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1 Inleiding en onderzoeksvragen 

Bij de decentralisatie van de zorg voor jeugd komen alle taken op het gebied van de geïndiceerde 

Jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVB vanaf 1 januari 2015 naar de gemeenten (Plasterk, 2013). Deze 

decentralisatie biedt de gemeente Groningen de mogelijkheid om zorg en ondersteuning aan 

jeugdigen en gezinnen op een andere manier vorm te geven.  

De gemeente Groningen is al vanaf 2007 bezig met het vormgeven van Centra voor Jeugd en Gezin, 

gekoppeld aan de Vensterscholen in zes wijken. In de visie van de gemeente is het CJG een 

herkenbaar, laagdrempelig en centraal punt waar kinderen en ouders terecht kunnen voor opgroei- 

en opvoedvragen, adequate en passende hulp en coördinatie van de hulp. In 2007 hebben vijf 

samenwerkingspartners (St. JGZ 0-4 , GGD, MJD, COP-groep en BJZ) samen met de gemeente een 

intentieverklaring ondertekend die de ontwikkeling van de CJG’s in beweging 

heeft gezet. Na een aantal jaren ontwikkelen en praktijkervaring opdoen in samenwerking met de 

lokale partners werd in september 2010 een definitieve visie op schrift gesteld (Gemeente 

Groningen, projectbureau CJG, 2010).   

In het licht van deze ontwikkelingen (decentralisatie en CJG’s) is de gemeente op zoek naar manieren 

om de dienstverlening van de zorg voor jeugd te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren is ervoor 

gekozen om bij drie Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in de wijken Beijum, Vinkhuizen en 

Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk vernieuwingen in gang zetten door te experimenteren op de werkvloer. 

Hiervoor wordt de methodiek van Leerfabriek 2.0 ingezet (Zeilemaker, 2012) in combinatie met de 

uitgangspunten van het programma ‘Groningen voor elkaar’, onder de noemer van het project 

Doorbraak in jeugdhulpverlening (Sytsma, 2012). 

 

Doelstelling en werkwijze project Doorbraak in jeugdhulpverlening 

De gemeente Groningen onderscheidt in het project Doorbraak in jeugdhulpverlening twee met 

elkaar samenhangende doelen: 

1.     De ontwikkeling van nieuwe werkvormen in de samenwerking tussen het voorliggende veld, de 

eerste- en de tweedelijnszorg; 

2.     Het aanbrengen van verbeteringen in de dienst- en hulpverlening aan jongeren en 

ouders/verzorgers. 

Per CJG zijn ook nog specifieke subdoelen geformuleerd:  

 Het CJG-Beijum wil vraaggerichte combinatieproducten ontwikkelen en de eigen (opvoedings-) 

kracht van ouders stimuleren.  

 Het CJG-Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk wil de ketensamenwerking verbeteren en vanuit een 

gezamenlijke visie zorg bieden, ongeacht de instelling(en) die hierbij betrokken zijn.  

 Het CJG in Vinkhuizen wil het proces van doorverwijzen verbeteren en het onderwijs hier een 

duidelijke positie in geven. 

Wat betreft de tweede (hoofd)doelstelling gaat bijzondere aandacht uit naar het realiseren van 

gecoördineerde samenwerking. Als er hulp en steun aan jeugdigen en gezinnen nodig is, dan is deze 

samenhangend en goed gecoördineerd: één gezin, één plan. De samenwerking is erop gericht om 

taken te combineren in personen: zo weinig mogelijk hulpverleners.  

Aan de kernteams van de CJG’s, bestaande uit medewerkers van jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD), 

maatschappelijk werk (MJD) en peuterspeelzaalwerk (COP-groep), werden medewerkers van de 

geïndiceerde jeugdzorg (Elker) en zorg voor Licht Verstandelijk Beperkten (LVB, MEE Groningen) 
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toegevoegd. Vanaf september 2012 werden ook medewerkers van de Jeugd-GGZ (Accare, 

Jonx|Lentis en Molendrift) en leerplicht/leerlingzaken van de gemeente Groningen toegevoegd. In 

vier sessies per CJG-team (3 uur per sessie) werd, onder begeleiding van het Breuerinstitute, 

geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen. De looptijd per CJG-team was 4 maanden.  

 

Onderzoeksvragen 

De gemeente Groningen wil de resultaten van deze experimenten in kaart brengen. De algemeen 

coördinator van de Academische Werkplaats C4Youth is als adviseur betrokken bij het project 

Leerfabriek 2.0. Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) heeft expertise in het evalueren van CJG’s. 

Het voorliggende onderzoek betreft een procesevaluatie, uitgevoerd als een samenwerkingsproject 

van C4Youth en TGO, in opdracht van de gemeente Groningen. In deze evaluatie staan twee 

onderzoeksvragen centraal: 

1. In hoeverre zijn er bouwstenen opgehaald voor een nieuwe werkwijze waar slim(mer) wordt 

samengewerkt tussen voorliggend veld, eerste- en tweedelijns zorg? 

2. Hoe is het gesteld met de dienst- en hulpverlening aan jongeren en ouders/verzorgers? 

Belangrijk om te vermelden is dat de eventuele bouwstenen die het experiment zélf heeft 

opgeleverd worden beschreven door het Breuerinstitute, die de rol van procesbegeleider van de 

experimenten heeft vervuld (Löwik, 2013). In de voorliggende procesevaluatie ligt het accent op de 

vraag óf het gelukt is om met de experimenten de gewenste bouwstenen op te halen. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk twee beschrijft de werkwijze van dit onderzoek. In hoofdstuk drie worden de resultaten 

beschreven en in hoofdstuk vier tenslotte volgen de samenvatting en conclusies. In dit laatste 

hoofdstuk wordt tevens gereflecteerd op de vraag in hoeverre de onderzoeksvragen zijn 

beantwoord.
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2 Werkwijze  

 

Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangegeven zijn de onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre zijn er bouwstenen opgehaald voor een nieuwe werkwijze waar slim(mer) wordt 

samengewerkt tussen voorliggend veld, eerste- en tweedelijns zorg? 

2. Hoe is het gesteld met de dienst- en hulpverlening aan jongeren en ouders/verzorgers? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden zowel professionals als managers van de 

deelnemende organisaties bevraagd. Dit gebeurt op twee manieren, namelijk met interviews (A) en 

met scoringslijsten (B). Onderdeel A wordt vooral ingezet om onderzoeksvraag 1 te beantwoorden 

en onderdeel B voor onderzoeksvraag 2.  

 

A. Interviews  

Om te bepalen in hoeverre er bouwstenen zijn opgehaald ten behoeve van een nieuwe werkwijze 

zijn er bij 18 professionals (6 per CJG, dit is inclusief de CJG-coördinatoren) en bij 9 managers van de 

deelnemende organisaties semi-gestructureerde interviews afgenomen. Met ‘semi-gestructureerd’ 

wordt een combinatie van open en gesloten vragen bedoeld. De CJG-coördinatoren hebben 6 

professionals per CJG geselecteerd die uitgenodigd zijn voor een mondeling interview. Hierbij was de 

vraag om te zorgen voor voldoende variatie in organisaties. Geen van de gevraagde professionals 

heeft geweigerd. De interviews hadden, zowel bij de professionals als bij de managers, betrekking op 

vier onderwerpen: 

1. Wat vindt men van het huidige functioneren van het CJG? 

2. De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men ervan? 

3. Wat heeft het Project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? 

4. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over borging van de bereikte resultaten? 

De specifieke doelen per CJG zijn bij onderdeel 3 aan de orde gekomen. De interviews werden 

ongeveer een week van te voren opgestuurd, zodat men zich inhoudelijk kon voorbereiden. De 

interviews vonden plaats na afloop van de vier sessies en duurden gemiddeld 43 minuten. Zie bijlage 

1 voor de voor de geïnterviewde personen. In bijlagen 2 en 3 worden de resultaten per vraag 

weergegeven, respectievelijk voor de professionals als voor de managers. Deze bijlagen laten tevens 

zien welke vragen in de interviews precies zijn gesteld. 

 

B. Scoringslijsten  

Om een indicatie te krijgen van hoe het gesteld is met de dienst- en hulpverlening aan jongeren en 

ouders/verzorgers werden zowel de professionals als de managers gevraagd om stellingen te scoren. 

Deze stellingen werden bepaald op basis van: 1) de twaalf puddingprincipes die door de bestuurders 

van acht organisaties in de zorg voor jeugd zijn opgesteld in de context van De Leerfabriek 1.0 

(Zeilemaker, 2010)1, en 2) uitgangspunten die de gemeente Groningen stelt in het kader van het 

                                                 
1
 Het was op voorhand de bedoeling dat de scoringslijsten op drie momenten ingevuld zouden worden, namelijk vóór, 

tijdens en na de bijeenkomsten van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening. Om twee redenen is dit anders gelopen, 
en zijn de puddingprincipes en uitgangspunten door de professionals maar eenmaal (bruikbaar) gescoord, namelijk tijdens 
de eerste bijeenkomst. Ten eerste bleek de doorlooptijd van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening dermate kort te 
zijn (4 bijeenkomsten in ongeveer 4 maanden) dat het niet zinvol was om in deze periode de scoringslijsten drie maal af te 
nemen. Daarom werd besloten om alleen voorafgaand en na afloop de lijsten te scoren. Aan het einde van het traject bleek 
dat in het CJG Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk in de eerste bijeenkomst andere lijsten had gescoord dan de andere twee CJG’s. 
Dit was het gevolg van het feit dat deze eerste bijeenkomst al plaats had gevonden voordat de opdracht voor het 
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nieuwe jeugdstelsel (zie bijlagen 4 en 5). De scoringslijsten zijn ingevuld door alle 27 professionals die 

hebben deelgenomen aan het Doorbraak-Leerfabriek en door 13 managers van de deelnemende 

organisaties. Bij de beschrijving van de resultaten in hoofdstuk 3 worden de scores ingedeeld in drie 

categorieën: 

 Positief: meer dan 70% geeft aan dat het principe/uitgangspunt in (zeer) grote mate in de 

praktij wordt gebracht; 

 Middelmatig: tussen 50% en 70% geeft aan dat het principe/uitgangspunt in (zeer) grote 

mate in de praktijk wordt gebracht; 

 Negatief/aandachtspunt: minder dan 50% geeft aan dat het principe/uitgangspunt in (zeer) 

grote mate in de praktijk wordt gebracht. 

Vervolgens zijn 9 van de 13 managers en 18 van de 27 professionals die de scoringslijsten hebben 

ingevuld  geïnterviewd. De onderstaande figuur visualiseert de opzet van deze procesevaluatie. 

 

September 2012  November 2012 December 2012     Januari 2013 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figuur 1 Werkwijze procesevaluatie in een tijdpad.

                                                                                                                                                         
voorliggende onderzoek was verstrekt. Daarnaast was de respons bij het CJG Beijum  bij de tweede afname (na afloop van 
het project) dermate laag (namelijk 3) dat het niet mogelijk was om deze scores zinvol te vergelijken met de eerste afname. 
Om deze redenen is besloten om voor elk CJG één meting mee te nemen in het onderzoek.  
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3 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de interviews die zijn afgenomen bij 

professionals en managers (paragraaf 3.1) en de resultaten die de scoringslijsten hebben opgeleverd 

(paragraaf 3.2). Omdat de resultaten van de interviews met de professionals en de managers elkaar 

in de praktijk vooral bleken aan te vullen worden deze in paragraaf 3.1 als één verhaal weergegeven. 

Daar waar de weergegeven informatie specifiek afkomstig is van professionals dan wel managers, of 

daar waar professionals en managers verschillende informatie over onderwerpen gaven, wordt dit 

expliciet vermeld. In bijlage 2 worden de specifieke antwoorden van de professionals per vraag 

weergegeven en in bijlage 3 van de managers. 

 

3.1   Resultaten interviews met professionals en managers 

De bespreking van de resultaten gebeurt op basis van de vier deelonderwerpen die in de interviews 

aan de orde zijn geweest:  

1 Wat vindt men van het huidige functioneren van het CJG? (3.1.1) 

2 De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men ervan? (3.1.2) 

3 Wat heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? (3.1.3) 

4 In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over borging van de bereikte resultaten? (3.1.4) 

 

3.1.1  Wat vindt men van het huidige functioneren van het CJG? 

Toegang, bereik en bereikbaarheid 

Er is, wat betreft de organisatiestructuur van het CJG, gekozen voor een netwerkconstructie. De 

toegang naar het CJG verloopt in het algemeen via scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en 

(bezorgde) bewoners of het opbouwwerk, bijvoorbeeld de STIP’s2. Tenslotte via doorverwijzingen 

van de al in de wijk actieve professionals.  

Volgens de professionals weten mensen het CJG steeds beter te vinden, maar de toegang naar het 

CJG wordt als nogal diffuus ervaren en moet beter geregeld worden, vindt men. Er zijn geen vast 

beschreven routes en er zijn geen procedures voor instroom. Dat vindt men ingewikkeld van deze 

netwerkconstructie: niemand is eigenaar en er is geen duidelijke sturing. Professionals zijn bang 

cliënten kwijt te raken door de onduidelijke toegang. Waar moeten mensen bijvoorbeeld heen 

bellen? In de beleving van de geïnterviewden zijn er niet of nauwelijks spreekuren, en de spreekuren 

die er zijn worden weinig benut. Er kan altijd gebeld worden naar een telefoonnummer van de GGD, 

maar dit wordt niet echt als ‘CJG’ ervaren. Het beeld is verder dat slechts een klein deel van de 

problematiek in beeld komt via het CJG. Er is nog een hele wereld áchter het kleine aantal casussen 

dat via het CJG wordt geholpen.  

 
Contacten met toeleiders en vindplaatsen 

De meeste geïnterviewden geven aan dat de contacten met huisartsen moeizaam verlopen, als er al 

contacten zijn. Er zijn hier en daar wel incidentele contacten, maar nog niet veel. In Vinkhuizen is er 

vrij intensief contact met één huisartsenpraktijk. Er komen hier steeds meer verwijzingen, wat 

volgens de geïnterviewden een indicatie is dat het vertrouwen van deze huisartsen begint te groeien. 

                                                 
2
 In de gemeente Groningen hebben dertien wijken een Stip: een informatiepunt voor iedereen die wil weten wat er te 

doen is in de wijk, die vrijwilligerswerk of een klusje zoekt, informatie of advies wil hebben of hulp nodig heeft. 
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Het beeld is dat huisartsen geen direct contact (willen) hebben met uitvoerende professionals, 

omdat ze anders ‘overspoeld’ worden. Tegelijkertijd houdt men er rekening mee dat deze route in de 

toekomst heel belangrijk gaat worden voor de doorverwijzing: de huisarts als poortwachter voor de 

zwaardere zorg. Wat in de praktijk blijkt te werken, is als de contacten met de huisarts via een 

andere professional verlopen, zoals bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, een sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige of een eerstelijnspsycholoog.  

Er zijn vanuit de CJG’s steeds meer contacten met basisscholen. Nu is het zaak om deze contacten te 

bestendigen door een laagdrempelige structuur op te zetten die niet beperkend gaat werken (niet 

bureaucratisch), vinden veel geïnterviewden. De lijnen naar het CJG vindt men nu kwetsbaar en te 

veel verbonden aan één of enkele personen. Genoemd wordt dat scholen (en huisartsen) het liefste 

één telefoonnummer willen, waar ze naar toe kunnen bellen en vervolgens een cliënt kunnen 

overdragen.  

Daarnaast vinden de geïnterviewden het belangrijk dat er ook contacten met het voortgezet en 

speciaal onderwijs worden gelegd; deze doelgroepen zijn volgens hen nog niet of nauwelijks in beeld 

bij de CJG’s. De (door)ontwikkeling van het CJG en het Passend Onderwijs zouden direct bij elkaar 

moeten aansluiten. Sommige geïnterviewden vinden de scholen hierin terughoudend; zij vinden dat 

eerst de wet Passend Onderwijs moet zijn ingegaan. De beleving is dat scholen sowieso afhoudend 

zijn voor bemoeienis van zorginstellingen, ze houden het liever in eigen hand en lossen het zelf op. 

Volgens een aantal geïnterviewden heeft dit deels te maken met slechte ervaringen in het verleden, 

bijvoorbeeld met Bureau Jeugdzorg. Nieuwe projecten hebben in het verleden in de beleving van 

scholen niet vaak geleid tot verbeteringen. Er moest veel geïnvesteerd worden maar de resultaten 

bleven uit. Meerdere geïnterviewden geven aan dat zij het vermoeden hebben dat de basisscholen 

nog niet structureel en systematisch rapporteren in Zorg voor Jeugd. 

Er zijn nog weinig structurele contacten met peuterspeelzalen. Dit is voor het CJG in Selwerd/ 

Paddepoel/Tuinwijk bijvoorbeeld een aandachtspunt waar men in wil gaan investeren. In de praktijk 

blijkt echter dat er te weinig tijd is om dit ook daadwerkelijk te doen. Vroeger was er het ‘0 tot 4 

overleg’ en de Zorg Advies Teams (ZAT’s). Deze zijn opgeheven met de start van de CJG’s,  en in het 

huidige functioneren van de CJG’s is deze functie, in de beleving van de geïnterviewden, nog niet 

goed ondervangen. Structurele contacten met kinderopvang zijn er volgens de geïnterviewden 

vrijwel niet. Dit geldt ook voor sportverenigingen. Men vindt het belangrijk om in deze contacten te 

investeren want sportverenigingen zien wel risicokenmerken bij jeugdigen, maar weten vervolgens 

niet wat ze ermee moeten doen.  

Er zijn vrijwel alleen maar indirecte contacten tussen de politie en het CJG. Als er contacten zijn, dan 

lopen die meestal via het maatschappelijk werk. Voor de sociale dienst geldt hetzelfde, al zijn de 

contacten hier nog minder dan met de politie. 

 
Contacten met tweedelijnszorg 

De basis van het CJG, voorafgaand aan het project Doorbraak in jeugdhulpverlening, werd gevormd 

door de JGZ (GGD), MJD, COP-groep en BJZ.  Elker en MEE waren betrokken op basis van een al 

eerder gestart pilotproject. De jeugd-GGZ (Jonx, Accare en Molendrift) is betrokken vanwege het 

project Doorbraak in jeugdhulpverlening.  
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De geïnterviewden geven aan met de jeugd-GGZ het versterkte samenwerkingsverband vast te willen 

houden. Er blijkt in de praktijk, met name bij casussen waar complexe problematiek speelt, duidelijk 

meerwaarde te zijn in de expertise die organisaties als Elker, Jonx, Accare en Molendrift inbrengen. 

Het is nog niet duidelijk hoe dit in de praktijk precies vorm gegeven moet/kan worden. Het is in ieder 

geval belangrijk dat de tweede lijn op oproepbasis snel mee kan denken. De meeste geïnterviewden 

geven aan dat het niet nodig is dat de GGZ er standaard (fysiek) in het CJG aanwezig is. 

Geïnterviewden uit de jeugd-GGZ zelf geven aan dat het voor hen moeilijk is om hierin een standpunt 

in te nemen, omdat er nog steeds discussie is over de positie die deze sector zal krijgen nadat de 

transitie een feit is. Hoe zal het gaan met de zorgverzekeringswet? Gaan de gemeenten de GGZ-zorg 

nu inderdaad betalen? En in welke mate en op welke manier zal dit gaan gebeuren?  

De meeste geïnterviewden uit de jeugd-GGZ geven aan door te (willen) gaan met investeren; men wil 

een actieve rol (blijven) vervullen. Maar het is ingewikkeld omdat er op dit moment geen financiering 

is voor dit soort nieuwe ontwikkelingen en de bestaande kaders beperkend zijn. 

Ook met de jeugd-LVB wil men de relatie wel versterken, maar hier is nog minder duidelijk hoe. Het 

wordt wel belangrijk gevonden, want in multiprobleemgezinnen is er regelmatig sprake van beperkte 

verstandelijke vermogens bij ouders. Hierdoor ontstaan er opvoedproblemen. Ook bij de 

implementatie van de wet Passend Onderwijs zal MEE een belangrijke rol gaan spelen. Op basis van 

deze wet zullen jeugdigen met een beperking tussen niet beperkten moeten (kunnen) functioneren. 

MEE heeft hierin vooral een dienstverlenende rol die uitstekend past bij de doelstellingen van het 

CJG. 

 

Ontbrekende partijen 

De VNN wordt een aantal keren genoemd, bijvoorbeeld in het CJG-Beijum, omdat er in deze wijk veel 

verslavingsproblematiek is. Ook organisaties uit de LVB-sector worden enkele keren genoemd 

(NOVO, De Zijlen). Bureau Jeugdzorg wordt door sommige geïnterviewden beschouwd als ‘de grote 

afwezige’. Andere partijen die worden genoemd als ontbrekend zijn: huisartsen, wijk- en/of 

jeugdagent. 

 

3.1.2 De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men ervan? 

Wat de professionals en managers van de methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening 

vonden wordt in het onderstaande in vijf stellingen samengevat. 

 

1. Het was voor de professionals  in de eerste bijeenkomsten niet helemaal duidelijk wat het doel 

van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening was. 

De doelstelling was van te voren soms door de CJG-coördinator en soms door de leidinggevende 

uitgelegd, maar tijdens de eerste sessies was er toch wat onduidelijkheid wat nu eigenlijk het doel 

van de bijeenkomsten was. Deze werd dan ook regelmatig opnieuw ter discussie gesteld. Een aantal 

geïnterviewden had van te voren de verwachting dat er toegewerkt zou worden naar een nieuwe 

werkwijze en procesafspraken. In de praktijk ging het echter om het anders leren kijken naar 

casussen, met als kernwoorden de kanteling, het ‘nieuwe werken’, en denken vanuit de eigen kracht 

van cliënten. Een aantal geïnterviewden vond dit te theoretisch en te weinig daadkrachtig.  

Bij de managers was er minder onduidelijkheid over de doelstelling, waarschijnlijk omdat zij het 

projectplan zelf hadden kunnen lezen. 
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2. De meeste professionals vonden het project Doorbraak in jeugdhulpverlening zinvol, maar wel 

anders dan verwacht. 

Dit hangt direct samen met de onduidelijkheid over de doelstelling die er in de eerste bijeenkomsten 

was. Er kwam in de eerste twee bijeenkomsten relatief veel theorie aan de orde. Een aantal 

professionals is heel praktisch ingesteld. Deze werden op een gegeven moment ongeduldig en 

vonden het saai. Maar in de laatste twee bijeenkomsten is dit volledig omgekeerd en was men veel 

positiever. Een aantal professionals blijft kritisch. Men vond het meer coaching en supervisie dan dat 

er nieuwe werkwijzen werden ontwikkeld. Hierdoor was men teleurgesteld over wat eruit is 

gekomen.  

 

3. De professionals hebben geen extra tijd gekregen om aan het project Doorbraak in 

jeugdhulpverlening deel te nemen. 

In de context van de evaluatie van Leerfabriek 1.0 werd vastgesteld dat de deelnemende 

professionals behoefte hebben aan zogenaamde ‘scharrelruimte’ om te kunnen experimenteren in de 

samenwerking met collega’s van andere organisaties. In feite gaat het hierbij om niet-declarabele 

uren c.q. tijd die niet financieel gedekt is (overhead). Om deze reden is door de bestuurders van de 

acht samenwerkende organisaties vastgesteld dat het nodig is om professionals deze tijd te geven bij 

de experimenten die in de context van Leerfabriek 2.0 zouden gaan plaatsvinden. 

In de praktijk bleek dit moeilijk realiseerbaar. De CJG-coördinatoren en professionals hebben vanuit 

het middenkader het verzoek c.q. de opdracht gekregen om aan het project Doorbraak in 

jeugdhulpverlening deel te nemen, maar er werden geen andere verantwoordelijkheden geschrapt. 

Men heeft er tijd voor moeten maken, door andere zaken te schrappen. Het was, volgens zeggen van 

één van de CJG- coördinatoren ‘een sigaar uit eigen doos’. Het middenkader geeft aan hun 

professionals hier ‘schizofrene’ opdrachten te hebben moeten geven. Men werd wel verzocht om tijd 

vrij te maken voor het project Doorbraak in jeugdhulpverlening, maar tegelijkertijd ook nog dezelfde 

declarabele uren te maken. Er is immers (nog) geen geld voor nieuwe ontwikkelingen als deze, dus 

het is voor de organisaties ook moeilijk om de professionals te voorzien van de  gewenste 

‘scharrelruimte’. 

 

4. Het project duurde te kort; men is nu pas toe aan een doorbraak in het vaststellen van de 

werkwijze, het proces van werken in het CJG.  

De kanteling in het werken en het (leren) denken vanuit de eigen kracht van cliënten heeft veel tijd 

gekost. Zoals al werd vastgesteld in het visiedocument ‘Het Groningse Centrum Jeugd en Gezin: 

perspectief eind 2011’ (Gemeente Groningen, 2010) is er een cultuuromslag nodig bij de 

professionals van de participerende organisaties. Niet alleen moet men gaan denken en handelen 

vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het CJG en niet langer (alleen) vanuit de eigen 

organisatie, ook moet men gaan denken vanuit de eigen kracht van cliënten. Dit heeft een zodanige 

inspanning vereist dat alle beschikbare tijd in het project Doorbraak in jeugdhulpverlening hiervoor 

ingezet is. De professionals hebben echter ook een sterke behoefte aan het bereiken van een 

doorbraak in het concreet ontwikkelen van nieuwe werkprocessen en procedures in het CJG. In de 

beleving van de professionals is men hier nu aan toe, maar helaas is het experiment nu beëindigd. 
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5. Het is belangrijk dat er serieus geïnvesteerd wordt in scholing voor professionals in het CJG.  

Zowel de managers als de professionals zijn deze mening toegedaan. Een cursus of experiment als 

het project Doorbraak in jeugdhulpverlening is een goede start, maar feitelijk niet voldoende. Zoals 

bij het voorgaande punt al werd beargumenteerd vraagt het werken in het CJG anno 2013 om een 

cultuuromslag op meerdere manieren. Het niveau van de NSPH of Hanzehogeschool Groningen is 

meer toereikend voor wat dat van professionals vraagt. Dit geldt voor professionals die van 

oorsprong anders geschoold zijn, en ook voor de opleiding van toekomstige CJG-medewerkers. 

 
3.1.3 Wat heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? 

Nieuwe inzichten? 

De CJG-coördinatoren geven aan dat het project voor hen niet veel nieuwe inzichten opleverde, maar 

voor de professionals wel. Blijkbaar was de visie op het werken in en van het CJG voor de 

coördinatoren al duidelijker dan voor de (andere) professionals. Het project heeft de CJG-

coördinatoren geholpen hun visie en werkwijze over te brengen op de andere CJG-medewerkers. Er 

is een begin gemaakt met het bespreken van nieuwe casussen zonder direct het aanbod vanuit de 

eigen organisatie in te brengen. Men is begonnen met denken vanuit het versterken van de eigen 

kracht van cliënten. Daarnaast werd er geleerd om rustig te luisteren en goede vragen te stellen. Het 

was voor de mensen in de uitvoering erg verhelderend: wat houdt de kanteling precies in?  

Professionals geven aan dat zij nu meer inzicht hebben in wat de andere partijen precies te bieden 

hebben en hoe het werkveld in elkaar zit. Men heeft elkaar en elkaars werk beter leren kennen en 

hierdoor zijn de lijnen veel korter geworden. 

Men vindt het op zich wel haalbaar om nieuwe inzichten in de praktijk toe te gaan passen, maar er is 

bij hen onduidelijkheid over de beoogde structuur en werkwijze van het CJG. In de beleving zijn de 

bouwstenen nu weliswaar aangeleverd, maar men heeft behoefte aan meer houvast, bijvoorbeeld 

op basis van een implementatieplan en/of onderhoudsplan. Men zou graag willen dat er op stedelijk, 

of misschien zelfs provinciaal niveau afspraken worden gemaakt over de werkprocessen, zodat er 

een min of meer uniforme aanpak komt. Het maatwerk is aan de orde bij specifieke problemen in 

een wijk. 

 

Kan (ik) dat wel? Mag (ik) dat wel? 

Privacy wordt keer op keer aangegeven als het belangrijkste item. Voor de één is het inherent aan de 

functie dat er soms privacy-regels overtreden moeten worden, maar voor de ander is dit minder het 

geval. Ook blijken de privacy-regels van de eigen organisatie soms onwerkbaar te zijn in het CJG. In 

hoeverre durf je die dan los te laten? Het wordt belangrijk geacht dat men open en transparant naar 

cliënten is. In de praktijk zijn er dan vrijwel nooit problemen. Een interessante uitspraak over privacy 

is: “schade door het overtreden van privacy-regels is doorgaans wel te herstellen, maar de schade die 

optreedt door dit niet te doen meestal niet”. 

Vooral medewerkers in de jeugd-GGZ worstelen met de privacy-regels van hun eigen organisatie. Zij 

werken volgens de Wet Gemeenschappelijke Behandelingsovereenkomst (WGBO), terwijl veel 

collega’s in het CJG volgens de Wet op de jeugdzorg werken. Men mag afwijken van de WGBO als dit 

in het belang van de cliënt is. Dit is dan een zogenaamd conflict van plichten. Het blijkt voor 

hulpverleners moeilijk om te bepalen wanneer dit al dan niet het geval is.  

Een ander punt dat bij deze vraag aan de orde kwam was het feit dat professionals soms worden 

gevraagd om iets compleet anders te doen dan men gewend is (de zogenaamde kanteling). Dit heeft 
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te maken met het nieuwe werken, generalist zijn en welzijn nieuwe stijl. Veel professionals gaan 

hierin mee maar anderen voelen hier weerstand: is het niet beter om iemand aan te spreken op zijn 

competenties?  

 

Investeren in scholing 

De algemene mening is dat er serieus geïnvesteerd moet worden in scholing voor de CJG-

medewerkers. En dan structureel, bijvoorbeeld via de NSPH of een Hogeschool. Het algemene beeld 

is dat de gewenste cultuuromslag ingewikkeld is voor de professionals. Medewerkers moeten leren 

dat ze breder mogen kijken dan alleen maar hun eigen expertise. Eigen kracht inzetten werkt niet 

altijd; waar liggen de grenzen? Wanneer is het inzetten op eigen kracht functioneel en wanneer niet? 

Wanneer haal je expertise op uit de tweede lijn, en wanneer verwijs je door? Oude medewerkers 

moeten om- c.q. bijgeschoold worden en nieuwe medewerkers moeten anders geschoold worden 

dan voorheen. De meeste organisaties zijn zelf ook hierop zelf (ook) een visie aan het vormen en 

beleid aan het ontwikkelen.  

 

Teamgevoel en visie 

De meeste geïnterviewden vinden dat er, vóór het project Doorbraak in jeugdhulpverlening, al wel 

enigszins sprake was van een team, maar dat men nog behoorlijk vast zat aan de eigen organisatie. 

Het team is nu zeker versterkt én verbreed, maar er is nog een lange weg te gaan. Een typerend 

voorbeeld is hoe je je voorstelt aan cliënten: als werknemer van je organisatie of als CJG-

medewerker? Het laatste is bij de meeste organisaties al wel het beleid, maar in de praktijk blijken 

veel professionals dit nog moeilijk te vinden. 

Voor de meeste professionals was/is de visie op het werken in het CJG niet echt helder. De visie van 

de gemeente Groningen is preventie en ontmoeting, maar hoe de vertaalslag hiervan naar de 

praktijk precies gemaakt moet worden is niet duidelijk. Professionals en middenkader vinden dat er 

nu wel weer een stap is gezet, maar er is nog een lange weg te gaan.  

 

In hoeverre zijn de specifieke doelstellingen van het project per CJG bereikt? 

In de interviews met de drie CJG-coördinatoren werd nagevraagd in hoeverre de specifieke 

doelstellingen per CJG werden bereikt. In het onderstaande wordt hun mening hierover samengevat: 

Beijum: het CJG Beijum wilde vraaggerichte combinatieproducten ontwikkelen en de eigen 

(opvoedingskracht) van ouders stimuleren. Hierbij is het volgens de CJG-coördinator de kunst om 

niet vanuit het hulpaanbod van de eigen organisatie te denken, maar samen met de CJG-collega’s 

eerst goed te kijken wat er nodig is. Hier zijn goede dingen in bereikt: de verpleegkundige is 

bijvoorbeeld voor het eerst met een vrijwilliger aan het werk geweest bij een cliënt. Het was voor 

haar nieuw, om op deze manier met een vrijwilliger samen te werken. Ook bij de behandeling van de 

casussen is het inzetten op de eigen kracht veel aan de orde geweest. 

Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk: officieel was de specifieke doelstelling het verbeteren van de 

ketensamenwerking en vanuit een gezamenlijke visie zorg bieden, ongeacht de instelling(en) die 

hierbij betrokken zijn. Maar volgens de CJG-coördinator ging het vooral om het versterken en 

verdiepen van de interne zorg van het CJG. Met de nadruk op het team, duidelijkheid scheppen. Dit is 

ten dele gelukt. Er is nu meer gelijkwaardigheid en vertrouwen tussen de CJG-medewerkers. Men 

weet elkaar nu beter te vinden. Maar uiteindelijk is vier bijeenkomsten niet genoeg gebleken om 

echt nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. 
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Vinkhuizen: het CJG Vinkhuizen wilde het proces van doorverwijzen verbeteren en het onderwijs 

hierin een duidelijke positie geven. Hierin is volgens de CJG-coördinator zeker een stap in de goede 

richting gezet, die nu vastgehouden moet worden en vertaald in structurele samenwerking. Er moet 

niet te lang gewacht worden, anders moet alles weer opnieuw leven ingeblazen worden. Er moet een 

structuur met de scholen bedacht worden die niet bureaucratisch is. Bij de huisartsen zit nog wat pijn 

uit het verleden, met name in de samenwerking met BJZ die te maken hebben met wachtlijsten. De 

huisartsen beginnen nu weer wat meer vertrouwen te door een aantal goede ervaringen met het 

CJG. 

 

3.1.4 In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over mandatering en borging van de bereikte 

resultaten? 

In de context van de evaluatie van Leerfabriek 1.0 werd vastgesteld dat het belangrijk is om 

professionals in de context van Leerfabriek 2.0 de ruimte te geven om te experimenteren, niet alleen 

wat betreft de eerder genoemde tijdsinvestering, maar ook wat betreft de zogenaamde 

handelingsruimte. Het moest mogelijk zijn om sommige (privacy-)regels te overtreden of om anders 

te werken dan binnen de eigen organisatie gebruikelijk is. Dit werd aangeduid als het mandaat om 

(anders) te handelen. Daarnaast werd vastgesteld dat het in de context van Leerfabriek 2.0 belangrijk 

is om afspraken te maken over het borgen van resultaten die met de experimenten zouden worden 

behaald. Dit omdat dit na afloop van Leerfabriek 1.0 moeilijk was gebleken. 

In de praktijk blijkt dat er van te voren meestal geen afspraken zijn gemaakt over mandatering en 

doorzettingsmacht, ruimte om te experimenten en terugkoppeling van resultaten. 

Maar in de meeste organisaties wordt ‘het nieuwe werken’ wél gestimuleerd en ondersteund, en als 

zodanig besproken in algemene werkbesprekingen.  Een aantal managers gaf aan dat medewerkers 

soms niet de ruimte nemen die ze hebben, omdat ze het ‘nieuwe werken’ zelf moeilijk vinden. 

Terwijl er binnen de organisatie wel expliciet gestuurd wordt om deze ruimte wél te nemen. 
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3.2   Resultaten van de scoringslijsten bij professionals en managers 
In het onderstaande worden de resultaten besproken die de scoring van de puddingprincipes en de 

uitgangspunten van de gemeente Groningen hebben opgeleverd. In de interviews met de 

professionals echter zijn de puddingprincipes ook (kort) aan de orde gekomen. Om globaal te weten 

te komen hoe ‘levend’ de puddingprincipes in de uitvoering van het werk van de professionals (nog) 

zijn, zijn de volgende (open) vragen gesteld: 1) Kent men de puddingprincipes? En zo ja 2) in 

hoeverre worden ze concreet toegepast? In het onderstaande wordt eerst kort beschreven welke 

informatie deze vragen hebben opgeleverd (3.2.1). Vervolgens worden de resultaten van de scoring 

van de puddingprincipes en de uitgangspunten beschreven (3.2.2). Het betreft hier een 

samenvatting; de exacte resultaten per principe/uitgangspunt worden beschreven in bijlage 4 voor 

de professionals en bijlage 5 voor de managers. 

 

3.2.1 Hoe levend zijn de puddingprincipes?  

Hieronder volgen de meest genoemde uitspraken van de professionals:  

 De puddingprincipes zijn zeker nog van toepassing, ze zijn belangrijk en sturend.  

 Niemand is tegen de puddingprincipes, maar het gaat er om hoe ze in de praktijk worden 

toegepast. Welke afwegingen worden gemaakt als er prioriteiten moeten worden gesteld?! Dit is 

veel belangrijker om te weten, omdat men elkaar als organisaties dan kan helpen (bijv. bij 

wachtlijsten en urgente gevallen). Hoe doe je het als organisatie (i.e. de puddingprincipes 

toepassen)? Wat is de visie erachter? 

 Een aantal puddingprincipes is nogal idealistisch; in de praktijk zijn ze lastig te realiseren. 

 De puddingprincipes worden door de professionals zeker wel onderschreven, maar of er in de 

praktijk zoveel mee gebeurd? 

 In de praktijk van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening is er met de puddingprincipes 

nauwelijks iets gedaan. 

 Ik ken puddingprincipes niet echt. Ik heb er weleens van gehoord, maar weet eigenlijk niet in 

hoeverre ze in de praktijk worden gebracht.. 

 Ik heb er nog nooit van gehoord. 

Deze informatie geeft (slechts) een indicatie van de mate waarin de professionals de 

puddingprincipes kennen en in de praktijk brengen. De uitspraken maken duidelijk dat hierin grote 

diversiteit onder de professionals is. De scoring van de puddingprincipes (en de uitgangspunten van 

de gemeente Groningen) geven meer feitelijke informatie over de mate waarin de puddingprincipes 

in de praktijk worden gebracht: zie de volgende paragraaf. 

 

3.2.2 De scoring van de puddingprincipes en de uitgangspunten 

De professionals en managers konden aangeven of de puddingprincipes en uitgangspunten in hun 

beleving  1) niet of nauwelijks, 2) in beperkte mate of 3) in (zeer) grote mate in de praktijk worden 

gebracht. In de praktijk bleken de resultaten van de professionals en de managers in grote mate 

overeen te komen, op 3 principes en 1 uitgangspunt na (zie de tweede helft van deze paragraaf en 

bijlage 5).  

In het onderstaande worden de resultaten van de professionals als uitgangspunt genomen. De 

puddingprincipes en uitgangspunten zijn in drie categorieën ingedeeld: 

1. Positief: meer dan 70% van de professionals geeft aan dat men het betreffende principe dan wel 

uitgangspunt in (zeer) grote mate in de praktijk brengt. 
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2. Middelmatig: tussen de 50% en 70% van de professionals geeft aan dat men het betreffende 

principe dan wel uitgangspunt in (zeer) grote mate in de praktijk brengt. 

3. Negatief/aandachtpunt: minder dan 50% van de professionals geeft aan dat men het betreffende 

principe dan wel uitgangspunt in (zeer) grote mate in de praktijk brengt. 

Vervolgens worden de verschillen tussen de professionals en managers besproken. Hierbij moet de 

kanttekening worden gemaakt dat het aantal managers dat de lijsten heeft gescoord laag is (n=13). 

Om deze reden moeten deze resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het 

aantal professionals is iets hoger (n=27). 

 

Indeling puddingprincipes en uitgangspunten naar de mate waarin ze in de praktijk worden 

gebracht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positief: meer dan 70% geeft aan dat het principe/uitgangspunt in (zeer) grote mate in de 

praktijk wordt gebracht 

PP1: Wij nemen elke melding, elk signaal en elke signaalgever even serieus. 

PP4: Wij streven ernaar dat ieder kind en gezin altijd weet waar het aan toe is. 

PP7: Wij betrekken cliënt en systeem bij het vaststellen van het probleem en het formuleren 

van de hulpverlening. 

PP8: Wij gaan zoveel mogelijk uit van de kracht van kind en gezin. 

PP9: Wij maken gebruik van de diversiteit in ons gezamenlijke aanbod, waarbij het aantal 

betrokken hulpverleners zo beperkt mogelijk is. 

PP10: Wij ondersteunen waar mogelijk, maar nemen over wanneer dat nodig is. 

PP11: Wij achten elk professioneel oordeel even waardevol.  

U2: Wij richten ons bij de ondersteuning en hulpverlening op het vergroten van het 

zelfoplossend vermogen. 

U3: Wij betrekken ouders en jeugd nadrukkelijk bij het oplossen van hun vragen en 

problemen. 

U4: Wij bieden de ondersteuning en hulpverlening waar mogelijk aan binnen de sociale 

omgeving van het kind. 

 

Middelmatig: tussen 50% en 70% geeft aan dat het principe/uitgangspunt in (zeer) grote mate in 

de praktijk wordt gebracht 

PP2: Wij zorgen ervoor dat iedere cliënt op de juiste plaats terecht komt, ongeacht de deur 

waardoor hij/zij binnenkomt. 

PP12: Wij laten een kind pas los als de risico’s in het opgroeien en opvoeden beheersbaar zijn 

geworden. 

U1: Wij interveniëren in een vroegtijdig stadium en investeren in preventie. 

U5: Wij versterken de samenwerking tussen specialistische hulp en voorliggende 

voorzieningen en richten ons primair op terugkeer in de maatschappij en participatie. 

U6: Bij ondersteuning en hulpverlening buiten de sociale context stimuleren wij de terugkeer 

van het kind naar de eigen sociale omgeving. 
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Samenvattend blijkt dat iets meer dan de helft, namelijk 10 van de in totaal  19 puddingprincipes en 

uitgangspunten in de beleving van professionals in grote mate in de praktijk te worden  gebracht. Bij 

5 is dit middelmatig het geval en bij 4 lukt het in de praktijk vaak niet. 

Het valt verder op dat de principes en uitgangspunten waarvan meer dan 70% van de professionals 

aangeeft dat ze in (zeer) grote mate in de praktijk worden gebracht op het terrein van ‘verlenen van 

hulp’ liggen. De principes en uitgangspunten op het terrein van ‘afstemmen’ leveren in de praktijk 

relatief veel problemen op. De principes en uitgangspunten op het terrein ‘melden en signaleren’ 

laten een wisselend beeld zien. 

 

Verschillen tussen professionals en managers 

De verschillen in scoring tussen professionals en managers doen zich vooral voor bij de 

puddingprincipes 3, 5 en 9 én bij uitgangspunt 1. Hieronder worden deze verschillen beschreven: 

 

PP3: Wij verwijzen niet, maar dragen over en laten pas los als een ander vast heeft. 

Een groot deel van de managers (64%) heeft het beeld dat dit principe al in grote mate in de praktijk 

wordt gebracht. Hier is een duidelijk verschil zichtbaar met de professionals, waar maar 41% dit 

vindt. 56% van de professionals vindt dat dit puddingprincipe slechts in beperkte mate wordt 

gerealiseerd, dit is bij de managers 27%. 

 

PP5: Wij streven ernaar dat ieder kind en ieder gezin binnen 5 dagen op de juiste plek is.  

De managers zijn heel positief over de (uitvoering van) dit puddingprincipe: 80% denkt dat er naar 

gestreefd wordt dat  ieder kind en ieder gezin binnen 5 dagen op de juiste plek is. Dit is een groot 

contrast  met de professionals, waar maar 22% aangeeft hier in grote mate naar te streven. 52% 

geeft aan dat dit slechts in beperkte mate gebeurt. Bij navraag blijkt dat professionals weliswaar 

vinden dat dit principe nastrevingswaardig is, maar dat het in de praktijk nauwelijks haalbaar blijkt. 

 

PP9: Wij maken gebruik van de diversiteit in ons gezamenlijke aanbod, waarbij het aantal betrokken 

hulpverleners zo beperkt mogelijk is. 

Een belangrijk deel van de managers vindt dat de uitvoering van dit principe voor verbetering 

vatbaar is: 9% geeft aan dat het niet of nauwelijks gebeurt en 36% in beperkte mate. Dit in 

tegenstelling tot de professionals waar 81% vindt dat dit principe in grote mate in de praktijk wordt 

gebracht.  

 

 

Negatief/ aandachtspunt: minder dan 50% geeft aan dat het principe/uitgangspunt in (zeer) 

grote mate in de praktijk wordt gebracht 

PP3: Wij verwijzen niet, maar dragen over en laten pas los als een ander vast heeft. 

PP5: Wij streven ernaar dat ieder kind en ieder gezin binnen 5 dagen op de juiste plek is.  

PP6/U6: Als er hulp en steun aan jeugdigen en gezinnen nodig is, dan is deze samenhangend en 

goed gecoördineerd: één gezin, één plan. 

U7: Wij zetten specialistische hulp in voor medewerkers van basisvoorzieningen voor het 

versterken van hun expertise.  
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U1: Wij interveniëren in een vroegtijdig stadium en investeren in preventie. 

Dit is één van de basisuitgangspunten van de gemeente Groningen. Opvallend is dat een groot deel  

van de professionals (68%) vindt dat dit uitgangspunt al en grote mate in de praktijk wordt gebracht; 

bij de managers is dit 16%. Bijna 60% van de managers vindt dat dit uitgangspunt nog maar beperkt 

in de praktijk wordt gebracht, tegen 42% bij de professionals.  
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4 Samenvatting en beschouwing van de resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat in paragraaf 4.1 tot en met 4.5. In paragraaf 4.6 

wordt gereflecteerd op de mate waarin de onderzoeksvragen zijn beantwoord. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een beschouwing op de resultaten in paragraaf 4.7. 

 

4.1  Wat vinden professionals en managers van het functioneren van het huidige CJG? 

Volgens de geïnterviewden weten mensen het CJG steeds beter te vinden, maar de toegang naar het 

CJG wordt als diffuus ervaren en moet beter geregeld worden. In absolute zin wordt het bereik nog 

als klein ervaren en is er nog een wereld áchter het kleine aantal casussen dat via het CJG wordt 

geholpen.  De contacten met huisartsen en basisscholen zouden nu gestructureerd en verankerd 

moeten worden, zonder dat er bureaucratie ontstaat. Er is behoefte om te investeren in contacten 

met het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en 

sportverenigingen. Maar de manier waarop dit zou moeten is nog niet duidelijk en er is in het huidige 

takenpakket eigenlijk geen tijd voor. Ook is er behoefte aan een visie van managent en bestuurders 

over de wijze waarop de politie en de sociale dienst met het CJG verbonden kan worden. Men vindt 

het voor de hand liggen om hier een relatie te leggen met andere ontwikkelingen, zoals de sociale 

teams. In deze context kan ook de verslavingszorg betrokken worden.  

De geïnterviewden vinden het zinvol dat de tweedelijn structureel betrokken wordt en blijft, er is een 

duidelijke meerwaarde wat betreft de expertise van deze organisaties. Men heeft er behoefte aan 

om afspraken te (kunnen) maken over de wijze waarop. Het wordt belangrijk gevonden dat collega’s 

uit de tweede lijn op oproepbasis snel mee kunnen denken, maar het is niet nodig dat deze 

standaard (fysiek) aanwezig is in het CJG. Dit geldt ook voor de jeugd-LVB. Bij het uitdenken van een 

samenwerkingsvorm met deze sector zou de wet Passend Onderwijs zeker een rol moeten spelen. 

 

4.2   De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men 

ervan? 

Het was voor het grootste deel van de professionals  in de eerste bijeenkomsten niet helemaal 

duidelijk wat het doel van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening was, wat tot enige verwarring 

en ontevredenheid leidde. Toen eenmaal helder was dat het in het project vooral ging om de 

kanteling in het werken en het (leren) denken vanuit de eigen kracht van cliënten, en niet over 

afspraken, over procedures en werkprocessen, is het tij bij de meeste deelnemers gekeerd. De 

meesten vonden het project Doorbraak in jeugdhulpverlening dan ook zeker zinvol, maar wel anders 

dan verwacht. De wens en behoefte om nu, in een vervolgtraject, in te zetten op het concreet 

ontwikkelen van nieuwe werkprocessen en procedures in het CJG werd door veel professionals, 

inclusief de CJG-coördinatoren, benadrukt. 

 

4.3   Wat heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? 

De CJG-coördinatoren gaven aan dat het project hen heeft geholpen om hun visie en werkwijze over 

te brengen op de (andere) CJG-medewerkers. Er is een begin gemaakt met het bespreken van 

nieuwe casussen zonder direct het aanbod vanuit de eigen organisatie in te brengen. Men is 

begonnen met denken vanuit het versterken van de eigen kracht van cliënten. Daarnaast heeft men 

elkaar en elkaars werk beter leren kennen waardoor de lijnen korter zijn geworden. Het is in de 
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beleving van de geïnterviewden haalbaar om de nieuwe inzichten in de praktijk toe te gaan passen, 

maar er is wel sterke behoefte aan meer duidelijkheid over de structuur en beoogde werkwijze van 

het CJG. In de beleving van de geïnterviewden zijn de bouwstenen nu aangeleverd, maar is het nu 

zaak om een implementatieplan en een onderhoudsplan op te stellen. Men vindt het belangrijk dat 

afspraken over het omgaan met privacy van cliënten hierbij prominent aan de orde komt. 

De meeste geïnterviewden vinden dat er, vóór het project Doorbraak in jeugdhulpverlening , al wel 

enigszins sprake was van een team, maar dat men nog wel behoorlijk vast zat aan de eigen 

organisatie. Men vindt dat het team nu zeker versterkt én verbreed is, maar dat er nog een lange 

weg te gaan is. De algemene mening is ten slotte dat er door de gemeenten, organisaties voor zorg 

voor jeugd en het (beroeps)onderwijs structureel geïnvesteerd moet worden in het scholen van CJG-

medewerkers. 

In de CJG’s in Beijum en Vinkhuizen vinden de geïnterviewden dat er belangrijke stappen gezet zijn in 

het bereiken van de gestelde doelen, maar dat men er nog niet is. Ook in Selwerd, Paddepoel, 

Tuinwijk zijn vorderingen geboekt, maar minder dan men zou willen. 

 

4.4  In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over mandatering en borging van de bereikte 

resultaten? 

In de praktijk blijkt dat er van te voren meestal geen afspraken zijn gemaakt over mandatering en 

doorzettingsmacht, ruimte om te experimenten en terugkoppeling van resultaten. Ook hebben de 

professionals geen extra tijd gekregen om aan het project Doorbraak in jeugdhulpverlening deel te 

nemen. Daar staat tegenover dat in de meeste organisaties ‘het nieuwe werken’ wél gestimuleerd en 

ondersteund wordt, en als zodanig besproken in algemene werkbesprekingen met leidinggevenden.  

Deze leidinggevenden koppelen de resultaten op hun beurt weer terug naar de bestuurders. 

 

4.5  In hoeverre worden de puddingprincipes en de uitgangspunten van de gemeente 

Groningen door de professionals en managers in de praktijk gebracht? 
Zowel uit de interviews als uit de scoringsresultaten blijkt dat er grote diversiteit is in de mate waarin 

de puddingprincipes en de uitgangspunten in de praktijk gebracht worden. 

Het valt op dat de principes en uitgangspunten waarvan meer dan 70% van de professionals aangeeft 

dat ze in (zeer) grote mate in de praktijk worden gebracht op het terrein van ‘verlenen van hulp’ 

liggen. De principes en uitgangspunten op het terrein van ‘afstemmen’ leveren in de praktijk relatief 

veel problemen op. De principes en uitgangspunten op het terrein ‘melden en signaleren’ laten een 

wisselend beeld zien. 

In het algemeen zijn er niet veel verschillen tussen professionals en managers. Interessant is dat bij 

twee puddingprincipes (3 en 5) de managers een positiever beeld hebben van de mate waarin deze 

principes in de praktijk worden gebracht dan de professionals. Deze principes hebben respectievelijk 

betrekking op het overdragen van cliënten van de ene naar de andere professional en het zorgen dat 

een cliënt snel bij de juiste hulpverlener terecht komt (namelijk binnen 5 dagen). Blijkbaar is hier 

sprake van frictie tussen het ideaal en de werkelijkheid.  

Bij één uitgangspunt (1) en één puddingprincipe (9) is dit juist omgekeerd: professionals vinden dat 

zij deze al in grote mate in de praktijk brengen, terwijl managers vinden dat hier een verbeterslag 

vereist is. Het gaat hier respectievelijk om vroegtijdig interveniëren en het gebruik maken van 

diversiteit in aanbod met een zo klein mogelijk aantal hulpverleners. Dit laatste principe valt samen 

met uitgangspunt 8 van de gemeente Groningen, en heeft haar bijzondere aandacht (zie p.3). 
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Ook uitgangspunt 6 (één gezin, één plan) heeft bijzondere aandacht van de gemeente Groningen, 

maar deze blijkt in de praktijk nog niet of nauwelijks gerealiseerd te worden. 

 

4.6 In hoeverre zijn de onderzoeksvragen beantwoord?  

Dit onderzoek bestaat uit twee onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre zijn er bouwstenen opgehaald voor een nieuwe werkwijze waar slim(mer) wordt 

samengewerkt tussen voorliggend veld, eerste- en tweedelijns zorg? 

2. Hoe is het gesteld met de dienst- en hulpverlening aan jongeren en ouders/verzorgers? 

In aanvulling hierop zijn per CJG de volgende (sub)doelen geformuleerd:  

 Het CJG-Beijum wil vraaggerichte combinatieproducten ontwikkelen en de eigen (opvoedings-) 

kracht van ouders stimuleren.  

 Het CJG-Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk wil de ketensamenwerking verbeteren en vanuit een 

gezamenlijke visie zorg bieden, ongeacht de instelling(en) die hierbij betrokken zijn.  

 Het CJG in Vinkhuizen wil het proces van doorverwijzen verbeteren en het onderwijs hier een 

duidelijke positie in geven. 

 

In hoeverre zijn deze vragen nu beantwoord? Ten aanzien van de eerste vraag is het antwoord 

positief: het Doorbraak-Leerfabriek heeft bouwstenen opgeleverd die de basis kunnen vormen voor 

de verdere planvorming rond de doorontwikkeling van de CJG’s. De inhoud van deze bouwstenen 

staan beschreven in de ‘Rapportage Bouwstenen, vervolg CJG’ (Löwik, februari 2012). Ook in de 

voorliggende procesevaluatie komt een belangrijk deel van deze bouwstenen naar voren in de 

resultaten die de interviews hebben opgeleverd.  

Wat betreft de tweede vraag kunnen we concluderen dat er nog geen goed antwoord voorhanden is. 

De verkregen informatie op basis van de interviews en de scoringslijsten geeft op zijn best een 

indicatie van hoe het met de kwaliteit van de dienst- en hulpverlening aan jongeren en 

ouders/verzorgers gesteld is. Echter, om dit werkelijk te meten is het noodzakelijk om deze 

doelgroepen zélf te bevragen. Voor een dergelijke onderzoek kunnen CJG-prestatie-indicatoren, 

zoals die in 2010 door Deloitte zijn ontwikkeld als uitgangspunt worden genomen. Deze indicatoren 

worden onderschreven door het Nederlands Jeugd Instituut  (NJI, van Yperen, van der Steenhoven, 

2011). Twee indicatoren die in de huidige context zouden kunnen worden toegepast zijn: 

1. de mate waarin ouders en jeugd vermindering van problematiek ervaren na ingezette 

ondersteuning, en in het verlengde daarvan: 

2. de mate van tevredenheid van de ouders en jeugd over de resultaten per CJG-product. 

Wat betreft de specifieke doelen per CJG’s ten slotte vinden de CJG-coördinatoren in Beijum en 

Vinkhuizen dat er belangrijke stappen gezet zijn in het bereiken van de gestelde doelen, maar dat 

men er nog niet is. Ook in Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk zijn vorderingen geboekt, maar minder dan 

men zou willen. 

 

4.7 Tot slot: een beschouwing van de resultaten  

We kunnen concluderen dat er, met het project Doorbraak in jeugdhulpverlening, weer een 

belangrijke stap is gezet in de doorontwikkeling van in ieder geval drie CJG’s in de stad Groningen. 

Deze CJG’s worden gevormd door een groep enthousiaste, gemotiveerde en professionele mensen 

die de zorg voor jeugdigen en hun ouders een warm hart toe dragen. Het project Doorbraak in 

jeugdhulpverlening heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gewenste cultuuromslag die de 
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gemeente Groningen in haar visiedocument van september 2010 al als succesfactor voor het CJG 

benoemde: “Professionals gaan denken en handelen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor de CJG-diensten en niet langer alleen vanuit de eigen instelling”. Het denken vanuit de eigen 

kracht van cliënten werd hieraan nog toegevoegd. Dus ondanks het feit dat er aanvankelijk 

onduidelijkheid was over de doelstelling is er wel degelijk iets positiefs gebeurd: het werd als zinvol 

ervaren om het met directe collega’s in het CJG te hebben over uitgangspunten, visies, 

gemeenschappelijke doelen. Dat er per sessie ruim de tijd werd genomen om grondig te reflecteren 

op verschillende manieren om een casus te benaderen en elkaar daar kritisch op te bevragen hoort 

bij de werkwijze van de Leerfabriek 2.0 en heeft wederom zijn vruchten afgeworpen. 

 

Het project  Leerfabriek (1.0) is in 2009 ontwikkeld door acht samenwerkende organisaties uit de 

sector zorg voor jeugd in de provincie Groningen. In de context van de afronding en evaluatie van 

Leerfabriek 1.0 hebben deze acht organisaties de intentie uitgesproken om voor experimenten in de 

context van Leerfabriek 2.0 aan de professionals ‘scharrelruimte’ (i.e. niet-declarabele tijd) en 

handelingsruimte te bieden (eventueel buiten de regels van de organisatie mogen treden). Deze 

intentie werd uitgesproken opdat professionals op de werkvloer vrij konden experimenteren met 

nieuwe samenwerkingsvormen, zonder hierbij beperkende kaders te ervaren.  Het werd ten slotte 

belangrijk gevonden om afspraken te maken over de borging van resultaten (zie ook Zeilemaker, 

2012). Uit deze evaluatie blijkt echter dat dergelijke afspraken van te voren met de meeste 

professionals niet expliciet zijn gemaakt. Althans niet specifiek in de context van Leerfabriek 2.0. Dit 

heeft deels te maken met de regierol die de gemeente Groningen als opdrachtgever van het project 

Doorbraak in jeugdhulpverlening heeft genomen. Deze rolverschuiving treedt op in de context van de 

aanstaande transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten. 

Hiermee samenhangend zijn de samenwerkende organisaties zeker bezig om hun visie en 

bijbehorende werkwijzen te ‘kantelen’ in de richting van (nog) meer lokaal en buurtgericht werken in 

nauw overleg met collega-organisaties. Met als doel effectiever te werken en zoveel mogelijk gebruik 

te maken van elkaars expertise. Dit terwijl er geen financiële middelen beschikbaar zijn om te 

experimenteren en de kaders voor de verantwoording van te behalen resultaten vooral stringenter 

zijn geworden. Dat dit in de praktijk ingewikkeld is wordt duidelijk uit de resultaten van de interviews 

en de scores op de puddingprincipes en uitgangspunten. 

 

Een andere succesfactor die in het eerder genoemde visiedocument van de gemeenten Groningen 

wordt genoemd is ‘bereik’. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat dit in de betrokken CJG’s een 

aandachtspunt is. Het bereik kan vergroot worden door verder te investeren in contacten met 

huisartsen en ‘vindplaatsen’ als peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen, scholen voor 

voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, sportverenigingen. Vooral de doelgroep 12+ verdient 

hierbij speciale aandacht. 

Het project heeft duidelijk gemaakt dat er, zowel bij de CJG-coördinatoren als de professionals, een 

sterke behoefte is aan meer afspraken wat betreft de werkwijze in het CJG. Er is geen behoefte aan 

stringente regels die leiden tot bureaucratie, maar wel aan richtlijnen over werkprocessen en 

procedures die in de dagelijkse praktijk houvast bieden. Dit wordt des te belangrijker nu ook 

tweedelijnsorganisaties verbonden worden met het CJG. Dergelijke richtlijnen maken het voor de 

CJG-coördinatoren makkelijker om zichzelf te positioneren en om sturing te geven aan het team van 

professionals. 
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Bijlage 1 - Geïnterviewde professionals en managers 

CJG Vinkhuizen 

Naam Organisatie 

Eric Reith BJZ – zorgcoördinator ZVJG 

Trudy van der Ley COP/CJG Consulent 

Wilco van der Meer GGD / JGZ 4-12 

Taeke Venema Directeur CBS de Hoeksteen 

Yke de Jong Molendrift 

Eric Janse CJG coördinator/ zorgcoördinator ZVJG 

 

CJG Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk 

Naam Organisatie 

Anita Jorritsma Wijkverpleegkundige GGD 

Agnes Benedictus Sociaal verpleegkundige GGD 

René Cazemier Buurtmaatschappelijk werker MJD 

Glimina Chakor Buurtmaatschappelijk werker MJD 

Astrid Bakker Ambulant zorg Elker 

Marthe Scheers CJG coördinator  

 

CJG Beijum 

Naam Organisatie 

Willem Booisma Buurtmaatschappelijk werker MJD 

Wilma Heuvelman Wijkverpleegkundige GGD 

Aafke Stoppels Sociaal verpleegkundige GGD 

Ellen Loykens Directeur Molendrift 

Evalien Verschuren CJG coördinator/ COP 

Jan-Peter Siegel Hulpverlener MEE 
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Middenkader 

Naam Organisatie 

Grietje Kalfsbeek Manager BJZ 

Tessa van Leeuwen Regiomanager JGZ stad 

Alex Tillema Manager COP-groep 

Ellen Loykens Directeur Molendrift 

Imie van Zuidam Manager Jonx|Lentis 

Kristel Pilkes Teamleider Accare 

Mirjam Feddema Manager MJD 

Nel Kruit Manager Elker 

Rinie Bokkers Manager MEE 
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Bijlage 2 - Resultaten interviews professionals 

De resultaten van de interviews zijn ingedeeld in vier onderdelen: 

A. Wat vindt men van het huidige functioneren van het CJG? 

B. De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men ervan? 

C. Wat heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? 

D. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over borging van de bereikte resultaten? 

 

A. Wat vindt men van het huidige functioneren van het CJG? 

1 Via welke meldings- en signaleringsroutes komen cliënten bij het CJG terecht? 

De toegang naar het CJG verloopt in het algemeen via scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en 

(bezorgde) bewoners of het opbouwwerk. Tenslotte via doorverwijzingen van de al in de wijk actieve 

professionals. De sociaalverpleegkundige haalt bijvoorbeeld vragen bij de basisscholen. Het kan ook 

lopen via de inloop bij het consultatiebureau of de huiskamer van het CJG. Mensen komen steeds 

vaker op eigen initiatief koffie drinken. 

De toegang naar het CJG wordt als nogal diffuus ervaren en moet beter geregeld worden. Men is 

bang cliënten kwijt te raken door de onduidelijkheid. Waar moeten mensen bijvoorbeeld heen 

bellen? Er zijn weinig of geen spreekuren, en de spreekuren die er zijn worden weinig benut. Er kan 

altijd gebeld worden naar een telefoonnummer van de GGD, maar dit wordt niet echt als ‘CJG’ 

ervaren. Dit is tevens een advieslijn voor scholen en het consultatiebureau.  

Wat absoluut de aandacht vergt is dat er in de schoolvakanties niemand te bereiken is. Terwijl 

crisissen zich juist vaak in vakanties voordoen. 

Het beeld is dat slechts een klein deel van de problematiek in beeld komt via het CJG. Er is nog een 

hele wereld áchter het kleine aantal casussen dat via het CJG wordt geholpen. 

 

2 Zijn er lijnen met huisartsen (N=18)?  

28%

11%

11%

39%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Weet niet/geen mening

Nee, zeer zeker niet

Nee, niet zo

Ja, enigszins

Ja, zeer zeker

 
 

De meeste geïnterviewden geven aan dat de contacten met de huisartsen er óf niet zijn, of 

moeizaam verlopen. Er zijn wel incidentele contacten, maar nog niet veel. In Beijum wordt de 

huisartsenpraktijk in de buurt ervaren als een gesloten bastion. “Ik zou ze niet eens herkennen als ik 

ze tegenkwam, terwijl ze hiernaast zitten”. Er worden wel pogingen gedaan, maar het blijkt in de 

praktijk moeilijk om in contact te komen met de huisartsen.  

Er zijn wél contacten via het project Nait Soezn. Via dit project leggen wijkverpleegkundigen voor de 

huisartsen huisbezoeken af. Soms worden cliënten via deze route doorverwezen naar de MJD of het 

CJG. Huisartsen hebben soms ook een verwijslijn met een eerstelijnspsycholoog. Ook GGD-

medewerkers hebben contacten met huisartsen, maar dat is vanwege hun functie als sociaal-

psychiatrisch verpleegkundige. In Vinkhuizen is er vrij intensief contact met één huisartsenpraktijk. Er 
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komen steeds meer verwijzingen, wat kan betekenen dat het vertrouwen van deze huisartsen begint 

te groeien. 

 

3 Zijn er lijnen met scholen (N=18)?  
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67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Weet niet/geen mening
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Nee, niet zo

Ja, enigszins

Ja, zeer zeker

 
Er zijn vanuit de CJG’s steeds meer contacten met de basisscholen. De sociaal verpleegkundige 4-12 

jaar van de GGD zitten ook in de scholen, dus hebben een korte lijn. Er waren al contacten met de 

intern begeleiders (IB-ers) op de basisscholen, maar nu zijn er op sommige scholen ook zogenaamde 

brugfunctionarissen (pilotproject). IB’ers gaan meer over het leren en debrugfunctionarissen over de 

‘psychosociale zaken’. Er zijn in één CJG, n.a.v. het project Doorbraak in jeugdhulpverlening vanuit 

het CJG-team contactpersonen aangewezen die contacten leggen met de verschillende scholen. Ook 

bij allerlei overleggen in de wijk komt men elkaar tegen. 

Nu is het belangrijk om de zaak te bestendigen door een laagdrempelige structuur op te zetten die 

niet beperkend gaat werken (niet bureaucratisch). De lijnen naar het CJG zijn nu kwetsbaar en 

verbonden aan één of enkele personen. Als deze wegvallen, dan is de lijn ook gelijk weg. De 

constructie zou steviger moeten zijn, waarbij scholen kunnen melden bij het CJG, het CJG naar de 

casus kijkt en de beste hulp erop zet, en vervolgens terug rapporteert aan de school hoe het gaat. 

Scholen (en huisartsen) willen het liefste één telefoonnummer, waar ze naar toe kunnen bellen en 

vervolgens overdragen.  

Daarnaast is het belangrijk dat er ook contacten met de middelbare scholen worden gelegd; de 

doelgroep 12+ is nog niet of nauwelijks in beeld bij de CJG’s. 

 

4 Zijn er lijnen met peuterspeelzalen (N=18)?  

33%

0%

0%

22%

44%
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Nee, zeer zeker niet

Nee, niet zo
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Ja, zeer zeker

 
Vanuit de GGD/JGZ 0-4 is er wel contact, maar verder nog weinig. Er zijn nog weinig structurele 

contacten met de peuterspeelzalen. Dit is voor het CJG in Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk een 

aandachtspunt waar men in wil gaan investeren. In de praktijk blijkt echter dat er te weinig tijd is om 

dit ook daadwerkelijk te doen. Peuterspeelzalen worden wel uitgenodigd voor themabijeenkomsten. 
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5 Zijn er lijnen met kinderopvang (N=18)?  
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De contacten met de kinderopvang zijn voor verbetering vatbaar. Er is wél contact met de SKSG, 

maar dit gaat alleen om opvang tussen de middag en na school. Met de kinderopvang voor 0-4 

jarigen is nog weinig contact. In Beijum is er veel kinderopvang, zowel grote als kleine organisaties. 

Men komt elkaar tegen in het overleg dat de IB’ers regelmatig met elkaar hebben. 

 

6 Zijn er lijnen met sportverenigingen (N=18)?  
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De contacten met de sportverenigingen zijn absoluut voor verbetering vatbaar. De CJG’s hebben 

alleen contacten via projecten als Be Slim of het pilotproject Dik Doan van de gemeente Groningen. 

Er is een aantal sportverenigingen uit de wijk vertrokken omdat de ouders van kinderen de 

contributie niet meer konden betalen. 

Het is belangrijk om in deze contacten te investeren want sportverenigingen zien wel dingen, maar 

weten vervolgens niet wat ze ermee moeten. Volgens de statuten van de voetbalverenigingen 

hebben deze een bredere functie hebben dan sport alleen. Op basis hiervan willen deze verenigingen 

wellicht meewerken aan het leggen van contacten met de CJG’s. 

 

7 Zijn er lijnen met de politie (N=18)? 
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De contacten met de politie zijn indirect, het is nog niet zo dat de politie zelf ook binnenkomt bij het 

CJG. De MJD-medewerker komt bijvoorbeeld via het buurtwelzijn en buurtmaatschappelijk werk 
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direct in aanraking met de buurtagenten en heeft zodoende directe lijnen naar de politie. Ook de 

GGD heeft contact vanwege de functie bij de GGD, en niet het CJG. In Beijum is er veel overleg via 

het buurtteam in de wijk, dit is per 1 januari 2013 een sociaal team. De wijkagenten maken deel uit 

van dit team. Dit geldt ook voor het maatschappelijk werk, het opbouwwerk, de 

woningbouwcorporatie en de netwerken Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het 

buurtteam heeft een signaleringsfunctie in bepaalde wijken. Het is in deze wijken al heel 

vanzelfsprekend om samen te werken, alles met elkaar te delen.  

Daarnaast worden er twee keer per maand zogenaamde inlooplunches georganiseerd, met de 

bedoeling dat ketenpartners elkaar in een informele setting kunnen ontmoeten. Hier komt de politie 

ook. Er worden bij deze lunches geen casussen (plenair) besproken, maar je kunt wél iemand even 

aanschieten in de wandelgangen om te informeren naar een bepaalde casus. 

 

8 Zijn er lijnen met de sociale dienst (N=18)?  
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Het CJG heeft zélf geen contact met de sociale dienst, er zijn wel contacten, maar die lopen via 

andere kanalen. In Beijum maakt de sociale dienst deel uit van de buurtteams. Daarnaast zijn er per 1 

januari 2013 pilots gestart met sociale teams in de Hoogte/Indische buurt en Beijum. Hier maakt de 

sociale dienst ook deel van uit. Doelgroep zijn mensen met een meervoudige zorgvraag, complexe 

problematiek. Bijvoorbeeld multiprobleemgezinnen en dak- en thuislozen, mensen met schulden en 

verslavingsproblematiek.  

De GGD heeft zelf contacten met de sociale dienst en de kredietbank. Als er bijvoorbeeld 

kinderopvang geregeld moet worden voor mensen die Nederland niet goed kennen, dan gaat de 

GGD-medewerker dit soms actief regelen. Feitelijk doet ze dit dan als CJG-medewerker, al was ze 

altijd al wel gewend om zo te werken. Normaal gesproken is dit echter het werk van de MJD, aldus 

de geïnterviewden. Het verloopt ook via de MJD-medewerker die buurtmaatschappelijk werk doet.  

De sociale dienst maakt overigens een terugtrekkende beweging: door de bezuinigingen en 

reorganisatie trekt men zich intern terug en is men minder wijkgericht bezig, is de beleving. 

 

9 Waren er, voordat het project Doorbraak in jeugdhulpverlening begon, ook specialistische 

vakdisciplines uit de tweede lijn betrokken, zoals de jeugd-GGZ, Jeugd-LVB en Bureau Jeugdzorg? 

De basis was JGZ (GGD), MJD, COP en Elker (een pilot met een eerstelijnspsycholoog wat later 

structureel werd). Van te voren was er alleen contact met BJZ, vanuit Zorg voor Jeugd. Elker was al 

bezig met een pilot in een aantal CJG´s, dus die deden ook mee met Doorbraak. De jeugd-GGZ (Jonx, 

Accare) en jeugd-LVB (MEE) zijn betrokken vanwege Doorbraak. Wat LVB betreft alleen nog met 

MEE, er zijn nog geen lijnen met NOVO en De Zijlen. 
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Winst is de verbeterde benadering, waarbij er nu veel breder wordt gekeken naar een cliënt. Maar 

als er nu niet snel een vervolg komt dan verwatert het ook weer snel. We kennen elkaar en elkaars 

werk nu een beetje, maar de contacten zijn nog lang niet stevig genoeg. Het is belangrijk dat er nu 

een meer structurele vorm van samenwerking komt. 

Met de GGZ wil men het versterkte samenwerkingsverband vasthouden. Het is nog niet helemaal 

duidelijk hoe. Het is belangrijk dat zij op oproepbasis snel mee kunnen denken. Het is wellicht niet 

nodig dat de GGZ er standaard bij zit. 

Ook scholen zijn n.a.v. het Doorbraakproject toegevoegd. De contacten met de scholen moeten 

structureel ingebed worden, bij voorkeur doordat scholen deelnemen aan de CJG-overleggen. 

De scholen zijn zeer bereid om afspraken te maken. De lijnen met het CJG zijn al redelijk helder, maar 

intern in de scholen nog niet (zorgroutes). 

Met de LVG wil men de relatie wel versterken, maar ook hier is nog niet duidelijk hoe. Het wordt wel 

belangrijk gevonden, want in mp-gezinnen is er regelmatig sprake van beperkte verstandelijke 

vermogens bij ouders. Hierdoor ontstaan er opvoedproblemen. 

 

10 Welke specialistische partijen uit de tweede lijn ontbreken nog naar uw mening? 

De VNN wordt een aantal keren genoemd, bijvoorbeeld in het CJG-Beijum, omdat er in deze wijk veel 

verslavingsproblematiek is. Ook organisaties uit de LVB-sector worden enkele keren genoemd 

(NOVO, De Zijlen). 

 

B. De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men ervan? 

1. Vindt u dat alle relevante partijen zijn betrokken bij het project Doorbraak in jeugdhulpverlening 

(N=18)? 
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De meeste professionals vinden dat de belangrijkste partijen nu zijn vertegenwoordigd. 

 

BJZ wordt door sommige professionals beschouwd als ‘de grote afwezige’. Andere partijen die 

worden genoemd als ontbrekend zijn: huisartsen, wijkagent, jeugdagent, VNN. 
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2. Was het voor u duidelijk wat de doelstelling van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening 

was (N=18)? 

17%

11%

11%

33%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Weet niet/geen mening

Nee, zeer zeker niet

Nee, niet zo

Ja, enigszins

Ja, zeer zeker

 
 

De doelstelling was van te voren wel uitgelegd, soms door de CJG-coördinator en soms door de 

leidinggevende, maar tijdens de eerste sessies was er toch wat onduidelijkheid wat nu eigenlijk het 

doel van de bijeenkomsten was. Deze werd dan ook regelmatig opnieuw ter discussie gesteld. Een 

aantal professionals is tamelijk kritisch, zij had van te voren de verwachting dat er toegewerkt ging 

worden naar een nieuwe werkwijze, het proces, een nieuwe structuur. In de praktijk ging het echter 

om het anders leren kijken naar casussen, met als kernwoorden de kanteling, het ‘nieuwe werken’, 

en denken vanuit de eigen kracht van cliënten. Een aantal professionals vond dit te theoretisch en te 

weinig daadkrachtig. 

Er wordt ook regelmatig genoemd dat het wel wat heeft opgeleverd: er is nu meer gelijkwaardigheid 

en vertrouwen tussen de CJG-medewerkers. Men weet elkaar nu beter te vinden. Maar uiteindelijk is 

vier bijeenkomsten niet genoeg gebleken om echt nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Het beeld is  

dat men aan het einde net toe aan een werkelijke doorbraak, dus dat het project duurt eigenlijk te 

kort duurde. 

 

3. Vond u de bijeenkomsten van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening zinvol (N=18)? 
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De CJG-coördinatoren vonden de bijeenkomsten in het algemeen wel zinvol. De meeste 

professionals vonden dit uiteindelijk ook, maar in de eerste bijeenkomsten was er voor hen nog veel 

onduidelijkheid, wat soms leidde tot wat onvrede. In de eerste twee bijeenkomsten kwam er relatief 

veel theorie aan de orde. Een aantal professionals is heel praktisch ingesteld. Deze werden op een 

gegeven moment ongeduldig en vonden het saai. Maar in de laatste twee bijeenkomsten is dit 

volledig omgekeerd en was men veel positiever. 

Een aantal professionals is kritisch. Men vond het meer coaching en supervisie dan dat er nieuwe 

werkwijzen werden ontwikkeld. Hierdoor was men teleurgesteld over wat eruit is gekomen. Het doel 

was onduidelijk, maar het koste wel veel tijd. 
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De basisscholen hadden de neiging om af te haken na twee keer, ook omdat de tijdinvestering voor 

hen enorm is. Door veel praten zijn ze er toch bijgebleven, en gingen het later ook veel zinvoller 

vinden.  

 

4. Vond u het project Doorbraak in jeugdhulpverlening een goede methode om een nieuwe 

werkwijze te ontwikkelen (N=18)? 
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Men is in het algemeen positief over het verloop van de bijeenkomsten, maar vond 

Doorbraak/Leerfabriek niet speciaal een goede methode. Het was erg zoeken. Op zich heeft de 

werkwijze wel tot resultaat geleid, maar van de U-theorie heeft men weinig teruggezien c.q. gemerkt 

tijdens de bijeenkomsten. Ook de puddingprincipes zijn nauwelijks aan de orde geweest. De 

methode is aangepast in de loop van het experiment; er werd niet meer gewerkt met levende 

casussen. Een andere deelnemer vindt het heel goed om samen casussen te bespreken, maar nu gaat 

het om de vertaalslag naar iets structureels. 

 

5. Was het bij het project Doorbraak in jeugdhulpverlening duidelijk wat er van u werd verwacht 

(N=18)? 
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Er was in het begin onduidelijkheid over de rolverdeling tussen de CJG-coördinator en de 

procesbegeleider. Hier zijn in de loop van het proces afspraken over gemaakt.  

 

6. Kreeg u voldoende tijd c.q. uren om aan het project Doorbraak in jeugdhulpverlening deel te 

nemen (N=18)? 
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De meeste professionals geven aan dat zij vanuit hun organisatie mochten deelnemen maar dat zij er 

geen extra tijd voor hebben gekregen. Ze moesten er zelf tijd voor maken, soms door andere zaken 

te schrappen. Eén deelnemer noemde het ‘een sigaar uit eigen doos’. De scholen hebben direct 

vanaf het begin gezegd dat het voor hen niet haalbaar is om iedere sessie volledig bij te wonen. De 

scholen zijn dan ook de helft van de tijd aanwezig geweest, namelijk als er casussen werden 

besproken. 

 

7. Kreeg u vanuit uw instelling ruimte om nieuwe werkwijzen uit te proberen (i.e. mandatering en 

doorzettingsmacht?) (N=18) 
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Hier zijn in het algemeen van te voren geen afspraken over gemaakt. Er is dus ook geen expliciete 

mandatering verstrekt om dingen anders te gaan doen. Er wordt niet moeilijk over dingen gedaan, 

maar men moet zich wél verantwoorden. 

 

8. Namen de samenwerkingspartners in uw beleving actief en/of gemotiveerd deel aan het project 

Doorbraak in jeugdhulpverlening (N=18)? 
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Het valt hier op dat de scoring een relatief positief beeld oplevert, terwijl uit de interviews bleek dat 

dit heel wisselend werd ervaren. In de eerste sessies was men in het algemeen minder gemotiveerd 

dan in de laatste twee. Men had het gevoel dat het was opgelegd van bovenaf en men had 

weerstand tegen de grote tijdsinvestering. Maar dat is wél volledig ten goede gekeerd na een aantal 

bijeenkomsten.  

 

C. Wat heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? 

 

1. Heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening voor u geleid tot nieuwe inzichten ten 

aanzien van uw werk in het CJG?  

Voor de CJG-coördinatoren leverde het project niet veel nieuwe inzichten op, maar voor de 

professionals wel. Het project heeft de CJG-coördinatoren geholpen hun visie en werkwijze over te 

brengen op de andere CJG-medewerkers. Er is een begin gemaakt met het bespreken van nieuwe 

casussen zonder direct het aanbod vanuit de eigen organisatie in te brengen. Men is begonnen met 
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denken vanuit het versterken van de eigen kracht van cliënten. Daarnaast werd er geleerd om rustig 

te luisteren en goede vragen te stellen.  

Daarnaast heeft men elkaars deskundigheid en kwaliteiten beter leren kennen én elkaar beter leren 

kennen. Men heeft nu meer inzicht in wat de andere partijen precies te bieden hebben en hoe het 

werkveld in elkaar zit. Voor sommigen was het nieuw om samen te werken met een vrijwilliger.  

 

2. Is het voor u haalbaar om deze nieuwe inzichten ook daadwerkelijk te gaan toepassen in uw 

werk (N=18)? 
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Omdat het nog (te) onduidelijk is hoe het in het CJG allemaal georganiseerd moet worden, is hier op 

dit moment eigenlijk niet een duidelijk antwoord op te geven. Het zou op zich wel haalbaar moeten 

zijn, maar het is wel belangrijk dat er op stedelijk, of zelfs misschien provinciebreed niveau afspraken 

worden gemaakt over de werkprocessen, zodat er een uniforme aanpak komt. Het maatwerk is aan 

de orde bij specifieke problemen in een wijk. 

De CJG-coördinatoren vonden het project Doorbraak in jeugdhulpverlening ondersteunend bij het 

implementeren van hun eigen visie op de werkwijze. In hun beleving is men eigenlijk toe om te gaan 

experimenteren met nieuwe werkvormen zoals men dat voorafgaand aan het project voor ogen had. 

Het leren meedenken over zorg aan de voorkant door/met andere partijen zoveel tijd gekost dat 

mem er niet aan toe is gekomen om concrete afspraken te maken over werkprocessen. In dit opzicht 

is men eigenlijk nu pas nu toe aan een ‘doorbraak’. 

 

3. Bent u ook zaken tegengekomen waarvan u denkt ‘Kan ik dat wel?’ of ‘Mag ik dat wel?’ vanuit 

uw eigen professionele kader (N=18)? 
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De CJG-coördinatoren zelf niet, deze zijn vanwege hun functie al gewend om stappen te zetten als 

dat nodig is. “Ik denk altijd, mag ik dat wel, bijvoorbeeld als het gaat om de privacybescherming van 

cliënten, en dan vervolgens: als het nodig is dan doe ik het gewoon. Dit hoort al bij mijn werk”. Maar 

andere CJG-medewerkers lopen er wel tegen aan. Voor de één is het inherent aan de functie dat er 

soms de privacy regels overtreden moeten worden, maar voor de ander is dit minder het geval. Ook 
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kunnen de privacy regels van de eigen organisatie onwerkbaar zijn in het CJG. In hoeverre durf je die 

dan los te laten?  

Soms worden mensen gevraagd om iets compleet anders te doen dan men gewend is. Dit heeft te 

maken met het nieuwe werken, generalist zijn en welzijn nieuwe stijl. Maar is het niet beter om 

iemand aan te spreken op zijn competenties: laat mensen doen waar ze goed in zijn. Het kan ook een 

kwestie zijn van ‘Wil ik dit wel?’. Maar uiteraard doe je als professional wél wat er van je wordt 

gevraagd. Een voorbeeld van iets compleet anders doen is ‘even de buurvrouw zijn’. Het idee is dat je 

tijdens een dergelijk informeel contact, dus bijvoorbeeld even samen afwassen of ergens een kop 

koffie te drinken, meer informatie krijgt.  

De samenwerking met BJZ is lastig vanwege de indicaties die (snel) afgegeven zouden moeten 

worden. Men is nu bezig met het ontwikkelen van nieuwe routes, zodat dat sneller kan. In de 

beleving van de geïnterviewden zou het mogelijk moeten zijn om een indicatie achteraf te regelen. 

Dit hoeft niet altijd, maar is af en toe wél nodig. In de beleving van de geïnterviewden duurde het in 

het verleden (veel te) lang voordat er een indicatie voor zorg kon worden afgegeven, waardoor men 

het risico liep om een cliënt ‘kwijt te raken’. Soms werd er dan maar licht pedagogische hulp ingezet. 

Dit werd eigenlijk te licht bevonden, maar dan kon men in ieder geval hulp bieden. 

 

4. Heeft u nieuwe vaardigheden en/of deskundigheden nodig om deze nieuwe inzichten ook 

daadwerkelijk te kunnen toepassen in uw werk (N=18)? 
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De CJG-coördinator zelf heeft dat niet nodig. De CJG-coördinatoren coachen feitelijk de andere 

partijen, dus extra deskundigheid hierin krijgen, via een training of cursus  is zeker zinvol. 

De algemene mening is verder dat er echt geïnvesteerd moet worden in onderwijs voor de CJG-

medewerkers. En ook serieus, bijvoorbeeld via de NSPH of Hogeschool. Niet zo maar een cursus, dat 

is niet voldoende. Verder werkt men per organisatie vaak met verschillende methodieken (de GGD 

bijvoorbeeld met Triple P). Hier zou in de context van het CJG eigenlijk meer afstemming in moeten 

komen.  

 

5. A. Vond u, voordat het project Doorbraak in jeugdhulpverlening begon, dat er sprake was van 

een team in het CJG (N=18)? 
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B. Hoe was dit na afloop van het project (N=18)? 
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De meeste professionals vinden dat er,  vóór het project Doorbraak in jeugdhulpverlening , al wel 

enigszins sprake was van een team, maar dat men nog wel behoorlijk vast zat aan de eigen 

organisatie. Het team is nu wél versterkt én verbreed, maar er is nog een lange weg te gaan. Een 

typerend voorbeeld is hoe je je voorstelt aan cliënten: als werknemer van je organisatie of als CJG-

medewerker? Dit verschilt nog enorm per medewerker. De continuïteit is in het spel omdat er 

voortdurend personele veranderingen zijn. Het is bij deze vraag opvallend dat het aantal personen 

dat ‘weet niet/ geen mening’ scoort ná het project Doorbraak in jeugdhulpverlening groter is dan 

ervoor. Dit is lastig te duiden. Wellicht heeft het project er toe geleid dat men zich realiseert dat er in 

dit opzicht nog een lange weg is te gaan. 

 

6. A. Was er, voordat het project Doorbraak in jeugdhulpverlening begon, sprake van een 

gezamenlijke visie met de samenwerkingspartners (N=18)? 
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Voor de meeste professionals was/is de visie op het werken in het CJG niet echt helder. De visie van 

de gemeente Groningen is preventie en ontmoeting, maar hoe de vertaalslag hiervan in de praktijk 

precies gemaakt moet worden is niet duidelijk.  

 

B. Hoe was dit na afloop van het project (N=18)? 
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De professionals vinden dat er met het project Doorbraak in jeugdhulpverlening nu wel weer een 

stap is gezet en dat de gezamenlijke visie in positieve zin blijft groeien. 
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D. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over borging van de bereikte resultaten? 
 

1. Heeft u met uw leidinggevende afspraken gemaakt over de terugkoppeling van de resultaten 

(N=18)? 
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De meeste professionals en CJG-coördinatoren geven aan dat hierover op voorhand geen afspraken 

zijn gemaakt, maar dat de ervaringen en bevindingen wél worden besproken in de reguliere 

werkbesprekingen. 

 

2. Bestaat er vanuit uw organisatie de intentie om de uitkomsten van het project Doorbraak in 

jeugdhulpverlening intern te borgen (N=18)? 
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De meeste professionals weten het niet, maar hopen het wel. Maar of het ook gebeurt en hoe het 

gestalte wordt gegeven? Er zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. 
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Bijlage 3 - Resultaten interviews managers 

Ook hier zijn de resultaten van de interviews ingedeeld in (dezelfde) vier onderdelen: 

A. Wat vindt men van het huidige functioneren van het CJG? 

B. De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men ervan? 

C. Wat heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? 

D. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over borging van de bereikte resultaten? 

Deze onderdelen worden in het onderstaande besproken. Omdat het aantal geïnterviewden 

beduidend lager is dan bij de professionals (n=9 in plaats van n=18) worden er geen percentages 

weergegeven, maar absolute aantallen. 

 

A. Het functioneren van het CJG 

1. Via welke meldings- en signaleringsroutes komen cliënten bij het CJG terecht? 

Dit staat nog zeer in de kinderschoenen. De routes lopen via de partijen die ´toevallig´ bij de start 

betrokken waren. De instroom loopt vooral via de oude routes namelijk via de eigen organisaties. Er 

zijn geen beschreven routes en er zijn geen procedures voor instroom. Dat is niet sterk van deze 

netwerkconstructie: niemand is eigenaar en het is onduidelijk hoe de sturing is. Er is een grote 

afstand tussen de politieke visie en hoe het werkelijk gaat in de praktijk. 

 

2. Zijn er lijnen met huisartsen (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker  

2. Ja, enigszins 6 

3. Nee, niet zo 2 

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet niet 1 

  

Er zijn alleen incidentele contacten. Het is nog te veel afhankelijk van personen. Huisartsen praten 

niet met uitvoerende professionals, anders worden ze overspoeld. Soms loopt het via een 

eerstelijnspsycholoog, en dat gaat goed. Het zou goed kunnen dat deze route in de toekomst heel 

belangrijk gaat worden voor de doorverwijzing. Huisartsen worden de poortwachters voor de 

zwaardere zorg. Of SPV’er die ingehuurd wordt door de huisarts voor de psychische problematiek. 

   

3. Zijn er lijnen met scholen (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker 3 

2. Ja, enigszins 5 

3. Nee, niet zo 1 

4. Nee, zeer zeker niet  

 

Alleen met het basisonderwijs via de sociaal verpleegkundige, maar dus niet met het VO en het 

speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het CJG en het passend onderwijs zouden direct bij elkaar 

moeten aansluiten. Jammer genoeg zijn de scholen hierin terughoudend; zij vinden dat eerst de wet 

passend onderwijs moet zijn ingegaan.  
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De scholen zijn sowieso afhoudend voor zorg, ze lossen het liever zelf op en ze zijn niet gewend om 

er samen met de zorg naar te kijken. Scholen rapporteren ook niet in Zorg voor Jeugd. Een an ander 

heeft zeker ook te maken met slechte ervaringen in het verleden. 

 

4. Zijn er lijnen met peuterspeelzalen (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker 4 

2. Ja, enigszins 2 

3. Nee, niet zo  

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet niet 3 

 

Vroeger waren er het ‘0 tot 4 overleg’ en de zorgadviesteams (ZAT’s). Deze zijn opgeheven met de 

start van de CJG’s, maar er is nog niet echt iets voor in de plaats gekomen. 

 

5. Zijn er lijnen met kinderopvang (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker 3 

2. Ja, enigszins 3 

3. Nee, niet zo  

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet niet 3 

 

Er zijn op papier wel afspraken, maar in de praktijk lukt het niet zo goed om ze ook na te komen.  

 

6. Zijn er lijnen met sportverenigingen (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker  

2. Ja, enigszins 1 

3. Nee, niet zo 4 

4. Nee, zeer zeker niet 1 

5. Weet niet 3 

 

Volgens de managers zijn deze er nog niet of nauwelijks. 

 

7. Zijn er lijnen met de politie (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker  

2. Ja, enigszins 5 

3. Nee, niet zo 1 

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet niet 3 

 

Dit zou in aansluiting op de sociale teams georganiseerd moeten worden. 
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8. Zijn er lijnen met de sociale dienst (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker  

2. Ja, enigszins 2 

3. Nee, niet zo 3 

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet ik niet 4 

 

Ook deze contacten zouden in aansluiting op de sociale teams georganiseerd moeten worden. 

 

9. Waren er, voordat het project Doorbraak in jeugdhulpverlening begon, ook specialistische 

vakdisciplines uit de tweede lijn betrokken, zoals de jeugd-GGZ, jeugd-LVG en Bureau 

Jeugdzorg?  

MEE is nu steviger betrokken dan ooit; ze zijn overal in de CJG’s betrokken. Het outreachend werken 

en de kanteling is ook voor hen heel duidelijk beleid nu. Mensen met een beperking zijn nog 

helemaal niet in beeld bij de CJG’s. Het beeld is bovendien dat de maatschappij geschikt gemaakt 

moet worden voor mensen met een beperking.  

Voor de jeugd-GGZ is het lastig omdat het nog niet zeker is of men mee zal gaan in de transitie. Hoe 

zal het gaan met de zorgverzekeringswet? Moeten de gemeenten het nu gaan betalen? En gaan ze 

dat ook doen? En hoe dan? De jeugd-GGZ  gaat er zeker mee door; men wil een actieve rol (blijven) 

vervullen. Maar het is wel lastig want er is op dit moment geen financiering voor dit soort nieuwe 

ontwikkelingen en de bestaande kaders zijn beperkend. 

 

B. De methode van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening: wat vond men ervan? 

 

1. Vindt u dat alle relevante partijen zijn betrokken bij het project Doorbraak in jeugdhulpverlening 

(N=9)? 

 

1. Ja, zeer zeker 5 

2. Ja, enigszins 4 

3. Nee, niet zo  

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet niet/ geen mening  

 

2. Zo niet, welke partijen ontbreken naar uw mening? 

De koppeling met de andere projecten, zoals de sociale teams, de stips en het OGGZ-netwerk, wordt 

gemist. Hoe verhouden die zich tot het CJG? Wie heeft wanneer de regie? 

Ook het onderwijs ontbreekt nog te vaak. De contacten met het basisonderwijs beginnen er nu te 

komen, maar het speciaal onderwijs en de middelbare scholen ontbreken nog volledig. De groep 

tussen 12 en 23 jaar is nog niet in beeld! 
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3. Was het voor u duidelijk wat de doelstelling van het project Doorbraak in jeugdhulpverlening 

was (N=9)? 

1. Ja, zeer zeker 6 

2. Ja, enigszins 2 

3. Nee, niet zo 1 

4. Nee, zeer zeker niet  

 

Het algemene beeld is dat de doelstelling duidelijk beschreven stond in het projectplan.  

De doelstelling past heel goed in de nieuwe werkwijze van de MJD: welzijn nieuwe stijl, eigen kracht 

en het benutten van elkaars expertise. Dat betekent dat je soms óók expertise van andere 

organisaties moet ophalen, als de rest van de problemen vooral bij de MJD passen.  

Voor Elker was het al een doorbraak dat in drie CJG’s eerstelijnspsychologen waren geplaatst. Het 

project sloot hier heel goed op aan. Ook MEE had al nieuw beleid en had hier contact over met de 

gemeente Groningen. Het project Doorbraak in jeugdhulpverlening sloot hier heel goed op aan. 

Accare is ‘een beetje rommelig uitgenodigd’ en was hierdoor niet echt bij de start betrokken. 

Hierdoor ging het in het begin een beetje stroef, maar later beter. De relatie met de eerdere 

experimenten in de context van Leerfabriek (1.0) was voor Accare niet helemaal duidelijk, wat tot 

wat verwarring leidde over de verwachtingen. 

 

4. Vond u het project Doorbraak in jeugdhulpverlening een goede methode om een nieuwe 

werkwijze te ontwikkelen (N=9)? 

1. Ja, zeer zeker 3 

2. Ja, enigszins 5 

3. Nee, niet zo 1 

4. Nee, zeer zeker niet  

 

Het is een goede aanzet geweest, maar het is absoluut noodzakelijk dat er een vervolg op komt. 

Anders is de investering voor niets geweest. Voor de uitvoerenden is het nog lang niet concreet 

genoeg. Het had ook een andere methode kunnen zijn. Belangrijk is dat er geleerd is om op een 

andere manier met elkaar samen te werken. Er wordt nu mét elkaar gewerkt en niet naast elkaar. 

 

5. In hoeverre werden alle lagen (uitvoering, middenkader, bestuurders) betrokken in het project 

Doorbraak in jeugdhulpverlening? 

In het algemeen was dit wel het geval maar niet bij alle organisaties/afdelingen in gelijke mate. Er 

zijn veel meer projecten en bovendien verschillen de CJG’s ook nog onderling. Niet iedereen binnen 

die lagen weet ervan. Er zijn veel projecten waarin men participeert. Het was voor het middenkader 

een tamelijk onzeker traject met een paar bijeenkomsten, die niet al te prettig zijn verlopen. Als 

middenkader stonden we een beetje langs de zijlijn. De bestuurders hebben het besloten en de 

professionals zijn bij de uitvoering betrokken. Het was mooi geweest als het middenkader ook tijdens 

het proces betrokken was geweest, of dat er een tussentijdse terugkoppeling had plaatsgevonden. 
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C. Wat heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening opgeleverd? 

1. Heeft het project Doorbraak in jeugdhulpverlening naar uw mening geleid tot nieuwe inzichten 

ten aanzien van het werk in het CJG (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker 4 

2. Ja, enigszins 4 

3. Nee, niet zo 1 

4. Nee, zeer zeker niet  

 

Het was voor de mensen in de uitvoering erg verhelderend: wat houdt de kanteling precies in? 

Behalve dat men ervan geleerd heeft, is men ook lastige zaken tegengekomen. Het is moeilijk om de 

‘oude’ werkwijzen en kaders los te laten. Het integraal werken en kantelen blijkt ingewikkeld voor de 

professionals. 

MEE vindt dat men nu beter gezien wordt. Ook het spanningsveld is duidelijk: de intentie tot 

samenwerking is er wel bij alle organisaties, maar je hebt wél je eigen organisatie achter je, inclusief 

alle kaders, regels e.d.. MEE begeeft zich op het snijvlak tussen het zogenaamde ‘doeteam’ en het 

‘steunteam’. We zijn een dienstverlenende organisatie, en bieden in principe geen hulpverlening.  

De jeugd-GGZ is wat huiverig over het vervolg, omdat dit bij de uitvoering van de Leerfabriek (1.0) in 

het verleden niet is gelukt. Gaat het nu wel lukken? Bovendien is de publiciteit over de CJG’s in de 

landelijke media nogal negatief.  

 

2. Bent u van plan om deze nieuwe inzichten ook daadwerkelijk te gaan toepassen in uw 

organisatie (N=9)? 

1. Ja, zeer zeker 4 

2. Ja, enigszins 3 

3. Nee, niet zo  

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet niet/geen mening/n.v.t. 2 

 

Het is op dit moment voor de organisaties nog helemaal niet duidelijk wat de nieuwe inzichten zijn, 

dus ook niet wat er precies toegepast moet worden. De bouwstenen zijn nu aangeleverd, maar nu 

moet er een implementatieplan en een onderhoudsplan komen. Voor de jeugd-GGZ hangt het heel 

erg af van of en zo ja hoe men mee zal gaan in de transitie. Het is nu nog te onduidelijk waar het 

heen zal gaan.  

Een leidinggevende van de GGD geeft aan de medewerkers alle ruimte te geven en de medewerkers 

wat betreft de aansturing regelmatig te verwijzen naar de CJG-coördinatoren. Ook wat betreft de 

scholing moet hier een gezamenlijk plan komen.  

 

3. Bent u ook zaken tegengekomen waarvan u denkt ‘Kan dat wel?’ of ‘Mag dat wel?’ vanuit uw 

eigen organisatie (N=9)? 

1. Ja, zeer zeker 3 

2. Ja, enigszins 2 

3. Nee, niet zo 2 

4. Nee, zeer zeker niet 2 
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Privacy is hier het belangrijkste item. Molendrift vond het schokkend om te constateren dat zij de 

enige zijn die werken volgens het principe ´wat er allemaal wél kan binnen de gegeven regels´. In hun 

beleving denken anderen vooral volgens wat er allemaal niet kan en mag. 

Ook de MJD gaat soepel om met privacy in de zin dat er wel informatie mag worden uitgewisseld, 

maar als je de informatie wilt gebruiken moet je eerst toestemming aan de cliënt vragen. Wat 

belangrijk is, is dat je open en transparant naar je cliënten moet zijn. In de praktijk zijn er dan vrijwel 

nooit problemen. Een uitspraak van de GGD over  privacy luidt: schade door het overtreden van 

privacy regels is doorgaans wel te herstellen, maar de schade die optreedt door dit niet te doen 

meestal niet. 

Ook de medewerkers in de jeugd-GGZ hebben veel last van privacy regels. Zij werken volgens de 

WGBO en anderen volgens de Wet op de jeugdzorg. Je mag afwijken van de WGBO als het echt niet 

anders kan omdat zaken anders fout gaan lopen. In het belang van de cliënt dus. Dit heet een 

zogenaamd conflict van plichten. Het is voor hulpverleners moeilijk om te bepalen wanneer dit al dan 

niet het geval is. Verder speelt de vraag wat de GGZ straks wel en niet gaat doen. Is men alleen 

specialist of ook generalist? Is men hier niet te duur voor? Kan men dat niet beter aan anderen 

overlaten? Het uitgangspunt is immers dat de zorg goedkoper moet? Hoe kunnen we zorgen dat 

onze expertise goed bereikbaar is in het voorliggend veld en de eerste lijn?  

Elker vindt het lastig dat zij de opdracht hebben om dingen anders te doen, maar hier geen budget 

voor krijgen. De leidinggevende formuleert dit als volgt: “Wij gaan nu voor rond maar BJZ gaat 

bijvoorbeeld nog steeds voor vierkant”. Unithoofden krijgen echt schizofrene opdrachten: doe mee 

aan alle nieuwe experimenten, maar zorg óók dat je je reguliere (declarabele) uren blijft maken. 

 

4. Hebben uw profs nieuwe vaardigheden en/of deskundigheden nodig om deze nieuwe inzichten 

ook daadwerkelijk te kunnen toepassen in uw werk (N=9)?  

1. Ja, zeer zeker 2 

2. Ja, enigszins 6 

3. Nee, niet zo  

4. Nee, zeer zeker niet 1 

 

Het algemene beeld is dat het integraal werken en kantelen heel ingewikkeld is voor de 

professionals. Medewerkers moeten leren dat ze breder mogen kijken dan alleen maar hun eigen 

expertise. Eigen kracht inzetten werkt niet altijd; waar liggen de grenzen? En wanneer haal je 

expertise op uit de tweede lijn, in plaats van door te verwijzen? En hoe doe je dit precies? Hoe werk 

je samen met vrijwilligers? Wat kan hierin wel en wat niet? Medewerkers hebben hier andere 

vaardigheden voor nodig en daarin zijn organisaties nu aan het investeren. 

Het is vanuit een aantal organisaties al wél beleid om jezelf te presenteren als CJG-medewerker, 

maar of dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt, vraagt men zich af. 

 

D. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt over borging van de bereikte resultaten? 

1. Er is in 2007 een gemeentebreed convenant afgesloten in de context van Zorg voor jeugd. Hierin 

werden formele samenwerkingsafspraken met ketenpartners vastgelegd. Worden de afspraken 

uit dit convenant naar uw mening actief uitgevoerd (N=9)? 
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1. Ja, zeer zeker  

2. Ja, enigszins 4 

3. Nee, niet zo 3 

4. Nee, zeer zeker niet  

5. Weet ik niet 2 

 

Dit convenant is veel te vrijblijvend gebleken. Dat komt doordat het convenant niet bewaakt wordt 

en er niemand op zijn gedrag wordt aangesproken. Het loopt nog niet. We moeten elkaar er nu 

steeds aan herinneren dat ZvJ er is. Het signaleren gaat nog niet zoals de bedoeling is. Professionals 

zijn afwachtend en terughoudend: hoe vertel ik het de ouders? Het kind komt dan toch in de 

hulpverlening. De beoogde werkwijze in het CJG is in feite een verdiepingsslag van dit convenant. 

 

2. Kreeg u van uw directeur/bestuurder ruimte om nieuwe werkwijzen uit te proberen? 

(bijvoorbeeld mandatering en doorzettingsmacht voor de professionals in Doorbraak?) (N=9) 

1. Ja, zeer zeker 8 

2. Ja, enigszins 1 

3. Nee, niet zo  

4. Nee, zeer zeker niet  

 

Er werd alle ruimte gegeven en mocht wat betreft tijd in geïnvesteerd worden, maar het werd niet 

vergoed. 

 

3. Heeft u met uw professionals en uw directeur/bestuurder afspraken gemaakt over de 

terugkoppeling van de resultaten (N=9)? 

1. Ja, zeer zeker 2 

2. Ja, enigszins 5 

3. Nee, niet zo 2 

4. Nee, zeer zeker niet  

 

Er zijn in het algemeen niet heel nadrukkelijk afspraken over gemaakt, maar het komt wel aan de 

orde in de werkbesprekingen. Medewerkers nemen soms ook niet de ruimte die ze krijgen, omdat ze 

het zelf moeilijk vinden. 

 

4. Bestaat er vanuit uw organisatie de intentie om de uitkomsten van het project Doorbraak in 

jeugdhulpverlening intern te borgen (N=9)?  

1 Ja, zeer zeker 7 

2 Ja, enigszins 1 

3 Nee, niet zo  

4 Nee, zeer zeker niet  

5. Weet niet 1 

 

De intentie is er wel maar het hangt heel erg af van hoe het zich gaat ontwikkelen. Er moeten 

verbindingen gemaakt worden met andere projecten de zoals de sociale teams en De Ploeg. Hierbij is 
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absoluut regie van de gemeente nodig. Deze hoop op vervolg, graag in samenhang met de sociale 

teams, wordt door diverse personen genoemd. 

 

Ten slotte 

De achterkant (het woord back-office is ‘not done’) is nog niet helder, dus wat moet er geborgd 

worden? Ook voor de jeugd-GGZ is dit dus afhankelijk van of en hoe men zal meegaan in de transitie, 

dus afhankelijk van het toekomstperspectief.  Men twijfelt zelf ook hoe dit moet. Voor het werken in 

MP gezinnen heeft meegaan zeker meerwaarde, maar voor het werk in de 2e en 3e lijn niet. 

Een aantal organisaties vindt het jammer dat de gemeente Groningen de zorgorganisaties niet 

intensiever betrekt bij de ontwikkeling van een visie op de CJG´s en de transitie jeugdzorg. 

Wat ook nog niet geregeld is, is de continuïteit van de zorg. Omdat het allemaal goedkoper moet 

wordt gestimuleerd dat de zorgtrajecten zo kort mogelijk duren. Maar het is wél nodig dat iemand ná 

het zorgtraject een vinger aan de pols houdt, en bij Elker en de jeugd-GGZ worden dergelijke 

contacten niet gefinancierd. Het is nodig dat dit kan worden overgedragen. Aan welke organisatie is 

afhankelijk van de lokale situatie. 
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Bijlage 4 - Resultaten scoringslijsten professionals 

 
Melden en signaleren 

1 Wij nemen elke melding, elk signaal en elke signaalgever even serieus (N=27). 

 

Het grootste deel van de professionals vindt dat puddingprincipe 1 al in (zeer) grote mate in de 

praktijk wordt gebracht. 

 

2 Wij zorgen ervoor dat iedere cliënt op de juiste plaats terecht komt, ongeacht de deur waardoor 

hij/zij binnenkomt (N=27). 

 

 
Ook puddingprincipe 2 wordt naar de mening van 67% structureel in de praktijk gebracht. 

Ongeveer één op de drie professionals vindt dat het nog in beperkte mate gebeurt. 

 

3 Wij verwijzen niet, maar dragen over en laten pas los als een ander vast heeft (N=27). 

 

Hierover zijn de meningen verdeeld, maar meer dan de helft vindt dat puddingprincipe 3 slechts 

in beperkte mate wordt gerealiseerd. Hier is een verschil zichtbaar met de managers, waarvan 

het grootste deel (bijna 65%) het beeld heeft dat dit principe al in grote mate in de praktijk wordt 

gebracht. 
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4 Wij streven ernaar dat ieder kind en gezin altijd weet waar het aan toe is (N=27). 

 

Dit puddingprincipe wordt vrijwel altijd beaamd. Het is natuurlijk wel de vraag of dit streven ook 

werkelijk gerealiseerd kan worden.  

 

Afstemmen 

5 Wij streven ernaar dat ieder kind en ieder gezin binnen 5 dagen op de juiste plek is (N=27). 

 

Puddingprincipe 5 blijkt in de praktijk slecht realiseerbaar.  26% vindt dat dit nog niet nauwelijks 

gebeurt en 52% in beperkte mate. Dit is in contrast met het beeld dat de managers hebben: 80% 

is heel positief over de (uitvoering van) dit puddingprincipe. 

 

6. Als er hulp en steun aan jeugdigen en gezinnen nodig is, dan is deze samenhangend en goed 

gecoördineerd: één gezin, één plan (N=27). 

 

 

Dit puddingprincipe is tevens expliciet geformuleerd als uitgangspunt van de gemeente 

Groningen. Hier blijkt nog veel voor verbetering vatbaar: 15% vindt dat het niet of nauwelijks 

gebeurt en meer dan 55% in beperkte mate. 
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7. Wij betrekken cliënt en systeem bij het vaststellen van het probleem en het formuleren van de 

hulpverlening (N=27). 

 

 
Het grootste deel van de professionals vindt dat cliënt en systeem in grote mate betrokken 

worden bij het hulpverleningstraject. 

 

Verlenen van hulp 

8. Wij gaan zoveel mogelijk uit van de kracht van kind en gezin (N=26). 

 

Men vindt dat het uitgaan van de kracht van kind en gezin in de praktijk al in grote mate gebeurt. 

 

9. Wij maken gebruik van de diversiteit in ons gezamenlijke aanbod, waarbij het aantal betrokken 

hulpverleners zo beperkt mogelijk is (N=26). 

 
De meeste professionals maken in hun beleving al in grote mate gebruik van elkaars 

competenties. Toch vindt bijna 20% dat er in dit opzicht ook nog wel het een en ander te 

verbeteren valt. Hier is ook een verschil zichtbaar met het beeld van de managers, waar een 

groot deel (meer dan 45%) vindt dat de uitvoering van dit principe voor verbetering vatbaar is. 

 

10. Wij ondersteunen waar mogelijk, maar nemen over wanneer dat nodig is (N=26). 
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De meeste professionals vinden dat principe in grote mate in de praktijk wordt gebracht. 

 

11. Wij achten elk professioneel oordeel even waardevol  (N=26). 

 

Het overgrote deel van de professionals vindt dat dit principe in grote mate in de praktijk wordt 

gebracht. 

 

Afsluiten 

12. Wij laten een kind pas los als de risico’s in het opgroeien en opvoeden beheersbaar zijn 

geworden (N=25). 

 

Ongeveer één op de drie professionals vindt dat hier winst te behalen valt. Meer dan de helft 

vindt dat dit al in grote mate gebeurt. 

 

Uitgangspunten van de gemeente Groningen 

1. Wij interveniëren in een vroegtijdig stadium en investeren in preventie (N=25). 

 

Dit is één van de basisuitgangspunten van de CJG’s in de gemeente Groningen. Ongeveer één op 

de drie professionals vindt dat hier winst te behalen valt. Tweederde vindt dat dit al in grote 

mate gebeurt. Opvallend is dat een groot deel , namelijk bijna 60% van de managers, het beeld 

heeft dat dit nog maar beperkt in de praktijk wordt gebracht. 
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2. Wij richten ons bij de ondersteuning en hulpverlening op het vergroten van het zelfoplossend 

vermogen (N=25). 

 
Vragen 2 en 3 laten zien dat ongeveer een kwart van de professionals vindt dat de eigen kracht 

benadering nog te weinig in de praktijk wordt gebracht, terwijl bijna driekwart vindt dat dat wél 

in grote mate gebeurt. 

 

3. Wij betrekken ouders en jeugd nadrukkelijk bij het oplossen van hun vragen en problemen 

(N=23). 

 

Het grootste deel van de professionals vindt dat ouders en jeugd nadrukkelijk betrokken worden; 

iets meer dan een kwart vindt dat dit in beperkte mate gebeurt. 

 

4. Wij bieden de ondersteuning en hulpverlening waar mogelijk aan binnen de sociale omgeving 

van het kind (N=24). 

 
Ook hier vindt het grootste deel van de professionals vindt dat dit uitgangspunt in grote mate in 

de praktijk wordt gebracht; een kwart vindt dat dit in beperkte mate gebeurt. 

 

5. Wij versterken de samenwerking tussen specialistische hulp en voorliggende voorzieningen en 

richten ons primair op terugkeer in de maatschappij en participatie (N=21). 

 
Bij uitgangspunt 5 zijn de meningen verdeeld: iets minder dan 60% is positief terwijl iets meer 

dan 40% vindt dat hier nog duidelijk winst te boeken valt.  
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6. Bij ondersteuning en hulpverlening buiten de sociale context stimuleren wij de terugkeer van het 

kind naar de eigen sociale omgeving (N=20). 

 
Ongeveer een derde van de professionals vindt dat dit nog maar in beperkte mate gebeurt, maar 

tweederde is hier positiever over. 

 

7. Wij zetten specialistische hulp in voor medewerkers van basisvoorzieningen voor het versterken 

van hun expertise (N=22). 

 
De helft van de professionals geeft aan dat hier nog een verbeterslag nodig is, terwijl de andere 

helft vindt dat dit al wel gebeurt. 

 

6. Zie puddingprincipe 6: deze valt samen met uitgangspunt 8 van de gemeente Groningen. 
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Bijlage 5 - Resultaten scoringslijsten managers 

Puddingprincipes 

Melden en signaleren 

1 Wij nemen elke melding, elk signaal en elke signaalgever even serieus (N=12). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 1 0 

In beperkte mate 4 8,3 

In (zeer) grote mate 7 91,7 

totaal 12 100% 

 

Het grootste deel van de managers vindt dat puddingprincipe 1 al in (zeer) grote mate in de 

praktijk wordt gebracht. Dit is vergelijkbaar met de uitkomst bij de professionals. 

 

2 Wij zorgen ervoor dat iedere cliënt op de juiste plaats terecht komt, ongeacht de deur waardoor 

hij/zij binnenkomt (N=11). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 1 9,1 

In beperkte mate 2 18,2 

In (zeer) grote mate 8 72,7 

totaal 11 100% 

 

Ook puddingprincipe 2 wordt naar de mening van de meeste managers structureel in de praktijk 

gebracht. Dit is vergelijkbaar met de uitkomst bij de professionals. 

 

3 Wij verwijzen niet, maar dragen over en laten pas los als een ander vast heeft (N=27). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 1 9,1 

In beperkte mate 3 27,3 

In (zeer) grote mate 7 63,6 

totaal 11 100% 

 

Een groot deel van de managers vindt dat dit principe al in grote mate in de praktijk wordt 

gebracht. Hier is een duidelijk verschil zichtbaar met de professionals, waar meer dan de helft 

vindt dit puddingprincipe slechts in beperkte mate wordt gerealiseerd. 
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4 Wij streven ernaar dat ieder kind en gezin altijd weet waar het aan toe is (N=11). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 3 27,3 

In (zeer) grote mate 8 72,7 

totaal 11 100% 

 

Het grootste deel van de managers beaamt het streven dat wordt verwoord met dit 

puddingprincipe. Net als bij de professionals, al is het percentage dat ‘in (zeer) grote mate’ zegt 

wel iets lager. 

 

Afstemmen 

5 Wij streven ernaar dat ieder kind en ieder gezin binnen 5 dagen op de juiste plek is (N=10). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 2 20 

In (zeer) grote mate 8 80 

totaal 10 100% 

 

De managers zijn heel positief over de (uitvoering van) dit puddingprincipe. Dit is een groot 

contrast  met de professionals, waar 26% vindt dat dit nog niet nauwelijks gebeurt en 52% in 

beperkte mate. 

 

6. Als er hulp en steun aan jeugdigen en gezinnen nodig is, dan is deze samenhangend en goed 

gecoördineerd: één gezin, één plan (N=12). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 4 33,3 

In beperkte mate 5 41,7 

In (zeer) grote mate 3 25 

totaal 12 100% 

 

Dit puddingprincipe is tevens een uitgangspunt van de gemeente Groningen. Net als de 

professionals vinden de managers dat hier nog veel voor verbetering vatbaar is.  

 

7. Wij betrekken cliënt en systeem bij het vaststellen van het probleem en het formuleren van de 

hulpverlening (N=11). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 2 18,2 

In beperkte mate 2 18,2 

In (zeer) grote mate 7 63,6 

totaal 11 100% 
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Het grootste deel van de managers vindt dat cliënt en systeem in grote mate betrokken worden bij 

het hulpverleningstraject. Dit is vergelijkbaar met de uitkomst bij de professionals. 

 

Verlenen van hulp 

8. Wij gaan zoveel mogelijk uit van de kracht van kind en gezin (N=12). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 3 8,3 

In (zeer) grote mate 9 91,7 

totaal 12 100% 

 

Net als de professionals vinden de managers dat het uitgaan van de kracht van kind en gezin in de 

praktijk al in grote mate gebeurt. 

 

9. Wij maken gebruik van de diversiteit in ons gezamenlijke aanbod, waarbij het aantal betrokken 

hulpverleners zo beperkt mogelijk is (N=11). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 1 9,1 

In beperkte mate 4 36,4 

In (zeer) grote mate 6 54,5 

totaal 11 100% 

 

Een belangrijk deel van de managers vindt dat de uitvoering van dit principe voor verbetering 

vatbaar is. Dit in tegenstelling tot de professionals waar het grootste deel vindt dat er al in grote 

mate gebruik wordt gemaakt van elkaars competenties.  

 

10. Wij ondersteunen waar mogelijk, maar nemen over wanneer dat nodig is (N=10). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 3 30 

In (zeer) grote mate 7 70 

totaal 10 100% 

 

Het grootste deel van de managers vindt dat de uitvoering van dit principe al in belangrijke mate 

in de praktijk wordt gebracht. Dit is vergelijkbaar met de uitkomst bij de professionals. 
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11. Wij achten elk professioneel oordeel even waardevol  (N=12). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 3 25 

In (zeer) grote mate 9 75 

totaal 12 100% 

 

Net als bij het vorige principe vindt het grootste deel van de managers dat dit principe in grote 

mate in de praktijk wordt gebracht. Dit is vergelijkbaar met de uitkomst bij de professionals. 

 

Afsluiten 

12. Wij laten een kind pas los als de risico’s in het opgroeien en opvoeden beheersbaar zijn 

geworden (N=10). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 3 30 

In (zeer) grote mate 7 70 

totaal 10 100% 

 

De meeste managers vinden dat dit principe in grote mate in de praktijk wordt gebracht. Dit is 

vergelijkbaar met de uitkomst bij de professionals. 

 

Uitgangspunten van de gemeente Groningen 

1. Wij interveniëren in een vroegtijdig stadium en investeren in preventie (N=12). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 7 58,3 

In (zeer) grote mate 5 41,7 

totaal 12 100% 

 

Dit is één van de basisuitgangspunten van de gemeente Groningen. Opvallend is dat een groot 

deel , namelijk bijna 60% van de managers, vindt dat dit nog maar beperkt in de praktijk wordt 

gebracht. Dit terwijl ongeveer hetzelfde percentage van de professionals vindt dat dit al in grote 

mate gebeurt. 
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2. Wij richten ons bij de ondersteuning en hulpverlening op het vergroten van het zelfoplossend 

vermogen (N=12). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 4 33,3 

In (zeer) grote mate 8 66,7 

totaal 12 100% 

 

Volgens de mening van de managers wordt dit uitgangspunt al redelijk vaak in de praktijk 

gebracht, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk. Dit is vergelijkbaar bij de professionals. 

 

3. Wij betrekken ouders en jeugd nadrukkelijk bij het oplossen van hun vragen en problemen 

(N=13). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 2 15,4 

In (zeer) grote mate 11 84,6 

totaal 13 100% 

 

Ook hier blijkt dat de managers vinden dat dit uitgangspunt al vaak in de praktijk gebracht. Dit is 

vergelijkbaar bij de professionals, al zijn deze iets minder positief. 

 

4. Wij bieden de ondersteuning en hulpverlening waar mogelijk aan binnen de sociale omgeving 

van het kind (N=12). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 2 16,7 

In (zeer) grote mate 10 83,3 

totaal 12 100% 

 

Bij dit uitgangspunt geldt hetzelfde als bij de vorige: de managers vinden dat dit uitgangspunt al 

vaak in de praktijk gebracht. Dit is vergelijkbaar bij de professionals, al zijn deze iets minder 

positief. 

 

5. Wij versterken de samenwerking tussen specialistische hulp en voorliggende voorzieningen en 

richten ons primair op terugkeer in de maatschappij en participatie (N=11). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 0 0 

In beperkte mate 5 45,5 

In (zeer) grote mate 6 54,5 

totaal 11 100% 

 

Net als bij de professionals vinden de managers dat hier nog winst te boeken valt. 
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6. Bij ondersteuning en hulpverlening buiten de sociale context stimuleren wij de terugkeer van het 

kind naar de eigen sociale omgeving (N=11). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 1 9,1 

In beperkte mate 2 18,2 

In (zeer) grote mate 8 72,7 

totaal 11 100% 

 

Bij dit uitgangspunt vinden de meeste managers dat het al in grote mate in de praktijk wordt 

gebracht. Dit geldt ook voor de professionals. 

 

7. Wij zetten specialistische hulp in voor medewerkers van basisvoorzieningen voor het versterken 

van hun expertise (N=11). 

 Aantal % 

Niet/nauwelijks 1 9,0 

In beperkte mate 5 45,5 

In (zeer) grote mate 5 45,5 

totaal 11 100% 

 

Net als bij de professionals vinden de managers dat hier nog een verbeterslag nodig is. 

 

8. Zie puddingprincipe 6: deze valt samen met uitgangspunt 8 van de gemeente Groningen. 
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