zijn om deze te verhelpen. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Succesfactor 4: Regie op alle niveaus belegd
Maak bij het maken van afspraken over coördinatie en regie 
een onderscheid naar vier niveaus: 

—  cordinatie van zorg op het niveau van jeugdigen  

en gezinnen 

— de cordinatie van de samenwerking

— de gezamenlijke sturing door bestuurders en 

— de regierol van overheden en andere financiers

cordinatie van zorg op uitvoerend niveau

Aandachtspunten bij het maken van afspraken over coör-
dinatie van zorg op uitvoerend niveau:
— Sluit aan op de vraag van de cliënt: wat kan deze zelf en 
waar is ondersteuning bij nodig? Is het noodzakelijk dat de  
coördinatie van de zorg (tijdelijk) door iemand anders wordt 
overgenomen? Wie is dan de meest aangewezen persoon? 
Iemand uit het sociaal netwerk? Of een betrokken 
professional?

— Maak binnen het samenwerkingsverband afspraken over 
welke professionals zorgcoördinatie kunnen uitvoeren en wat 
er daarbij van hen wordt verwacht. 
— Maak afspraken over ‘opschalen’ naar de juiste verantwoor-
delijke op het moment dat de samenwerking stagneert. 

cordinatie van de samenwerking

Samenwerkingsverbanden hebben meestal een niet-hiërarchi-
sche structuur. Dit vraagt om een coördinatie die gericht is op 
het faciliteren en versterken van de samenwerking. Kies daar-
om coördinatoren of regisseurs die sensitief zijn voor verhou-
dingen en weinig machtsgedrag vertonen want in essentie is 
samenwerking niet afdwingbaar (van Delden, 2009). Het kan 
daarbij handig zijn om een onderscheid te maken naar rollen 
en taken op de verschillende niveaus, bijvoorbeeld:
— Een projectleider, die zich bezig houdt met het bestuurlijke 
en diplomatieke proces om de partnerorganisaties tot elkaar 
te brengen

Regie en continuïteit

Succesfactor 4: Regie op alle niveaus 
Succesfactor 5: Continuïteit in complexe zorgtrajecten

Coördinatie,  
sturing en regie  
op vier niveaus
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— Een kwartiermaker, die verantwoordelijk is voor het  
formeren van een uitvoeringsteam en het realiseren van de 
randvoorwaarden voor de start van de uitvoering
— Een teamcoördinator, die gericht is op het goed laten lo-
pen en uitbouwen van gezamenlijke werkprocessen

richting en sturing vanuit bestuurders

Om uitvoerende teams te steunen, moeten bestuurders niet 
alleen ‘bottom-up’ knelpunten oplossen maar ook ‘top-down’ 
richting geven; waar nodig corrigeren en bijsturen en impas-
ses doorbreken. Hier is overstijgende bestuurskracht voor  
nodig (van Delden, 2009). 
Het gaat om een gezamenlijke bereidheid van bestuurders om 
zich te committeren aan afgesproken besluiten. Bestuurders 
beperken zich niet tot intentieverklaringen en afspraken over 
middelen. Zij brengen ook veranderingen aan in de interne  
prioriteiten en werkprocessen van hun organisatie, inclusief 
het instrueren van managers. 

regie vanuit overheden en andere financiers 

In ‘De ontkokering voorbij’ (RMO, 2009) wordt gesteld dat  
professionals meer handelingsruimte moeten krijgen, zodat 
zij aan de vraag van cliënten tegemoet kunnen komen. 
Ruimte om van protocollen af te wijken, om netwerken aan te 
gaan, om samenwerking te zoeken en toegang te hebben tot 
finan ciële middelen. Dit vraagt om een verschuiving van stu-
ring op output naar sturing op outcome. De regie van overhe-
den zou minder gericht moeten zijn op beheersing en controle 
van bijvoorbeeld het aantal geholpen cliënten of geleverde  
producten. Sturing en regie richten zich juist op het stimule-
ren en versterken van het leervermogen van de betrokken  
organisaties om bij te dragen aan de beoogde maat-
schappelijke opbrengst. 
Tegelijkertijd is er voor deze doelgroep behoefte aan overzicht 
en regie om te waarborgen dat de zorg vanuit de verschillen-
de domeinen beschikbaar is en op elkaar aansluit. Het RMO 
stelt dat het doel daarbij niet primair moet zijn om overlap in 
aanbod te voorkomen, maar juist te stimuleren dat uit het 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Coördinatie op uitvoerend niveau: 

De coach van School2Care
School2Care is een voorziening voor overbelaste leerlingen van 12 tot 17 jaar  
die structureel spijbelen. De jongeren krijgen er zorg, onderwijs en begeleide 
vrijetijdsbesteding van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds. 
Belangrijke succesfactor is dat iedere jongere een coach krijgt toegewezen die 
hem van het begin tot het eind begeleidt en alle zorg coördineert. Binnen een 
jaar gaat de leerling terug naar het reguliere onderwijs waarna de coach van 
School2Care nog begeleiding biedt zo lang dat nodig is (in de praktijk is dat 
gemiddeld 3 maanden).

De zorgcoördinator bij 1Gezin1Plan
De match tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijke werkzame factor. 
Daarom wordt er bij 1Gezin1Plan met ouders besproken in hoeverre het de 
ouders lukt om zelf de zorg te coördineren of dat zij daarbij (tijdelijk) onder-
steuning nodig hebben. Samen met ouders wordt vervolgens bekeken wie  
de meest aangewezen persoon is. De zorgcoördinator kan een betrokken  
professional zijn, maar ook iemand uit het sociale netwerk van het gezin.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Regie door gemeenten, verzekeraars en  
de Stadsregio Amsterdam

In de Stadsregio Amsterdam (16 gemeenten) is de ambitie geformuleerd 
om de zorg meer multifocaal te organiseren: jeugdzorg, volwassenen-
zorg, ggz, LVG, onderwijs en WMO moeten onder, naast en boven 
elkaar om een gezin staan. Gemeenten, stadsregio, zorgkantoren en 
zorgver zekeraars zetten zich gezamenlijk in om te komen tot inkoop van 
multifocale trajecten en stimuleren verdergaande samenwerking. 
Naast de focus op afspraken om multifocale zorg in te kopen wordt ook 
gekeken naar de kwantificering van de intersectorale samenwerkingsaf-
spraken. In het kader van de voorbereiding transitie worden de 
gemeenten hier nauw bij betrokken. 

Hoofddoelstellingen zijn: 
1. Ontwikkelen van integrale, effectieve zorgprogramma’s vanuit de 
verschillende domeinen jeugd, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, 
jeugd-ggz en jeugd-LVB en waar nodig ook in combinatie met zorg voor 
volwassenen. 
2. Inzicht in zorg, vraag en kennisoverdracht van uit de verschillende 
domeinen om effectiviteit en integraliteit van geboden zorg te kunnen 
beoordelen en meten.
3. Versterking van preventieaanbod om daarmee de instroom in de 
zware (specialistische) jeugdzorg te verminderen.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Gezamenlijke regie door gemeenten en  
provincie in Overijssel

De provincie Overijssel heeft eind 2010 initiatief genomen voor overleg 
met gemeenten over de transitie van de jeugdzorg. Gemeenten en 
provincie hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke bestuur-
lijke aanpak en zijn een gezamenlijk kader overeengekomen: toets-
stenen voor proces en inhoud. Afgesproken is dat de reeds bestaande 
regionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden nu ‘aan zet’ zijn bij 
de verdere uitwerking. Binnen de regio’s zijn afspraken gemaakt over 
bestuurlijke afstemming rond de transitie, CJG-ontwikkeling, AWBZ-
begeleiding, Passend Onderwijs, WMO.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

gevarieerde aanbod de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. 
De complexe en wisselende problematiek waar het hier om 
gaat vraagt immers om de mogelijkheid om telkens tot ver-
schillende antwoorden te kunnen komen. 
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Succesfactor 5: Continuïteit in complexe  
zorgtrajecten
Het realiseren van continuïteit van zorg terwijl er meerdere 
partijen betrokken zijn is geen sinecure, zo blijkt in de praktijk. 
Belangrijke voorwaarden om continuïteit te kunnen waar-
borgen zijn:

— werken volgens 1Gezin1Plan

—  planmatige zorgtrajecten met aandacht voor  

de schakelmomenten

— arrangementen voor de langere termijn

— toepassing van juridische maatregelen

werken volgens 1Gezin1Plan

In de teams van 1Gezin1Plan werken de direct betrokkenen,  
bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk 
werker, schuldhulpverlener, gezinsvoogd en consulent versla-
vingszorg in een tijdelijk en op concrete doelen gericht 

verband met elkaar, en vooral ook met het gezin, samen. Ook 
de huisarts, de leerkracht, de voetbaltrainer, de overbuur-
vrouw en de wijkagent kunnen een aandeel leveren in de  
uitvoering van het plan (van der Zijden, 2009). 

Het uitgangspunt van 1Gezin1Plan is eenvoudig: waar meer-
dere instanties bij een gezin betrokken zijn werken de in het 
gezin actieve hulpverleners met elkaar samen als collega’s  
in één team. Er moeten dan wel een aantal zaken geregeld 
worden:

— Samen met het gezin stelt het team een beknopt gezins-
plan op. Zo’n plan bevat de namen en contactgegevens van 
alle betrokkenen, de doelen, de bijbehorende acties en  
afspraken over uitvoeringstermijnen. Waarnodig werken pro-
fessionals hun aandeel verder uit in de binnen hun instelling 
gebruikelijke zorg- of hulpverleningsplannen. Het gezinsplan 
biedt houvast en overzicht voor zowel de gezinsleden als de 
betrokken professionals.

— De teamleden spreken samen met het gezin af wie tijdelijk 
de zorgcoördinator wordt. Deze zorgcoördinator zorgt er,  
samen met de gezinsleden, voor dat er een gezinsplan wordt 
opgesteld, en houdt regie over de uitvoering. 

Naast – of als onderdeel van – het werken volgens 
1Gezin1Plan kunnen specifieke interventies worden ingezet 
die zich expliciet richten op het systeem rondom jongeren. 
Voorbeelden daarvan zijn Multisysteem therapie (MST) en 
Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT). Ook combinaties 
met Eigen kracht conferenties en familie netwerkberaad  
worden in de praktijk gebracht.  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Haagse Samenwerking: een variant op 1Gezin1Plan

In het project ‘Haagse Samenwerking’ analyseert een (vast) intersectoraal team: 
wat is nodig om in dit gezin de situatie te stabiliseren en het gezinsleven te 
herstellen? De hulpverleners pakken veel problemen tegelijk aan, maar het gezin 
heeft telkens met één zorgcoördinator te maken: 1Gezin1Plan, 1Zorgcoördinator. 
Doel is ook om uithuisplaatsingen te voorkomen of er aan werken dat een kind 
eerder weer thuis kan wonen. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nog een variant: Wrap Around Care 

In dit Amersfoortse project wordt ook met een vast team gewerkt. Dit 
team brengt de 10 principes van Wrap Around Care in de praktijk:

1. Sluit aan op perspectief van de gezinsleden op het probleem en op de 
mogelijke oplossingen. 
2. Werk met een ad hoc geformeerd gecommitteerd team, het gezin is 
lid van dit team.
3. Maak gebruik van natuurlijke (sociale) steunbronnen.
4. Werk samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
gehele plan.
5. Werk community-based.
6. Werk cultureel sensitief.
7. Stel met ieder individueel gezin een plan van aanpak op met 
concrete doelen en oplossingsrichtingen. De gestelde doelen kunnen op 
allerlei levensterreinen liggen.
8. Werk activerend en niet probleemgericht.
9. Weet dat de uitvoering van het plan van aanpak een zaak van lange 
adem kan zijn.
10. Werk resultaatgericht: monitor en evalueer voortdurend of de 
geformuleerde doelen behaald worden.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Derde variant: Zorg en onderwijs onder  
één dak

In Limburg hebben samenwerkende partijen de ambitie om te komen 
tot regionale expertisecentra: integrale ‘zorg-onderwijs-werkplaatsen’. 
Daarin werken zorg- en onderwijsorganisaties samen vanuit de ‘Eén 
kind, één plan’ gedachte plus een complete systeembenadering, 
waarbij nadrukkelijk ook het gezin en de directe omgeving worden 
betrokken. In deze centra krijgen jeugdigen met complexe meervoudige 
problematiek en hun gezinnen een integraal zorg-onderwijs aanbod.
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Begeleide overgang van gesloten naar open setting

Jongeren die vanuit de gesloten Jeugdzorgplus worden doorgeplaatst naar de open 
jeugdzorg blijken in een gat te vallen. De overgang is vaak te groot doordat de 
eindtermen van de gesloten setting en de begintermen van de open situatie 
(leefgroep, kamertraining of gezin van herkomst) niet op elkaar aansluiten. In 
het project MDFT-Moedige meiden is veel aandacht voor deze overgangsfase. In 
de eindfase van de gesloten plaatsing worden de meiden heel gericht voorbereid 
op de nieuwe situatie en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Tegelijkertijd 
wordt de nieuwe plek voorbereid op de (terug)komst van het meisje. Zo worden 
afspraken gemaakt over extra structuur en toezicht in de eerste fase. Indien het 
meisje terug naar het gezin van herkomst gaat wordt daar al maanden tevoren 
met de gezinsleden en de directe omgeving (vrienden, school etc.) naar toege-
werkt. Zo verloopt de overgang meer fasegewijs en begeleid, waardoor het 
meisje minder risico loopt uit het zicht te verdwijnen en goed ‘aankomt’ op  
haar vervolgplek.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

planmatige zorgtrajecten met aandacht voor de 

schakelmomenten

Het inrichten van zorgtrajecten met een duidelijke planning is 
voorwaarde om de continuïteit van de zorg die door meerdere 
partners moet worden geboden te waarborgen. Drie voor-
waarden om planmatig te kunnen werken zijn:

1. Werk met, vooraf met de cliënt, opgestelde realistische 
doelen
Start zorgtrajecten altijd met een duidelijke en concrete  
doelstelling. Goed afstemmen met cliënten over wat zij willen 
bereiken, wat zij daarbij wel en niet van de in te zetten  

behandeling mogen verwachten en wat er van hen wordt  
verwacht is een voorwaarde voor succes. Maak een plan met 
duidelijk onderscheiden stappen en fasen, inclusief evaluatie 
momenten en de geplande einddatum. 

2. Begin bij het einde en blijf trouw aan die prognose
Organiseer de afsluiting van de (onderdelen van de) zorg en 
wat daarna moet gebeuren al bij de aanvang van het zorg-
traject. Maak daarover goede afspraken met cliënten en met 
de ketenpartners. Houd daarbij in ieder geval rekening met de 
aansluiting op onderwijs. Indien de jeugdige tijdelijk een ande-
re school bezoekt moeten direct afspraken worden gemaakt 
over terugkeer of vervolgonderwijs. Blijf trouw aan de in het 
trajectplan opgenomen prognose van de einddatum. 
Ontmoedig het tussentijds bijstellen van de prognose (tenzij 
daar goede redenen voor zijn). 

3. Waarborg continuïteit bij schakelmomenten 
Kinderen en gezinnen met complexe problematiek krijgen  
door de jaren heen met meerdere instanties te maken. 
Schakelmomenten van de ene naar de andere voorziening  
blijken de belangrijkste risicomomenten. Maak tijdig een  
transitieplan om de continuïteit te waarborgen en uitval  
te voorkomen.

Organiseer bij 
aanvang van  
de zorg al  
de afsluiting 
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Werken met een transitieplan

Het regionaal netwerk VG-GGZ in Zuidoost Brabant constateerde in het kader van 
het project ‘gecoördineerde ketenzorg’ dat er bij complexe cliënttrajecten een 
kwaliteitsslag te behalen viel en ontwikkelde een handreiking transitieplan. 
Daarin staan aandachtspunten voor het realiseren van een ‘warme overdracht’ 
van cliënten zodat er in gezamenlijkheid zorggedragen wordt voor de transitie 
van de ene naar de andere zorgaanbieder. Gedachte hierbij is dat er een (korte) 
fase nodig is waarin deze zorg overlapt; een soort dakpanconstructie, om een 
goede overgang te waarborgen. Zorgaanbieders maken voor die fase afspraken 
over:  1. Regieverantwoordelijkheid 

2. Benodigde indicaties 
3. De inhoud van de overdracht: welk soort informatie moet er worden 
overgedragen 
4. De praktische overdracht: de stappen, de fasering en de personele inzet

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

arrangementen voor de langere termijn

Voor de doelgroep zijn heel diverse vormen van zorg en bege-
leiding noodzakelijk, variërend van korte intensieve (zo nodig 
gesloten) behandeling tot langdurige stut en steun voorzienin-
gen. Dit geldt niet alleen voor de jongeren maar ook voor hun 
gezinnen. Het werken met jongeren en gezinnen met meer-
voudige problematiek vraagt daarom telkens weer om maat-
werk en een sterke verbinding tussen de reguliere zorg in de 
eerste lijn en de specialistische expertise uit de tweede lijn. 
Het is zaak om in een regio de verschillende vormen van zorg 
en begeleiding in kaart te brengen en witte vlekken in te  
vullen. In de praktijk blijkt dan dat het veelal ontbreekt aan 
voorzieningen die echt langdurig (jarenlang!) bij een gezin  
betrokken kunnen zijn én die snel kunnen schakelen van  
‘vinger aan de pols houden’ naar intensievere vormen van  
begeleiding op momenten dat dat nodig is. 

Benodigd aanbod om te kunnen 
schakelen van zwaar naar licht en 
zonodig weer terug

1. Vinger aan de pols  
Voor gezinnen waarbij de (intensieve specialistische) hulpver-
lening kan worden afgesloten, maar waarbij het nuttig en 
noodzakelijk is om regelmatig langs te gaan om te zien of alles 
nog op orde is en goed gaat. 
Deze vorm kan ook worden ingezet bij gezinnen die geen  
expliciete hulpvraag hebben en daardoor geen actieve  
bemoeienis van de hulpverlening willen. Naarmate de 
complexiteit van de problematiek toeneemt, kan ook de 
behoefte aan specialistische expertise toenemen om toegang 
tot deze gezinnen te krijgen (bemoeizorg) en een adequate 

inschatting te maken van hun hulpvraag. Dergelijke expertise 
kan ook consultatief worden ingezet.

2. Stut en steun 
Voor gezinnen waarbij sprake is van een chronische, hardnek-
kige en problematische situatie waardoor men moeite heeft 
met het organiseren van het dagelijks leven. Deze gezinnen 
hebben langdurige vormen van begeleiding nodig. Ook hier 
geldt bij complexe problematiek de noodzaak van een goede 
match tussen vraag en hulpaanbod: waar mogelijk reguliere 
zorg, waar nodig aangevuld met begeleiding of advies vanuit 
specialistische voorzieningen. 

Verbinding  
reguliere zorg  
en specialistische 
expertise  
essentieel
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3. Intensief specialistisch hulpaanbod 
Voor jeugdigen en gezinnen met een duidelijke urgente 
problematiek moet een intensief specialistisch hulpverlenings-
aanbod beschikbaar zijn dat snel kan worden ingezet, waar 
nodig in een gedwongen kader. 
Naarmate de complexiteit toe neemt, kan ook het risico op 
zelfbeschadiging of geweld tegen anderen toe nemen. Directe 
toegang tot professionals die in staat zijn een risicotaxatie te 
doen of acute psychiatrische hulp te verlenen is dan van  
groot belang. 

toepassing juridische maatregelen

Op het moment dat zorg in het vrijwillig kader niet mogelijk 
is, of onvoldoende waarborgen biedt voor een veilige en  
gezonde ontwikkeling van de jeugdige (en/of de veiligheid  
van de omgeving), of wanneer er sprake is van strafrechtelijke  
veroordeling dan kan met een juridische maatregel gedwon-
gen zorg worden geboden. 

Voor jeugdigen zijn de volgende maatregelen mogelijk:
— Maatregelen voor jeugdbescherming
— Maatregelen voor jeugdreclassering
—  Jeugdzorgplus: gedwongen behandeling in een gesloten 

accommodatie 
—  BOPZ: gedwongen opname in instelling voor ggz of  

gehandicaptenzorg met BOPZ erkenning
— Strafrechtelijke plaatsing in een justitiële jeugdinrichting

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Schakelen van intensief naar laagfrequent

(F)ACT staat voor (Functional)Assertive Community Treatment. (F)ACT is een 
vorm van actieve ambulante behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig 
hebben en wordt aangeboden door diverse ggz-instellingen in het land.
(F)ACT Jeugd Rotterdam Rijnmond biedt zorg aan jongeren met ernstige en 
complexe psychiatrische problemen. Deze jongeren zijn niet in staat structureel 
een reguliere ambulante of klinische behandeling te volgen en/of zijn moeilijk te 
handhaven in de bestaande opvangvoorzieningen. 
Een multidisciplinair team van hulpverleners biedt samenhangende hulp op alle 
gebieden: wonen, financiën, werken/school, (samen)leven en psychiatrische 
problematiek. De teams werken outreachend en zijn gezamenlijk verantwoorde-
lijk voor de cliënten die hen zijn toevertrouwd. De teamleden kennen dan ook 
alle cliënten. (F)ACT Jeugd schakelt snel van zeer intensieve zorg en behandeling 
naar ondersteunen, waarbij de jongere en diens systeem zelf de regie voeren. 
Er is geen limiet aan de tijdsduur van de hulpverlening, behalve als de cliënt 
ouder is dan 24 jaar. Indien nodig vindt toeleiding plaats naar de hulpverlening 
voor volwassenen.
FACT en ACT zijn beide methodieken die goed beschreven en onderbouwd zijn, 
onderzoek op effectiviteit is/wordt uitgevoerd. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Wanneer er sprake is van een maatregel krijgt de samenwer-
king een extra dimensie, de (gezins)voogd, jeugdreclasseer-
der, hulpverlener of behandelaar heeft een andere positie  
doordat hij: 
—  niet op verzoek van het gezin betrokken is, maar op last 

van de kinderrechter
— een extra juridische verantwoordelijkheid heeft 
—  de mogelijkheid en verantwoordelijkheid heeft om keuzes 

te maken in het belang van het kind, ook wanneer ouders 
of jongeren het daar niet mee eens zijn.

Wanneer er sprake is van een dwangmaatregel vraagt dit om 
een extra zorgvuldige communicatie over ieders positie 
binnen het gezin. Er bestaat (meer dan in andere hulpverle-
ningsrelaties) het risico dat hulpverleners tegen elkaar 
uitgespeeld worden. Wees daarop alert en maak met alle 
betrokkenen duidelijke afspraken over doelen, taken,  
termijnen en rolverdeling.

Wanneer er sprake is van een gedwongen opname of detentie 
is het van groot belang dat jongeren zo snel mogelijk de  
draad weer oppakken binnen hun eigen leefomgeving. De 
samen werking met voorzieningen op het gebied van zorg, 
onderwijs, werk en wonen in de eigen omgeving moeten 
daarom gedurende de plaatsing behouden blijven èn  
worden versterkt.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Niet de maatregel maar  
de rechten van het kind centraal

De juridische basis voor de gesloten behandeling in DOK3 verschilt per jongere. 
Door de intersectorale samenwerking kunnen jongeren opgenomen worden op 
basis van:
a. De Wet op de Jeugdzorg (WJZ) met een machtiging gesloten plaatsing van de 
kinderrechter in een voorziening voor Jeugdzorgplus

b. De wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) in een 
instelling met een BOPZ-erkenning
c. Het jeugdstrafrecht ingeval de kinderrechter kiest om te schorsen met daarbij 
als voorwaarde behandeling in een gesloten setting
d. Zonder maatregel maar met vrijwillige instemming met beperking van 
vrijheden door ouders en de jongere (dit kan alleen bij jongeren met een 
verstandelijke beperking, de plaats wordt dan gefinancierd vanuit de AWBZ).

Door de verschillende juridische kaders mogen medewerkers pedagogische 
maatregelen die de vrijheid beperken (vast houden, separeren, gedwongen 
medicatie) bij de ene jongere wel toepassen en bij de andere niet. 
Binnen DOK3 heeft deze complexe werkelijkheid geleid tot vergroting van kennis 
over álle vrijheids beperkende maatregelen én vergroot bewustzijn van de 
consequenties van de inzet ervan. Gevolg is dat voor de medewerkers niet deze 
maatregelen maar de rechten van het kind centraal zijn komen te staan. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Jeugdbescherming
Wanneer de kinderrechter – op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming – een kinderbeschermingsmaatregel 
oplegt dan voert BJZ die uit. De meest toegepaste kinderbe-
schermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling1. In dat geval 
houdt de gezinsvoogd toezicht op de jeugdige. De gezinsvoogd 
biedt ouders/verzorgers ondersteuning en advies bij de zorg 
en opvoeding van hun kind. De ouders behouden het gezag 
over het kind maar mogen belangrijke beslissingen niet meer 
alleen nemen. Zij moeten daarover eerst overleggen met de 
gezinsvoogd. De gezinsvoogd is verantwoordelijk voor de 
keuzes die worden gemaakt. In het uiterste geval mag een 
gezinsvoogd bindende beslissingen nemen en de ouders een 
schriftelijke aanwijzing geven. Voor diep in het gezinsleven 
ingrijpende beslissingen heeft de gezinsvoogd de toestem-
ming van de kinderrechter nodig. 

Jeugdreclassering
De jeugdreclassering biedt begeleiding en toezicht in het 
kader van het jeugdstrafrecht. Het is de taak van de jeugd-
reclassering om jeugdigen door gezag, hulpverlening en 
begeleiding weer een goede plek in de samenleving te geven.
Een jeugdreclasseerder brengt samen met de jongere en de 
ouders de problemen in kaart en stelt een plan op waarin 
staat hoe de problemen worden aangepakt. Daarbij kan de 
jeugdreclasseerder dwingende aanwijzingen geven: bijvoor-

beeld dat de jongere wekelijks contact moet opnemen, zich  
op een school moet inschrijven of zich aan een tijdschema 
moet houden. 

Jeugdzorgplus

In de Wet op de Jeugdzorg is de bepaling opgenomen dat de 
kinderrechter op verzoek een machtiging kan verlenen voor 
gedwongen opname in een gesloten accommodatie. De 
kinderrechter geeft die machtiging alleen als hij vindt dat de 
jeugdige ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft die 
zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren. 
Bovendien moeten die problemen plaatsing noodzakelijk 
maken om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt aan de 
zorg die hij nodig heeft, of daaraan door anderen wordt 
onttrokken. De machtiging kan ook worden verstrekt zónder 
ondertoezichtstelling. Degenen die het gezag uitoefenen 
moeten dan wel instemmen met de plaatsing. Ouders kunnen 
dus zelf vragen om gesloten plaatsing.

Instellingen voor Jeugdzorgplus hebben als doel jongeren te 
helpen om zo snel mogelijk de draad weer op te pakken buiten 
de instelling. Voor deze jongeren en hun gezinnen is het 
daarom van groot belang dat de samenwerking met voor-
zieningen in de eigen woonomgeving wordt behouden  
en versterkt. 

Juridische maatregelen op een rij

1 Wanneer herstel van de opvoedingsverantwoordelijkheid niet haalbaar is kan de kinderrechter de ouders van het gezag ontheffen of ontzetten. 
Het BJZ krijgt dan meestal de voogdij.
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Gedwongen zorg of opname in instelling voor ggz of  
gehandicaptenzorg met BOPZ erkenning
In het kader van de wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kunnen jeugdigen 
gedwongen worden tot psychiatrische zorg of worden 
opgenomen door middel van een rechterlijke machtiging (RM) 
of een inbewaringstelling (IBS). 
Een rechterlijke machtiging kan worden verkregen als: 
— De jeugdige een geestesstoornis heeft en daardoor een 
(dreigend) gevaar voor zichzelf en/of anderen of voor de 
algemene veiligheid van personen of goederen veroorzaakt, 
en
— de enige manier om het gevaar af te wenden een opname 
in een psychiatrische instelling is, en
— de jeugdige ouder is dan 12 jaar en niet vrijwillig wil 
worden opgenomen of jonger dan 12 jaar en de ouders/
wettelijk vertegenwoordigers zijn tegen opname of verschillen 
daarover van mening.

In geval van acuut gevaar kan de burgemeester een inbe-
waringstelling (IBS) afgeven zodat een jeugdige meteen kan 
worden opgenomen. Binnen 3 dagen na de opname komt de 
rechter kijken of er een acute reden bestaat om de IBS voor de 
duur van 3 weken te activeren. 

Toestemming voor behandeling blijft echter wel nodig: een 
jeugdige die met een rechterlijke machtiging is opgenomen 
heeft het recht om wel of geen toestemming te geven voor 
behandeling. De wet BOPZ schrijft hierover:

— Jonger dan 12 jaar: ouders of voogd moeten toestemming 
geven voor de behandeling en mogen beslissingen nemen 
over de behandeling. 
— Tussen de 12 en 16 jaar: jeugdige en ouders nemen samen 
beslissingen over de behandeling.
— 16 Jaar of ouder: jongeren kunnen zelf overleg voeren en 
toestemming geven voor het behandelplan. 

Strafrechtelijke plaatsing in een justitiële jeugdinrichting
In een justitiële jeugdinrichting verblijven in principe jongeren 
van 12 tot 18 jaar. Soms zijn ze ook ouder, bijvoorbeeld omdat 
de straf of maatregel doorloopt nadat de jongere 18 jaar is 
geworden. De maximale leeftijd is echter 23 jaar. Voor 
jongeren met bijzondere behoeften zijn er speciale groepen. 
Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die een individuele behandeling 
nodig hebben, geobserveerd moeten worden of een zedende-
lict hebben gepleegd. Er zijn verschillende straffen en 
maatregelen: 

— Voorlopige hechtenis en nachtdetentie: De politie kan 
jongeren oppakken als ze verdacht worden van het plegen van 
een misdrijf. Tot de rechter uitspraak doet, verblijven jongeren 
dan in een justitiële jeugdinrichting. Bij voorlopige hechtenis 
is het mogelijk dat jongeren alleen ‘s avonds en ’s nachts in 
een inrichting verblijven, de zogenaamde nachtdetentie. De 
rechter bepaalt of een jongere in aanmerking mag komen voor 
nachtdetentie.  
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— Jeugddetentie: Een jongere die een misdrijf heeft gepleegd, 
kan veroordeeld worden tot jeugddetentie. In de leeftijd van 
12 tot 15 jaar krijgen jongeren maximaal een straf van 12 
maanden in een justitiële jeugdinrichting opgelegd. Is een 
jongere 16 of 17 jaar, dan is de straf maximaal 24 maanden. 

— PIJ-maatregel: Na het plegen van een geweldsdelict of 
zedendelict, kan de rechter een jongere veroordelen tot een 
PIJ-maatregel oftewel ‘plaatsing in een inrichting voor 
jongeren’. Er moet dan sprake zijn van een ontwikkelingsstoor-
nis of psychische aandoening. De jongere krijgt eerst minimaal 
twee jaar een behandeling in een justitiële jeugdinrichting. Na 
deze periode kan de maatregel indien nodig verlengd worden 
(maximaal 2x een verlengingstermijn van twee jaar).

Forensische zorg aan jeugdigen in 
strafrechtelijk kader

Indien er sprake is van een psychische stoornis bij de jongere 
kan in het kader van (voorwaardelijke) jeugddetentie, een 
PIJ-maatregel, een gedragsbeïnvloedende maatregel of een 
schorsing voorlopige hechtenis met bijzondere voorwaarden, 
forensische zorg geboden worden vanuit de ggz. Maar ook de 
inzet van jeugdzorg of een orthopedagogisch behandel-
centrum is in het kader van die maatregelen mogelijk. 
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Succesfactor 6: Toepassing van kennis  
over effectiviteit
Er is inmiddels veel bekend over effectiviteit. In de literatuur 
wordt daarbij vaak een onderscheid gemaakt tussen algemeen 
werkzame factoren en specifiek werkzame factoren. 
Algemeen werkzame factoren zijn factoren die in belangrijke 
mate bijdragen aan het resultaat van de zorg, ongeacht de 
doelgroep of de behandelvorm. Van Yperen omschrijft deze  
algemeen werkzame factoren in het kort als volgt: 
“Hulpverleners moeten in staat zijn de motivatie van de cliënt 
te bevorderen, de kwaliteit van de relatie zo goed mogelijk 
kunnen vormgeven, de interventie kunnen structureren en zo 
getrouw mogelijk uitvoeren; opleidingen moeten voorzien in 
een goede scholing; de organisatie moet zorgen voor goede 
scholingsmogelijkheden, werkomstandigheden en werk - 
bege leiding” (van Yperen, 2010). 

Naast deze algemeen werkzame factoren zijn er factoren die 
specifiek werkzaam zijn voor jeugd met ernstige gedrags-
problemen, psychiatrische stoornissen en/of een licht ver-
standelijke beperking. Bij het realiseren en versterken van  
integrale zorg voor jeugd met meervoudige problematiek en 
hun gezin is het van belang om beide soorten werkzame  
factoren in te bouwen. 

Concreet betekent de toepassing van de beschikbare kennis 
over effectiviteit van zorg dat bij het inrichten van (gezamen- 
lijke) zorgtrajecten expliciet aandacht besteed wordt aan het 
inbouwen en verankeren van de volgende aspecten: 

— de samenwerkingsrelatie met de clint

—  de kwaliteit van de diagnostiek en de in te zetten 

interventies 

— specifiek werkzame factoren 

— professionals en hun werkomstandigheden

Kwaliteit en effectiviteit 

Succesfactor 6: Toepassing van kennis over ef fectiviteit
Succesfactor 7: Systematische evaluatie en kwaliteitsverbetering

Werkzame  
factoren:  
algemeen en 
specifiek
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samenwerkingsrelatie met de clint 

Het versterken van de zelfregulering, investeren in de samen-
werkingsrelatie en aansluiten bij de wijze waarop cliënten de 
problemen ervaren zijn drie ingrediënten die onmisbaar zijn in 
de zorg voor jeugd met meervoudige problematiek en hun  
gezinnen (Pijnenburg, 2010; Hermanns, 2010).

Versterken zelfregulering
Het versterken van zelfregulering moet onderdeel zijn van  
de werkhouding van iedere professional. Daarnaast kunnen  
specifieke interventies worden ingezet zoals de Eigen kracht 
conferentie of een Familienetwerk beraad. Ook (juist)  
wanneer er sprake is van kindermishandeling en/of hulp in 
een gedwongen kader moeten de interventies gericht zijn op 
het weer greep krijgen op het eigen leven. Dit vraagt om  
een centrale rol van cliënten bij de inrichting van hun zorg-
proces en een daarbij passende houding van hulpverleners 
(Turnell, 2009). 

Positieve samenwerkingsrelatie
De samenwerkingsrelatie van cliënt en hulpverlener blijkt 
doorslaggevend voor het succes van een interventie: een  
positieve werkalliantie is een van de beste voorspellers van 
een goed behandelresultaat (Pijnenburg, 2010). Een belang-
rijke voorwaarde voor het ontstaan van een positieve werk-
relatie is dat cliënt en professional gedeelde opvattingen  
hebben over waarom de problemen zijn ontstaan en hoe die 
het beste kunnen worden aangepakt (Pijnenburg, 2010). 
Bij de zorg voor jeugd met meervoudige problematiek en hun 
gezinnen is het daarbij de uitdaging om meervoudige  
allianties te vormen: met jeugdigen, ouders en (soms vele)  
andere betrokkenen.

Aansluiten en motiveren 
De zorg moet aansluiten bij de wijze waarop ouders, kinderen 
en jongeren hun problemen ervaren en interventies werken  
beter als cliënten gemotiveerd zijn (van Yperen, 2003). 
In de praktijk wordt juist het gebrek aan probleembeleving  
en motivatie bij jeugdigen met ernstige gedragsproblemen  
en multiprobleemgezinnen vaak als een belangrijk  
obstakel ervaren. 
Wel of niet gemotiveerd zijn is echter geen statisch gegeven. 
Motivatie kan tot ontwikkeling worden gebracht, óók bij  
jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en bij multi-
probleemgezinnen (Bartelink, 2010). 

Het is van belang om aan deze drie punten bij het inrichten 
van integrale zorgtrajecten expliciet aandacht te besteden. 
Bijvoorbeeld door een motivatiefase in te bouwen en mede-
werkers tijd en ruimte te geven om (zo nodig outreachend)  
te investeren in een goede werkalliantie. Als die tijd er is, en 
een hulpverlener zo lang als nodig is betrokken kan zijn,  
dan wordt het ook geen punt om in het begin de tijd te nemen 
voor het oplossen van praktische problemen, om later toe  
te werken naar de onderliggende problematiek (Berg-le 
Clercq, 2010).

Drie onmisbare 
ingrediënten 
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Veel erkende (= bewezen effectieve) behandelprogramma’s bouwen de fase van 
motiveren expliciet in. Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) is zo’n 
programma en wordt onder andere toegepast in het project MDFT-Moedige 
meiden. MDFT is bestemd voor jongeren van 12 tot (ongeveer) 19 jaar die 
problemen hebben op diverse leefgebieden, bijvoorbeeld met gebruik van 
alcohol of drugs, crimineel gedrag, seksueel risicovol gedrag, agressie, verkeerde 
vrienden en/of schoolverzuim. Ze hebben vaak ook (andere) symptomen van 
psychische en gedragsstoornissen. 
Het programma verloopt in drie fases: 
1. Motiveren en het sluiten van therapeutische allianties met de jongere en de 
ouder(s)
2. Uitvoeren van het behandelplan en werken aan gedragsverandering
3. Bestendiging van het geleerde, afsluiten van de therapie en overdracht  
of nazorg. 
Voor fase 1 staat gemiddeld 1 maand, voor de tweede fase 2 tot 4 maanden, en 
voor de laatste fase enkele weken. Het contact is zeer intensief: ten minste 2 of 3 
keer per week face to face, en daarnaast nog contact via mail en telefoon. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Motiveren als fase in het programma
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vasthoudend en inventief…

Medewerkers van (F)ACT-jeugd Rotterdam Rijnmond stellen zich 
vasthoudend op: ook als een jongere de boot afhoudt blijven zij contact 
zoeken. Bijvoorbeeld door een verjaardagskaart te sturen. Het com-
mentaar van een jongere op het feit dat hij na een jaar alsnog was 
aangehaakt is veelzeggend: “jullie waren anders, jullie bleven komen”. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Buiten gebaande paden

Het multidisciplinaire team van ‘Gesterkt door de keten’ bekijkt voor 
cliënten die zijn vastgelopen welke zorg/behandeling/begeleiding 
buiten de ‘bestaande paden’ mogelijk is. Vanuit de gedachte: wat 
werkt nu werkelijk voor deze cliënt / dit cliënt systeem? Dat betekent 
tijd nemen om een casus te begrijpen; waar gaat het nou werkelijk  
over en wat wil de cliënt zelf? We zijn als zorgmensen vaak geneigd  
om vanuit onze eigen (professionele) opvattingen te denken. 
Wij vinden bijvoorbeeld dat een jeugdige naar school moet, daarna 
gaat werken of een vervolgstudie gaat doen. Maar kan een jeugdige 
ook parttime naar school, omdat de schoolse situatie niet blijkt  
te werken?
Of: Wij vinden dat een jeugdige een plek moet hebben om te wonen, 
maar wat betekent wonen nou eigenlijk? Is dat dagelijks binnen je 
woonplek zijn, wekelijks of zelfs maandelijks? Als een jeugdige een 
zwervend bestaan wil hebben, maar zich eens in de zoveel tijd meldt, 
dan is dat toch ook prima? We zien vaak dat jeugdigen een aantal 
stappen in het proces moeten doormaken voordat ze echt toe zijn aan 
hulpverlening; dan pas zijn ze toe aan de drie W’s (wonen, werken,  

wijffie), dan pas is er voldoende rust om toe te werken naar een 
structurele stap. In de tussentijd moeten we de jeugdige vasthouden; 
transparant zijn en er zijn voor de jeugdige. Veel meer is dan  
niet nodig.
We zien vaak dat jeugdigen een aantal stappen in het proces moeten 
doormaken voordat ze echt toe zijn aan hulpverlening; dan pas zijn ze 
toe aan de drie W’s (wonen, werken, wijffie), dan pas is er voldoende 
rust om toe te werken naar een structurele stap. In de tussentijd 
moeten we de jeugdige vasthouden; transparant zijn en er zijn voor  
de jeugdige. Veel meer is dan niet nodig.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

kwaliteit van de diagnostiek en de in te zetten 

interventies 

Diagnostiek
Omdat de doelgroep kampt met zeer complexe problematiek 
is zorgvuldige diagnostiek een voorwaarde voor een succes-
volle behandeling en begeleiding. De diagnostiek dient zich 
echter niet (alleen) te richten op het verkrijgen van een DSM-
IV classificatie. Juist vanwege de complexiteit is het noodzake-
lijk dat er breed gekeken wordt naar de context zodat een  
integraal beeld ontstaat. Er zijn sterke aanwijzingen dat een 
onderzoek op maat, op basis van de vragen van cliënten zelf, 
positief bijdraagt aan het resultaat van de daarmee samen-
hangende behandeling (Kamphuis, 2011). Het geeft de groot-
ste kans dat een cliënt ook daadwerkelijk iets aan het onder-
zoek heeft. Eigenlijk wordt onderzoek daardoor een effectief 
onderdeel van de behandeling zelf. Door vragen van de cliënt 
als uitgangspunt voor het onderzoek te nemen wordt deze  
geactiveerd en dat maakt de cliënt zelf tot werkzame factor  
in de behandeling (van Yperen e.a., 2010).  
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vroegtijdige onderkenning Autisme Spectrum 
Stoornissen (ASS)

Binnen het samenwerkingsverband VTO-ASS in Brabant is een route uitgezet van 
vroegsignalering op het consultatiebureau (Zuid Zorg), naar diagnostiek bij de 
ggz (GGzE), tot en met thuisbegeleiding vanuit jeugdzorg (De Combinatie) en de 
zorg voor mensen met een communicatieve beperking (Kentalis).
Indien nodig worden kinderen overgedragen aan het project levensloopbegelei-
ding, hierdoor blijft altijd continuïteit in begeleiding indien nodig. Ouders 
worden intensief begeleid om zo veel mogelijk op eigen kracht hun kind te 
ondersteunen. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Tip  Meer informatie over werkzame factoren en effectieve 
interventies is te vinden in het dossier effectiviteit van jeugdinterventies 
op www.nji.nl  
Met name het themadossier ‘Gedragsstoornissen’ 
www.nji.nl/gedragsstoornissen en het themadossier 
‘Multiprobleemgezinnen’ www.nji.nl/multiprobleemgezinnen is relevant 
voor deze doelgroep. 
Specifieke interventies zijn te vinden in de databank Effectieve 
Jeugdinterventies op www.nji.nl.

Interventies
De term ‘interventies’ is een verzamelnaam voor program-
ma’s, projecten, trainingsmethoden, behandel- en begelei-
dingsvormen, sancties etc. De kwaliteit van de interventies 
die in een samenwerkingsverband worden ingezet zijn in  
belangrijke mate bepalend voor het succes. 

Kies binnen het samenwerkingsverband waar mogelijk voor  
de inzet van erkende – bewezen effectieve – interventies.  
Niet voor alle vormen van zorg en begeleiding die de doel-
groep nodig heeft zijn erkende interventies beschikbaar.  
Dan geldt dat met helder opgebouwde interventies betere  
resultaten te behalen zijn dan met minder duidelijk opge-
bouwde interventies. 
Interventies moeten goed doordacht zijn, een heldere theo-
retische onderbouwing kennen en gebaseerd zijn op kennis uit 
wetenschappelijk onderzoek. Bij de uitvoering van interven-
ties moet telkens gekeken worden of de interventie wel zo 
wordt uitgevoerd als de bedoeling is. Dit blijkt de effectiviteit 
ten goede te komen. Dit wordt aangeduid met de term ‘treat-
ment integrity’: behandelintegriteit. Het verdient aanbeveling 
om interventies die worden ingezet zodanig te onderbouwen 
en ontwikkelen dat erkenning op termijn mogelijk wordt. 
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specifiek werkzame factoren voor deze doelgroep

Over de werkzame factoren bij de doelgroep jeugdigen met 
ernstige gedragsproblemen, een licht verstandelijke beper-
king en/of psychiatrische problematiek is inmiddels veel  
kennis beschikbaar. 
Daarnaast zijn er voor specifieke problemen, beperkingen en 
stoornissen ook specifieke interventies beschikbaar. Bij de  
inrichting van zorgtrajecten moet deze kennis en de beschik-
bare interventies worden geïntegreerd. Hieronder volgt een 
beknopte weergave om een idee te geven, voor nadere  
informatie wordt verwezen naar de websites van de diverse 
kennis instituten. 

1. Ernstige gedragsproblemen
Bij jeugd met ernstige gedragsproblemen is het belangrijk om 
een combinatie van interventies in te zetten voor zowel de 
jeugdige als het gezin. Voor deze jeugdigen blijken gedrags-
therapeutische interventies het meest werkzaam 
(Boendermaker, 2010).

Tip Erkende gedragsinterventies Justitie
De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie heeft als hoofdtaak 
de effectiviteit van gedragsinterventies voor justitiabelen te beoordelen. 
Het gaat daarbij om de vraag of de gedragsinterventies kunnen leiden tot 
vermindering van recidive. De erkende gedragsinterventies zijn te vinden 
op: www.erkenningscommissie.nl (Navigeer naar ‘Beoordelingen’ / 
‘Omschrijving erkende gedragsinterventies’ / ‘Jeugdigen’)

Beschikbare  
kennis
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2. Licht verstandelijke beperking
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er zeer weinig gedragsver-
anderende interventies specifiek ontwikkeld of geschikt zijn 
voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB). 
Het Landelijk kenniscentrum LVG ontwikkelde daarom in 2011 
de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (de Wit, 2011) met 
daarin aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en  
uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor deze 
doelgroep. Deze aanbevelingen zijn ondergebracht in 6  
categorieën en gelden evenzeer voor ouders met een LVB: 
 

Tip Effectieve interventies LVB

1. Uitgebreidere diagnostiek
 1.1  Besteed meer aandacht aan het in beeld brengen van  

de cognitief sterke en zwakke kanten
 1.2  Besteed aandacht aan het inschatten van het sociaal 

emotionele ontwikkelingsniveau 
 1.3  Houd rekening met de interactie tussen de kenmerken  

van de LVB en de gedragsproblemen

2. Afstemmen van de communicatie
 2.1 Vereenvoudig het taalgebruik
 2.2 Ga na of je elkaar begrijpt
 2.3 Gebruik visuele ondersteuning
 
3. Concreet maken van oefenstof
 3.1  Sluit voorbeelden aan bij de belevingswereld van  

de jeugdige
 3.2 Maak de oefenstof zichtbaar
 3.3 Laat de jeugdige vooral leren door te ervaren

4. Voorstructureren en vereenvoudigen
 4.1 Geef meer externe sturing
 4.2 Hanteer meer structuur
 4.3  Vereenvoudig, doseer en orden de informatie en  

de oefenstof
 4.4 Reserveer meer tijd

5. Netwerk en generalisatie
 5.1 Informeer en betrek het netwerk tijdens de interventie
 5.2 Vergroot en verstevig het sociale netwerk van de jeugdige
 5.3  Besteed aandacht aan het vasthouden en de generalisatie 

van het geleerde

6. Veilige en positieve leeromgeving
 6.1 Motiveer de jeugdige
 6.2 Vergroot het zelfvertrouwen
 6.3 Zorg voor een veilige en positieve leeromgeving

Bron: Richtlijn Effectieve Interventies LVB 2011
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3. Psychiatrische stoornissen
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft 
een inventarisatie gemaakt van alle diagnostische instrumen-
ten en interventies die in Nederland beschikbaar zijn en  
‘in theorie’, dan wel door wetenschappelijk onderzoek,  
‘bewezen’ effectief zijn voor diverse stoornissen.
Daarnaast zijn via de website www.ggzrichtlijnen.nl de diverse 
richtlijnen te downloaden voor de behandeling van veel  
voorkomende psychische problemen. 
 

professionals en werkomstandigheden

Interventies die uitgevoerd worden door goed getraind perso-
neel werken beter dan interventies waarbij dat niet het geval 
is (van Yperen, 2010). Specifieke aandachtspunten bij het  
organiseren van integrale zorg voor deze doelgroep zijn: 

Afspraken over scholing en permanente intervisie
Het motiveren en opbouwen van een positieve werkrelatie 
met jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en gezinnen 
met vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis, vraagt om 
goed gekwalificeerde professionals. Deze professionals dienen 
tevens goed getraind te zijn in de interventies die zij uitvoe-
ren. Om de behandelintegriteit te bewaken is een permanente 
vorm van supervisie of intervisie voorwaarde. 

Goede werkomstandigheden
Op het moment dat een intensieve behandeling of begeleiding 
wordt ingezet kan dit alleen worden uitgevoerd door mede-
werkers met een lage caseload die dus veel tijd hebben per  
gezin. Dit is nodig om een stevige vertrouwensrelatie te  
kunnen opbouwen, waar en wanneer dat nodig is voor het  
gezin bereikbaar en beschikbaar te zijn, de achterliggende  
oorzaken van problemen te vinden, de gezinnen te begeleiden 
en te helpen veranderen, en om vasthoudend te kunnen zijn  
in zowel de contacten met het gezin als met andere  
betrokken instanties.

Of het nu intensieve zorg is of langer durende begeleiding:  
continuïteit is van groot belang. Wanneer jeugdigen en  
gezinnen met steeds wisselende contactpersonen te maken 
hebben, schaadt dit hun vertrouwen. Professionals die werken 
met deze doelgroep moeten niet alleen goed opgeleid zijn en 
goede werkbegeleiding krijgen. Ze moeten enthousiast en  
betrokken zijn en doorzettingsvermogen hebben.
Om dergelijke goed gekwalificeerde professionals, die kunnen 
en willen werken met deze complexe doelgroep, te werven  
en behouden is ‘organisational commitment’ van de werk-
gevers essentieel. 
Dit uit zich bijvoorbeeld in het organiseren van goede training 
en permanente ondersteuning, het beschikbaar stellen van  
voldoende financiering en een passende caseload. 

  

Tip  Het rapport Zicht op kennis bevat een beschrijving van de beschik
bare diagnostische instrumenten en interventies in de jeugdggz en is te 
downloaden via www.kenniscentrumkjp.nl 

Commitment 
werkgever 
essentieel
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Succesfactor 7: Systematische evaluatie en  
kwaliteitsverbetering
Een belangrijke voorwaarde voor kwaliteitsverbetering is een 
continue monitoring van de resultaten. Een dergelijke monitor 
geeft ten minste antwoord op de volgende vragen:
— Bereiken we de doelgroep waarvoor de samenwerking  
is opgezet
— Bereiken we de doelen en resultaten die we hebben 
geformuleerd
— Wat vinden jongeren en ouders van de geboden zorg
— Waar zitten de leer- en verbeterpunten

Stappen bij het inrichten van een dergelijke monitor zijn:
— Bepaal het doel van de monitor (verbetering, interne  
sturing, externe verantwoording)
— Operationaliseer de doelen van de samenwerking: formu-
leer concreet en meetbaar wat bereikt moet worden op de 
verschillende niveaus in het samenwerkingsverband
— Formuleer bij de doelen passende indicatoren. Sluit waar 
mogelijk aan op reeds bestaande prestatie indicatoren (van  
de partnerorganisaties en/of landelijke prestatie indicatoren). 
Kies alleen de essentiële indicatoren
— Kies voor indicatoren die gemakkelijk meetbaar zijn; maak 
gebruik van gegevens die in het primaire proces toch al wor-
den vastgelegd 

De informatie die de monitor oplevert moet direct worden  
teruggekoppeld naar de belanghebbenden: de betrokken  
bestuurders en managers én de uitvoeringsteams. 
Kortcyclische feedback met voor de betrokkenen herkenbare 
grootheden hebben het grootste leereffect.
Successen dienen te worden gevierd. De zwakke punten zijn 
leerpunten waarop verbeteracties worden geformuleerd. 
Hierop wordt in de volgende ronde feedback gegeven. Op deze 
wijze is het mogelijk om samen een permanente cyclus van  
leren en verbeteren te realiseren. 

Successen vieren  
en verbeteracties 
formuleren
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Routine Outcome Measurement (ROM)

ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te 
evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meet-
instrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen 
bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM 
toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste 
aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen.
De lidinstellingen van GGZ Nederland, cliëntenorganisaties en beroeps-
verenigingen zijn in 2009 met het landelijke en internationaal unieke 
project ‘ROM ggz’ gestart. De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen 
gebruikt worden door:
— Cliënt en behandelaar om de voortgang van de behandeling en 
begeleiding te bespreken.
— De zorgaanbieder om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren.
— De zorgverzekeraar om effectieve behandelingen in te kopen.
— De zoekende cliënt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van 
verschillende behandelvormen.

Zie ook www.ggznederland.nl

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Monitor 1Gezin1Plan

De implementatie van 1Gezin1Plan ging in Zuid-Holland Noord gepaard 
met een monitor. In aanvang eens per 3 maanden, en na verloop van 
tijd eens per 6 maanden, vullen professionals in teamverband een 
vragenlijst in. Het effect is meervoudig:
- Het gezamenlijk invullen van de vragen leidt tot onderlinge uitwisse-
ling en vergroot daarmee het directe leren van elkaar.
- De rapportages geven een beeld van de sterke en zwakke kanten in 
het implementatieproces, en daarmee aangrijpingspunten voor 
verbetering: hoe ervaren ouders en professionals de werkwijze, voelen 
professionals zich voldoende toegerust, met welke ketenpartners 
verloopt de samenwerking goed en waar liggen knelpunten. 
- Duidelijk wordt hoe actief betrokken organisaties werken met 
1Gezin1Plan: hoe vaak zijn er gezinsplannen opgesteld, welke  
organisaties nemen vaak de rol van zorgcoördinatie op zich. Ook dit 
vormt input voor de verdere implementatie. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Informatie uitwisseling en belemmeringen op het gebied van 
privacy worden regelmatig als knelpunt in samenwerkings-
relaties genoemd. Uit de vele succesvolle praktijkvoorbeelden 
blijkt echter dat dit geenszins een belemmering hóeft te zijn, 
maar wel een belangrijk aandachtspunt. Hierbij moet aan-
dacht zijn voor:

— de praktische afspraken 

— minimale bureaucratie

praktische afspraken 

Binnen het samenwerkingsverband moeten praktische afspra-
ken worden gemaakt: welke informatie wordt uitgewisseld, 
door wie, op welk moment en op welke wijze. Dit alles met  
inachtneming van de wettelijke regels op het gebied van  
beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens. 
Er bestaan overigens geen wettelijke regels over de wijze 
waarop informatie mag worden gedeeld. Dit kan mondeling, 
per post, per fax of per mail. Omdat het over privacygevoelige 

informatie gaat is natuurlijk zorgvuldigheid geboden. 
Voorwaarde voor uitwisseling per mail is dat de betrokken  
organisaties een deugdelijk informatieprotocol hanteren. 

Een gezamenlijk informatiesysteem met een gedeeld digitaal 
dossier is natuurlijk de meest praktische oplossing. Dit is  
rendabel als het een langdurig en stabiel samenwerkings-
traject betreft voor een relatief grote groep cliënten. 

aandacht voor minimale bureaucratie

Uit onderzoek (Capgemini, 2008) blijkt dat de tijd die hulpver-
leners in de jeugdzorg daadwerkelijk contact hebben met hun  
cliënten laag is en de ervaren regeldruk hoog. In samen-
werkingsverbanden bestaat het risico dat medewerkers  
dubbel moeten registreren en verantwoorden. Het beperken 
van de administratieve last, zodat professionals maximaal tijd 
aan cliënten kunnen besteden, is een belangrijk aandachts-
punt bij het inrichten van een samenwerkingsverband. 

Informatie uitwisseling 

Succesfactor 8: Informatie uitwisseling praktisch en juridisch geregeld

Informatie 
uitwisseling 
praktisch  
regelen
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Vuistregels informatieuitwisseling

1. Uitwisseling met toestemming
Betrokkenen kunnen informatie met elkaar uitwisselen 
met toestemming van: 
— Ouders als de kinderen onder de 12 zijn
— Ouders en jongeren, indien deze tussen de 12 en de  
16 jaar oud zijn
— Of alleen van de jongere, indien ouder dan 16 en het 
alleen informatie over hem en niet de andere gezins
leden betreft.
Deze toestemming moet worden vastgelegd in het 
dossier. De toestemming is niet algemeen, aangegeven 
moet worden met welk doel, welke informatie wordt 
uitgewisseld en met wie. Toestemming kan schriftelijk 
worden gegeven, maar ook mondeling. 

2. Zonder toestemming alleen bij overmachtsituaties
Het kan gebeuren dat ouders en jongeren geen toestem
ming verlenen om informatie met derden uit te  
wisselen. Indien een hulpverlener zich zorgen maakt 
over het welzijn van kinderen of jongeren en/of er 
(mogelijk) sprake is van kindermishandeling dan kan 
deze besluiten toch informatie te delen. Bij het maken 
van de afweging om wel of niet zonder toestemming 
informatie uit te wisselen moet de hulpverlener een 
aantal vragen beantwoorden en zijn overwegingen 
vastleggen in het dossier. Zowel bij besluiten om 
informatie uit te wisselen als besluiten om dat toch  
niet te doen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Haagse Samenwerking: pragmatische oplossing 
gezamenlijk dossier

De Haagse Samenwerking heeft besloten om niet te wachten op de ontwikkeling 
van informatiesystemen voor een multidisciplinaire aanpak. Er is op de intranet 
pagina van de site van het Centrum Jeugd en Gezin een aparte, afgesloten 
pagina aangemaakt voor het kernteam. 
Deze zogenaamde teamsite is via Internet te bereiken. Alleen kernteamleden 
krijgen toegang tot deze site. Niet-kernteamleden zien de site helemaal niet.  
Op de teamsite worden de gezinsdossiers bewaard. Per gezin geeft de pagina een 
overzicht van gezinsleden, betrokken hulpverleners en organisaties. De project-
leiders ontvangen van de hulpverleners en zorgcoördinatoren alle informatie die 
nodig is om het dossier compleet te houden. Zo ontstaat gezamenlijk één dossier 
dat altijd up-to-date is.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Tip  Gebruik het door het Ministerie van VWS ontwikkelde instrument 
voor gegevensuitwisseling bij samenwerking in de jeugdketen, te  
downloaden via: www.samenwerkenvoordejeugd.nl.
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1. Integreer de formulierenstroom
— Analyseer de gebruikte (digitale) formulieren, 
harmoniseer en integreer deze waar mogelijk tot  
een geheel. 
— Vermijd overtypen door gebruik te maken van 
digitale indicaties, verwijzingen en rapportages  
van ketenpartners. 
— Ontwikkel gezamenlijke sjablonen, bijvoorbeeld voor 
intake of evaluatieverslagen, zodat deze direct de tekst 
opleveren voor bijvoorbeeld het behandelplan of een 
brief aan verwijzers.

2. Beperk de omvang van rapportages
Een goede rapportage blijft binnen één A4: kort en 
concreet en afgestemd op wat cliënten kunnen lezen. 
Rapportages zijn in feite een korte toelichting op de 
voortgang aan de hand van de doelen. Heel praktisch 
kan worden volstaan met een mailtje aan ouders, na 
afloop van een gesprek. Daarin kan worden samengevat 
wat is besproken en afgesproken. Met een dergelijke 
mailwisseling kan een volledig transparant dossier 
worden opgebouwd zonder extra werk.

3. Gebruik gestandaardiseerde evaluatie-instrumenten 
Evaluaties kunnen worden teruggebracht tot de uitkom
sten van gestandaardiseerde evaluatieinstrumenten. 
Dat werkt veel sneller en het levert veel op,  
ze geven zelfs vaak betere en relevantere informatie  
dan beschrijvende evaluaties. Bovendien maakt de 
standaardisatie ze vergelijkbaar met eerdere evaluaties 
en maakt ze aggregeerbaar om zo uitspraken te  
kunnen doen over de werkzaamheid van het 
samenwerkingsverband.

4. Effectief en efficiënt vergaderen
Ga kritisch om met vergadertijd, enkele tips hiervoor 
zijn als volgt:
— Formuleer het doel van een overleg en overweeg 
kritisch wie aanwezig moeten zijn om dat doel te 
bereiken. Houd daarbij voor ogen dat multidisciplinaire 
besluitvorming niet automatisch leidt tot betere 
besluiten (Pijnenburg, 2009).
— Hanteer een agenda met een tijdsplanning 
— Formuleer het doel van het overleg en maak daarbij 
een onderscheid tussen: 
 •  Casuïstiekbespreking in de zin van planvorming en 

evaluatie (bij voorkeur mèt de cliënt!)
 • Werkoverleg rondom praktische en beleidszaken
 • Intervisie, supervisie of consultatie
 •  Elkaar beter leren kennen (zoek een passende en 

inspirerende vorm)

4 Tips voor het beperken van de bureaucratie
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Korte beschrijving  
20 praktijkvoorbeelden

Ten behoeve van de ontwikkeling van deze handreiking hebben de brancheorganisaties voor  

specialistische jeugdzorg hun leden gevraagd om praktijkvoorbeelden aan te leveren die zij hebben 

ontwikkeld op basis van een integrale kijk op jeugd met meervoudige problematiek. Dit heeft de 

hieronder beschreven voorbeelden opgeleverd, de meeste daarvan zijn gepresenteerd in 7 regio-

bijeenkomsten. De presentaties en gesprekken met de contactpersonen vormden de inspiratiebron 

voor de praktijkvoorbeelden in deze handreiking. 

Tijdens de regionale bijeenkomsten werd overigens duidelijk dat in het land nog een veelvoud aan 

andere goede voorbeelden beschikbaar is. We pretenderen dan ook beslist geen uitputtend  

overzicht te bieden. De korte beschrijvingen die hier zijn opgenomen dienen vooral ter inspiratie. 

Voor nadere informatie verwijzen wij naar websites en/of de contactpersonen die door u kunnen 

worden benaderd. 
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Vroegsignalering en behandeling start op  
het consultatiebureau

Vroegtijdige onderkenning 
Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS)
Sectoroverstijgende specialistische zorg op meerdere levensgebieden: 
vroegtijdige onderkenning van autisme bevorderen door intensieve 
samenwerking van partijen. Vroegtijdige onderkenning Autisme 
Spectrum Stoornis is gericht op het ontwikkelen van een integraal 
diagnostiek- en behandelaanbod, aangepast aan de doelgroep en 
leeftijdsfase. Er wordt ambulante hulp geboden in de thuissituatie. 
Indien nodig wordt het kind overgedragen aan het project levens-
loopbegeleiding, hierdoor blijft altijd continuïteit in begeleiding 
indien nodig. Ouders worden intensief begeleid om zo veel mogelijk 
op eigen kracht hun kind te ondersteunen. 
Binnen dit samenwerkingsverband is een route uitgezet van vroeg-
signalering op het consultatiebureau, naar diagnostiek bij de ggz, tot 
en met thuisbegeleiding vanuit de jeugdzorg. 

Kernpartners GGz Eindhoven, Zuid Zorg, Combinatie Jeugdzorg en Kentalis

Contactpersoon Karen Geerts (projectleider GGz Eindhoven) | 

kej.geerts@ggze.nl 

Website www.ggze.nl 

Vroegsignalering en begeleiding start in 
kinderdagverblijven

Alert4you
Alert4you is een programma vanuit MOC ’t Kabouterhuis in samen-
werking met Amsterdamse kinderdagverblijven. Dit programma zorgt 
voor een korte en snelle verbinding tussen Jeugd- en Opvoedhulp en 
de kinderopvang. Deskundige medewerkers met veel ervaring in het 
omgaan met kinderen met een ontwikkeling/gedragsstoornis 
ondersteunen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang door 
coaching on the job. Zij ondersteunen de kinderdagverblijfmedewer-
kers door het zichtbaar en bespreekbaar maken van onderbuikgevoe-
lens bij zeer jonge kinderen die opvallen. 
De pedagogisch medewerker wordt vaardiger in het signaleren en kan 
actie ondernemen door een gericht plan van aanpak uit te werken 
met deskundigen van ’t Kabouterhuis.

Kernpartners MOC ’t Kabouterhuis (Jeugd- en Opvoedhulp) en 

kinderdagverblijven Partou, Impuls en Tinteltuin

Contactpersoon Marian Sluys (regio manager) | M.Sluys@kabouterhuis.nl 

Website www.kabouterhuis.nl 
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Advies op maat bij complexe zorgvragen

Centrum voor Consultatie en 
Expertise CCE
Het CCE werkt voor mensen die langdurig complexe zorg nodig 
hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen.  
Er is vaak sprake van probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan 
staat ernstig onder druk. Zorgverleners zijn vastgelopen en komen  
er zelf niet meer uit. Het gaat om mensen in de gehandicaptenzorg, 
de geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Zorgverleners, 
cliënten en hun familie kunnen kosteloos een beroep doen op het  
CCE met zo’n complexe zorgvraag. Er is geen wachttijd.
Het CCE heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen die advies op 
maat bieden en kunnen helpen bij de uitvoering ervan. Jaarlijks doet 
het CCE 1.100 consultaties. De kennis en ervaring uit consultaties 
gebruikt het CCE om expertise op te bouwen en over te dragen aan 
zorgverleners. Zo worden nieuwe vastgelopen situaties zo veel 
mogelijk voorkomen.

Contactpersoon Alice Padmos (directeur regio Zuid) | AlicePadmos@cce.nl 

Website www.cce.nl 

Advies buiten de gebaande paden door  
multidisciplinair team

Gesterkt door de keten
Het project ‘Gesterkt door de keten’ heeft als doel het ontwikkelen 
van een adequate overdracht voor sociaal zwaktoegeruste/zwakbe-
gaafde jongeren én jongeren met een licht verstandelijke beperking 
vanuit de jeugdzorg naar de zorg voor (jong)volwassenen. Binnen het 
project worden cliënten die zijn vastgelopen in de zorg besproken in 
een multidisciplinair team. Bekeken wordt welke zorg/behandeling/
begeleiding buiten de ‘bestaande paden’ mogelijk is. De werkwijze 
wordt momenteel wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek kent 
een tweetal doelstellingen. De eerste doelstelling is te ontdekken wat 
nu werkelijk werkt voor de cliënt/het cliëntsysteem. Juist daar waar 
al veel eerdere pogingen zijn mislukt; is hier wellicht een methodiek 
aan te koppelen?  
De tweede doelstelling is het onderzoeken hoe de keten rondom de 
cliënt duurzaam verstevigd kan worden. 

Kernpartners Mondriaan (ggz), RADAR, XONAR (jeugdzorg), Bureau 

Jeugdzorg, MEE, Stichting Jeugdzorg St. Jozef (Het Keerpunt en Icarus), 

Sterk in Werk en Gastenhof (LVG)

Contactpersoon René Andriessen (projectleider) | 

randriessen@gastenhof.koraalgroep.nl 

Website www.gastenhof.nl 
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Advies wanneer reguliere trajecten  
ontoereikend zijn

Regionaal Netwerk VG-GGZ
Het Regionaal Netwerk VG-GGZ is een samenwerkingsverband tussen 
een aantal (boven-)regionale instellingen op het gebied van  
geestelijke gezondheidszorg (ggz), de zorg voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVG), de gehandicaptensector (VG) en de 
verslavingszorg. Het netwerk heeft als doelstelling het optimaliseren 
van de aansluiting tussen zorgvraag en –aanbod op zowel cliëntni-
veau als op regionaal (meso)niveau. Instanties kunnen dit netwerk 
vragen om advies bij cliënten (jeugd en volwassenen) uit de regio 
Zuidoost Brabant met een verstandelijke beperking/zwakbegaafd 
niveau en complexe bijkomende problematiek als een regulier traject 
ontoereikend (b)lijkt. De expertiseteams zijn intersectoraal en 
multidisciplinair van aard. Coördinatie en secretariële ondersteuning 
worden uitgevoerd door MEE Zuidoost Brabant.

Kernpartners GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, Lunet zorg, Stichting ORO, 

Diomage, Dichterbij, De Hondsberg, Herlaarhof, De La Salle, OCB, CCE, 

Novadic-Kentron, MEE Zuidoost Brabant

Contactpersoon Lieke Denissen (coördinator Regionaal Netwerk VG-GGZ) | 

regionaalnetwerk@meezuidoostbrabant.nl 

Website www.meezuidoostbrabant.nl 

Samenwerken op basis van een gezinsplan

1Gezin1Plan
In de 15 gemeenten van Zuid-Holland Noord werken de instellingen 
voor jeugd- en volwassenenzorg vanuit de principes van 1Gezin1Plan. 
Indien meerdere hulpverleners en instanties betrokken zijn bij een 
gezin en de ouders de zorg zelf niet kunnen coördineren ondersteunt 
een van de betrokken professionals hen hierbij. Deze professional 
wordt daarmee tijdelijk de zorgcoördinator van het gezin. De zorg-
coördinator streeft ernaar dat het gezin – zoveel als mogelijk – (weer) 
zelf de regie over het gezinsleven voert. Samen met gezinsleden, 
sociaal netwerk en professionals wordt een concreet gezinsplan 
opgesteld. Daarbij worden zes bewezen effectieve principes 
gehanteerd:
1. Versterk de zelfregulering van gezinnen
2. Heb aandacht voor de match tussen hulpverlener en cliëntsysteem 
3. Werk multisystemisch
4. Betrek en versterk het sociaal netwerk
5. Werk planmatig en doelgericht
6. Zorg voor continuïteit
Professionals in de regio zijn allen geschoold in de werkwijze en 
hebben een praktische handleiding ter beschikking. De uitvoering 
wordt permanent gevolgd en verbeterd met behulp van een monitor. 
De werkwijze is inmiddels overgenomen door veel gemeenten 
verspreid over het hele land.

Kernpartners 15 gemeenten in Zuid-Holland Noord, GGD Hollands Midden, 

Kwadraad – maatschappelijk werk, MEE, Bureau Jeugdzorg,  

Cardea (jeugdzorg), GGZ Rivierduinen

Contactpersoon Paulien Blom (projectleider) | PBlom@ggdhm.nl 

Website www.cjgzuidhollandnoord.nl
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Gezamenlijk plan voor kinderen met  
meervoudige problematiek

Eén kind, één plan
Doel van het Utrechtse Eén kind, één plan is om de coördinatie  
van zorg en de hulpverlening voor kinderen met meervoudige 
problematiek en hun gezinnen te verbeteren om zo een meer 
sluitende, effectieve en efficiënte zorgketen te realiseren. De 
coördinatie van zorg wordt daarbij, op voorstel van de ouders,  
belegd bij één persoon. In de begeleiding wordt uitgegaan van 
versterking van de eigen kracht van kind en gezin. Daarom is ook het 
sociaal netwerk rondom het kind en gezin actief betrokken. Er worden 
concrete en integrale gezinsplannen gemaakt waarin alle leef-
gebieden zijn meegenomen. 
De toolkit Eén kind één plan bevat concrete handvatten voor de 
praktijk. In deze toolkit staat hoe professionals kunnen werken 
volgens de uitgangspunten van ‘Eén kind, één plan’. Daarnaast 
worden diverse praktijkvoorbeelden beschreven ter illustratie van  
de werkwijze.
Om de ervaringen ook te kunnen borgen in de lokale CJG-structuur is 
aansluiting gezocht bij de opstellers van de Handreiking Coördinatie 
van Zorg (BJZ, MEE, GGD Midden-Nederland, Vitras). Daarnaast wordt 
er op basis van de toolkit ook een training ontwikkeld voor lokale 
instellingen, onderwijs, geïndiceerde jeugdzorg en het CJG.

Kernpartners Altrecht (ggz), Zandbergen (Jeugd- en Opvoedhulp)

Contactpersoon Michael Thomas (afdelingsmanager Centrum voor 

Psychiatrische Gezinsbehandeling Altrecht) |  m.thomas@altrecht.nl 

Website www.ujc.nl 

Intersectoraal team gaat buiten kaders 
voor gezinnen met chronische 
problematiek

Haagse Samenwerking
Het project ‘Haagse Samenwerking’ heeft als doelstelling het 
verbeteren van de aanpak in gezinnen met chronische socio- 
economische en psychosociale problemen. 
In dit project analyseert één intersectoraal team wat nodig is om in 
dit gezin de situatie te stabiliseren en het gezinsleven te herstellen. 
Vervolgens gaat het team dát mogelijk maken. Gezamenlijk, buiten 
kaders, over eigen grenzen heen. Zonder wachtlijsten en indicatiebe-
sluiten: de hulp start (met voorrang op anderen dus). De combinatie 
van ieders expertise, samen analyseren en oplossingen bedenken en 
van elkaar leren heeft voor dit team grote meerwaarde. De hulpverle-
ners pakken veel problemen tegelijk aan, maar het gezin heeft telkens 
met één zorgcoördinator te maken: 1Gezin, 1Plan, 1 Zorgcoördinator. 
Doel is ook om uithuisplaatsingen te voorkomen of er aan te werken 
dat een kind eerder weer thuis kan wonen. 

Het project startte op 1 oktober 2010 en loopt tot eind 2012.
 

Kernpartners Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden, 

Stichting Jeugdformaat (jeugdzorg), Ipse de Bruggen (VG/LVG),  

De Jutters (jeugd-ggz) en Bureau Jeugdzorg

Contactpersoon Natasja Schaap (projectleider) | 

natasja.schaap@denhaag.nl 
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Multidisciplinair team organiseert de zorg 
rond het gezin

Wrap Around Care 
Wrap Around Care (WAC) richt zich op het verbeteren van de hulp-
verlening in de sociale en maatschappelijke context van gezinnen met 
meerdere problemen en sluit net als bestaande initiatieven aan op de 
eigen kracht van het gezin. De begeleiding en hulp worden dichtbij en 
rondom het kind en het gezin georganiseerd. In Amersfoort is er een 
WAC-team gevormd waarin alle belangrijkste lokale hulpverlenings-
partijen (vertegenwoordigd door een aantal ervaren medewerkers) 
met elkaar de casussen oppakken. Er wordt een regisseur voor het 
gezin benoemd, maar iedereen is beschikbaar om zijn deel van de 
hulp te leveren. 

Kernpartners Gemeente Amersfoort, MEE Utrecht, Gooi & Vechtstreek, 

RIAGG Amersfoort Omstreken, SOVEE (Nieuwe Perspectieven), Bureau 

Jeugdzorg, Zandbergen Jeugd- en Opvoedhulp, Centrum Maliebaan

Contactpersoon Erik Klaassen (hoofd afdeling kwaliteit, Zandbergen 

Jeugd- en Opvoedhulp) | e.klaassen@zandbergen-jeugdzorg.nl 

Website www.wraparoundcare.hu.nl 

Trajecten met naadloze overgangen in zorg 
en onderwijs

Keten LVG+
Sectoroverstijgende specialistische zorg op meerdere levensgebieden: 
Het Platform Gehandicapten Zorg Groningen (PGZG) heeft in 2008 het 
project Keten LVG+ geïnitieerd. Doel van het project is goede keten-
zorg voor LVG jongeren/kinderen met gedragsproblemen, op basis 
van de vraag van ouders en kinderen/jongeren. Het project biedt een 
sluitende aanpak van de 24 uurs- zorg en ambulante begeleiding bij 
wonen voor kinderen/jongeren met LVG en probleemgedrag zodat 
deze kinderen continuïteit van zorg, ondersteuning en onderwijs 
krijgen op alle levensterreinen in alle levensfasen van hun  
ontwikkeling. Al bij de start van de zorg wordt een traject uitgezet en 
stappen in het traject lopen naadloos in elkaar over, waardoor kind en 
gezin geen drempels of tijdverlies ervaren. Om die overgangsstappen 
mogelijk te maken, kunnen alle daarvoor noodzakelijke, creatieve en 
innovatieve activiteiten ingezet worden.

Kernpartners Accare (jeugd-ggz), Driever’s Dale (OBC), ’s Heeren Loo (VG), 

NOVO (LVB), De Zijlen (LVB), Wilster (Jeugdzorgplus), Humanitas DMH (LVB), 

Promens Care, MEE Groningen, REC3, RENN4 en PrOREC

Contactpersoon Laura Wolsink (hoofd behandeling Driever’s Dale) | 

laura.wolsink@t5-training.nl 

Website www.pgzg.nl 
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Zorg op school voor jongeren met  
complexe problemen

School als werkplaats
De gemeente Leeuwarden en ROC het Friesland College hebben een 
onorthodoxe manier van werken bedacht om jongeren met complexe 
problemen weer perspectief te geven. Vanuit Bureau Jeugdzorg, 
verslavingszorg, Jeugdhulp, MEE, jeugd-ggz, vrouwenopvang, 
jongerenwerk, Leerplicht en een LVB-instelling wordt hieraan 
enthousiast medewerking verleend. 
Deze instellingen hebben werkers geleverd die op de school aanwezig 
zijn en samenwerken met docenten en leidinggevenden. Het doel 
hiervan is een afname van het aantal schoolverlaters en daling van 
het schoolverzuim, een toename van het rendement en een toename 
van het aantal jongeren dat naar school gaat (tot voor kort gingen 
deze jongeren door allerlei oorzaken überhaupt niet naar school; met 
begeleiding vanuit school/zorg lukt dat nu wel).

Kernpartners Gemeente Leeuwarden en provincie Friesland, Friesland 

College, Verslavingszorg Noord Nederland, Jeugdloket Leeuwarden,  

Welzijn centraal, Bureau Jeugdzorg, Jeugdhulp Friesland, MEE, Fier Fryslân, 

KINNIK (jeugd-ggz), Tjallingahiem (LVG)

Contactpersoon Liesbeth Buijs (projectleider) | L.Buijs@fcroc.nl 

Onderwijs, zorg en vrije tijd in één  
voor ziening met één coach

School2Care
School2Care is een voorziening voor Amsterdamse jongeren van  
12 tot en met 17 jaar die niet meer deelnemen aan het onderwijs.  
Zij kampen zowel thuis als op school met ernstige problemen. Bij 
School2Care krijgen ze doordeweeks van acht uur ’s ochtends tot acht 
uur ’s avonds onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding. De 
coach van School2Care heeft daarbij een cruciale rol. Hij of zij is een 
duizendpoot die onderwijs, sport, spel en hulpverlening op maat 
biedt. De belangrijkste ingrediënten in het programma zijn een 
strakke structuur, heldere regels, een positief klimaat, intensieve 
begeleiding en individueel onderwijs. De bedoeling is dat een leerling 
binnen ongeveer een jaar teruggaat naar het reguliere onderwijs. 
Daarna krijgt hij of zij nog tijdelijk begeleiding vanuit School2Care. 
Intensieve samenwerking met de reguliere scholen om de  
doorstroom zo goed mogelijk vorm te geven is een belangrijke 
voorwaarde voor succes. 

Kernpartners Altra (jeugdzorg), Esprit Scholen, Spirit (jeugdzorg) en 

Samenwerkingsverband Amsterdam. 

Contactpersoon Marjan Koopman (projectmanager) | 

m.koopman@school2care.nl

Website www.school2care.nl 
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Expertisecentra voor een integraal aanbod  
van specialistische zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs onder  
één dak
Door de grote mate van complementariteit tussen de doelgroepen 
van speciaal onderwijs en jeugdzorgorganisaties is de behoefte 
ontstaan de krachten te bundelen. Deze bundeling is primair ingege-
ven door de wens om tot betere dienstverlening te komen. Daarnaast 
wordt hiermee tijdig geanticipeerd op de effecten van de stelselwijzi-
ging, het beleid rond passend onderwijs en de bezuinigingen op het 
gebied van de jeugdzorg.
Het is daarbij de ambitie om te komen tot regionale expertisecentra: 
integrale ‘zorg-onderwijs-werkplaatsen’. Daarin werken zorg- en 
onderwijsorganisaties samen vanuit de ‘Eén kind, één plan’ gedachte 
plus een complete systeembenadering, waarbij nadrukkelijk ook het 
gezin en de directe omgeving worden betrokken. In deze centra 
krijgen jeugdigen met complexe meervoudige problematiek en hun 
gezinnen een integraal zorg-onderwijs aanbod.
Een voorbeeldproject is het zorg onderwijs centrum in Weert,  
‘Het Kwartet’. Een korte film laat goed zien wat deze vorm van 
samenwerking kan opleveren: www.jeugdzorginlimburg.nl  
(navigeer naar ‘Meer films’ en selecteer de film ‘Onderwijs en  
Zorg onder één dak’)

Kernpartners Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg, 

Aloysiusstichting, De Wijnberg, Mutsaersstichting (jeugdzorg en jeugd-ggz)

Contactpersoon Jos Peters (bestuurssecretaris Mutsaersstichting) | 

JPeters@mutsaersstichting.nl 

Website www.jeugdzorglimburg.nl 

Vasthoudende ambulante teams voor 
jongeren met complexe zorgbehoefte

(F)ACT Jeugd Rotterdam 
Rijnmond
De afdeling (F)ACT Jeugd biedt specialistische psychiatrische zorg aan 
jongeren die hun weg naar de reguliere hulpverlening niet weten te 
vinden of vast te houden. Het gaat hierbij om jongeren van 12 tot 24 
jaar met psychische en/of psychiatrische problemen op meer dan één 
leefgebied en complexe behoeften, die vaak niet gemotiveerd zijn om 
zelf hulp te zoeken. Een ander belangrijk kenmerk is dat zij – als ze al 
hulp zoeken – moeilijk of geen aansluiting vinden bij reguliere vormen 
van zorg- en hulpverlening.
FACT staat voor Functional Assertive Community Treatment. Dit is een 
organisatiemodel voor het effectief toepassen van behandelingen en 
rehabilitatiestrategieën. Dit model werd in de jaren zeventig ontwik-
keld in de Verenigde Staten en biedt hulp aan mensen met ernstige 
psychiatrische aandoeningen die geen aansluiting vinden bij reguliere 
vormen van zorg en hulpverlening of die zorg mijden. De effectiviteit 
van dit model is reeds bewezen in de Verenigde Staten.

Kernpartner Lucertis (ggz)

Contactpersoon Janny Groen (manager bedrijfsvoering) | 

j.groen@lucertis.nl 

Website www.lucertis.nl 
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Orthopsychiatrische poli voor jeugd met 
problematiek op snijvlak LVB en psychiatrie

mEAR 
mEAR is een orthopsychiatrische jeugdpoli voor kinderen en jongeren 
met duale problematiek. Bij deze problematiek is er naast psychia-
trische problematiek sprake van een beneden gemiddelde intelligen-
tie of een beperking in de sociale redzaamheid. mEAR is een samen-
werking van het orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum 
Tjallingahiem en Jonx|Lentis (jeugd-ggz)
De structurele bundeling van kennis en diensten leidt tot  
specialistische diagnostiek en een samenhangende zorgprogramme-
ring. Hierin staat de behandeling van de psychiatrische problematiek 
(bijv. angst, depressie, trauma en ADHD) centraal. Daar wordt de 
behandelkennis aan gekoppeld rond mensen met een beneden 
gemiddelde intelligentie of een beperking in de sociale redzaamheid. 
Dit betekent dat in de behandeling o.a. gebruik gemaakt wordt van 
leren op basis van ervaren (i.p.v. leren op basis van inzicht), dat in de 
therapieën naast een verbale benadering de nadruk ligt op de 
non-verbale benadering en dat er getraind wordt in meerdere 
levensgebieden (niet alleen in de behandelsetting maar vooral ook in 
het gezin, op school of in de vrijetijdsbesteding).

Kernpartners Tjallingahiem (orthopedagogisch behandel- en expertise-

centrum) en Jonx|Lentis (jeugd-ggz)

Contactpersoon Barbara Fischer (manager inhoudelijke zaken Jonx|Lentis) | 

b.fischer@lentis.nl

Dytmer Hettinga (sectormanager specialistische dienstverlening 

Tjallingahiem) | DHettinga@tjallingahiem.nl 

Website www.mear.nl

Multifunctioneel centrum voor jeugd met 
problematiek op snijvlak LVB en psychiatrie

MFC-LVG Noord Brabant
De combinatie ‘licht verstandelijke beperking’ en ‘psychiatrische 
problematiek’ komt vaak voor. Deze kinderen en jeugdigen kunnen in 
Noord Brabant terecht bij één gespecialiseerde instelling: het 
MFC-LVG. Bestemd voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 
en met 22 jaar, met een licht verstandelijk beperking en bij wie sprake 
is van een psychiatrische stoornis of een ernstig vermoeden daarvan. 
Deze kinderen en jeugdigen lopen vaak zowel sociaal als in het 
onderwijs vast. Het MFC-LVG biedt de volgende functies: klinisch 
verblijf, (ambulante) behandeling, (ambulante) begeleiding, diagnos-
tiek, ambulante thuiszorg, consultatie en advies, scholing en arbeid, 
cursussen en trainingen voor ouders en professionals. Licht en dichtbij 
waar het kan, zware inzet waar het moet. Uiteindelijk gaat het erom 
dat de cliënt, samen met de omgeving waarin hij functioneert, zelf 
weer zijn evenwicht herwint. 
Het MFC-LVG wil uitgroeien tot een expertisecentrum en zoekt 
nadrukkelijk de samenwerking met (andere) regionale aanbieders van 
zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij 
aan instellingen voor zorg voor licht verstandelijk beperkten, de 
jeugdhulpverlening, kinder- en jeugd-ggz, scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs, MEE, Bureau Jeugdzorg, kinderartsen en 
ziekenhuizen.

Kernpartners Herlaarhof (KJP, onderdeel van Reinier van Arkelgroep), 

Cello (VG), De La Salle (LVG, onderdeel van de Koraalgroep),  

De Zwengel (Cluster 4 (V)SO)

Contactpersoon Henk Visser (beleidsmedewerker) | h.visser@rvagroep.nl

Website www.herlaarhof.nl (navigeer naar ‘Verwijzers’ / ‘Organisatie’ / 

‘MFC-LVG’)
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Expertise gecombineerd in behandelgroep 
voor kinderen met ASS

TRIAS – Leo Kannerhuis 
– Ambelt
Een samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen met een 
stoornis in het autistisch spectrum die tijdelijk niet thuis kunnen 
wonen. De expertise van het Leo Kannerhuis wordt in deze samen-
werking gecombineerd met de ervaren groepswerkers vanuit de 
jeugdzorg en het speciaal onderwijs vanuit de Ambelt. Het Leo 
Kannerhuis is hoofdaannemer en brengt een klinische capaciteit van 
12 bedden in. Vanuit Trias worden ervaren pedagogisch medewerkers 
ingezet en de Ambelt verzorgt het onderwijs. 

Kernpartners Trias Jeugdhulp, Leo Kannerhuis (ggz), Ambelt 

(speciaal onderwijs)

Contactpersoon Fokko Witteveen (voorzitter Raad van Bestuur Trias 

Jeugdhulp) via secretariaat: j.v.dorsten@triasjeugdhulp.nl 

Website www.triasjeugdhulp.nl 

Drie krachten gebundeld in gesloten 
behandelcentrum

DOK3
DOK3 is een behandelvoorziening voor jongeren tot 23 jaar met 
meervoudige problematiek. Jongeren die door de ernst en moeilijk-
heid van hun problemen bij veel andere zorgorganisaties tussen wal 
en schip vallen. Drie grote zorgorganisaties – Het Poortje 
Jeugdinrichtingen (Wilster en Portalis), Verslavingszorg Noord 
Nederland (VNN) en orthopedagogisch behandelcentrum Driever’s 
Dale – hebben hun krachten gebundeld en bieden doorlopende 
zorgtrajecten aan jongeren én hun gezin. Doorstroom en vaart zijn 
hierbij erg belangrijk. Voor iedere jongere een heldere koers en één 
behandelplan.

Kernpartners Het Poortje Jeugdinrichtingen, Verslavingszorg Noord 

Nederland (VNN) en orthopedagogisch behandelcentrum Driever’s Dale

Contactpersoon Cor Hergaarden (bestuurder Driever’s Dale) | 

c.hergaarden@drieversdale.nl 

Website www.dok3.nl 
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Jeugdzorgplus schakelt partners in om 
doelen te realiseren 

Koppeling Jeugdzorgplus

De Koppeling is een gesloten behandelcentrum waar Jeugdzorgplus 
geboden wordt aan jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar uit de regio 
Amsterdam en Noordwest Nederland. De jongeren zijn er door de 
kinderrechter met een machtiging gesloten jeugdzorg geplaatst. De 
behandeling gebeurt 24 uur per dag in een fysiek begrensde setting. 
Hierdoor kunnen ze met dwang en drang jongeren behandelen die 
een gevaar voor zich zelf of hun omgeving zijn. Het gaat hierbij om 
jongeren met ernstige gedragsproblemen gecombineerd met een 
pyschiatrische stoornis of een beperking. De jongeren zijn hierdoor 
meestal vastgelopen op meerdere leefgebieden en in het onderwijs. 

In de Koppeling stelt men op basis van een psychologische en zo 
nodig psychiatrische diagnose een traject met Bureau Jeugdzorg 
samen. Daar waar het kan doen ze dit ook met de ouders en het 
netwerk. Vanaf de start wordt een zo reëel mogelijk perspectief 
bepaald. Een jongere krijgt de behandeling die nodig is. De Koppeling 
schakelt daarbij de partner in die nodig is.

Kernpartners Spirit (jeugdzorg), Altra (cluster IV onderwijs), Bascule 

(jeugd-ggz) Lijn 5 (LVB), Jellinek (verslavingszorg) en Bureau Jeugdzorg 

Contactpersoon Esther Overweter (directeur behandelcentra Spirit) | 

e.overweter@spirit.nl

Website www.dekoppeling.com

De overgang na gesloten behandeling 
intersectoraal begeleid

MDFT – Moedige meiden
Doel van het intersectorale samenwerkingsproject MDFT-Moedige 
meiden is om meisjes vanuit de gesloten jeugdzorg te begeleiden naar 
de open jeugdzorg. Dat kan een behandelgroep zijn, een kamertrai-
ningscentrum of weer terug gaan naar het gezin van herkomst. Het is 
gebleken dat de meisjes bij deze overgang vaak in een gat vallen. Het 
risico dat zij weer in het oude gedrag vervallen of uit het zicht van de 
hulpverlening dreigen te raken is groot. Om deze overgang van 
gesloten naar open jeugdzorg beter te begeleiden en de meisjes hierin 
te ondersteunen, is een intersectoraal team van vijf MDFT-
therapeuten samengesteld. De expertise van de drie samenwerkende 
organisaties wordt zo gebundeld en daarmee wordt de ketensamen-
werking verstevigd.
MDFT, dat staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie, is een 
intensieve familietherapie waarin niet alleen met het meisje wordt 
gewerkt, maar ook met haar ouders/opvoeders, het gezin en de schil 
er omheen, bijvoorbeeld haar vrienden, school of andere voor haar 
belangrijke personen. 

Kernpartners De Rading (jeugdzorg), De Lindenhorst (Jeugdzorgplus), 

Lijn5 (jeugdzorg/LVB)

Contactpersoon Lucienne Prinssen (leidinggevende en supervisor) | 

l.prinssen@rading.nl 

Website www.mdft.nl 
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