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SAMENVATTING

Gemeenten in Nederland hebben de ruimte om de transformatie op eigen wijze in te vullen. C4Youth, een 
Academische Werkplaats Transformatie zorg voor Jeugd (AWTJ), ondersteunt de 23 gemeenten in de pro-
vincie Groningen met kennis ten behoeve van hun doorontwikkeling op het gebied van de jeugdhulpver-
lening. Dit artikel bespreekt de resultaten van deze inventarisatie van de basisondersteuning, in samen-
hang met de uitkomsten van het onderzoek naar de ‘Toegang jeugdhulp Groninger Gemeenten’, dat in 
dezelfde periode werd uitgevoerd door het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG). Voor 
de inventarisatie van C4Youth werden in totaal 26 interviews afgenomen en bij het RIGG-onderzoek wer-
den in totaal 7 interviews gehouden op basis van een lijst met de belangrijkste thema’s. De inventarisatie 
liet zien dat er grofweg vier varianten van basisteams jeugd in de Groningse gemeenten konden worden 
onderscheiden. Samenvattend zien we verder veel variatie in de vormgeving van, besluitvorming in en stu-
ring op de basisteams. Er zijn vaak al wel intenties of plannen, maar de vertaling hiervan naar de praktijk 
is nog sterk in ontwikkeling. Monitoring van resultaten ten behoeve van beleids- en sturingsinformatie 
is nog maar zeer beperkt mogelijk. De variatie die zichtbaar is, is in lijn met de vrijheid die gemeenten 
hebben om binnen de kaders van de nieuwe jeugdwet de transformatie vorm te geven en daarbij nauw 
aansluiten bij de lokale situatie. De rode draad in alle C4Youth-activiteiten is het op gang brengen van 
een leercyclus: samenwerken in leren en verbeteren. De teams besluiten zelf met welke knelpunten ze aan 
de slag gaan, waarbij er op termijn wordt gekeken naar de resultaten en de impact van de uitgezette acties. 
Kernwoorden: basisondersteuning, zorg voor jeugd, transitie, gemeenten

SUMMARY

Municipalities in the Netherlands have the opportunity to elaborate the transformation of basic care for 
youth more or less in their own way. C4Youth, an Academic Working Place Transformation of care for 
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Youth (AWTY), supports the 23 municipalities of the province of Groningen with knowledge concern-
ing the evolution of care for youth. This article discusses the results of the inventory of the basic care 
provided, in relation with the results of a study conducted by the Regional Purchasing office Groninger 
Municipalities (RPGM) concerning the entrance in to basic care for youth. For the inventory of C4Youth 
in total 26 interviews were conducted and the RPGM conducted 7 interviews by using a list with the 
most important themes. The inventory showed that there were roughly four different types of teams for 
providing basic care within the Groninger municipalities. The results also showed that there was a lot of 
variation in the formation, decision making, and managing the teams providing basic care. Often there 
are good intentions, but the translation of these plans to practice is still in development. Monitoring the 
results of the transformation for the use of policy and management information is limited. This variation 
in teams providing basic care is in line with the freedom of municipalities to adjust the transformation 
to the local situation, within the framework of the new youth care act. The general theme of all C4Youth 
activities is to initiate a learning cycle within the teams providing basic care in order to learn and improve 
their skills. The teams decide which bottle-necks they want to work on; the long-term results will show 
the impact of the expanded activities.
Keywords: basic support, youth care, transition, city councils
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Introductie

Versnippering, financiële onbeheersbaarheid 
en een daardoor gebrekkige werking van het 
zorgstelsel was aanleiding voor de transitie 
en transformatie van de zorg voor jeugd in 
Nederland. De nieuwe jeugdwet, die op 1 ja-
nuari 2015 van kracht ging, maakt gemeen-
ten bestuurlijk en financieel verantwoorde-
lijk voor alle jeugdhulp (transitie). Daarnaast 
is er een beweging in gang gezet die gericht is 
op inhoudelijke vernieuwing, gedrag en cul-
tuur (transformatie; Nederlands Jeugdinsti-
tuut, 2017). 

De vijf transformatiedoelen zijn (1) preven-
tie en versterken eigen kracht, (2) demedica-
liseren, ontzorgen en normaliseren door het 
versterken van het opvoedkundige klimaat, 
(3) eerder juiste hulp op maat om gespecia-
liseerde hulp te verminderen, (4) integrale 
hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 
‘’één gezin, één plan, één regisseur’’ en (5) 
meer ruimte voor professionals door vermin-
dering van de regeldruk. Uiteindelijk doel 
is het versterken van de eigen kracht en het 
probleemoplossend vermogen van kinderen, 
jongeren, gezin en sociale omgeving (Regio-
nale Inkooporganisatie Groninger Gemeen-
ten, 2017). 

Gemeenten in Nederland hebben de ruimte 
om de transformatie op eigen wijze in te vul-
len. C4Youth, een Academische Werkplaats 
Transformatie zorg voor Jeugd (AWTJ), 
ondersteunt de 23 gemeenten in de provin-
cie Groningen met kennis ten behoeve van 
hun doorontwikkeling op het gebied van de 
jeugdhulpverlening (Van Eijk e.a., 2016). De 
doelen van de jeugdwet zijn in de provincie 
Groningen geoperationaliseerd in het Gro-
ninger Functioneel Model (GFM, Figuur 1). 
Dit gebeurde in een samenwerkingsverband 
van gemeenten en organisaties: de Regionale 
Inkooporganisatie Groninger Gemeenten 
(RIGG, 2014). Het kader van het GFM heeft 
als doel in de regio te zorgen voor een op 
hoofdlijnen vergelijkbare werkwijze en mate 
van preventie, om daarnaast tevens de ruimte 

te bieden voor verbinding met de lokale ont-
wikkelingen binnen een gemeente.

De basis van het GFM wordt gevormd door 
een gemeentelijke collectieve voorziening, be-
staande uit een team van professionals met 
elkaar aanvullende kennis en vaardigheden. 
Beslissingen over zorgtoeleiding en casema-
nagement vinden in eerste instantie plaats 
vanuit dit basisteam. Bij complexere onder-
steuningsvragen kunnen professionals een 
beroep doen op flexibele en intensieve onder-
steuning via de expertpool of met andere spe-
cialistische zorgprofessionals. De expertpool, 
flexibele en intensieve ondersteuning worden 
regionaal (lees: provinciaal) georganiseerd 
vanuit de RIGG (2014).

In de eerste fase van het traject dat een loop-
tijd heeft van vier jaar (2016-2019), inventa-
riseerde C4Youth in alle 23 gemeenten van 
de provincie hoe de basisteams zijn vorm 
gegeven. Het gaat hierbij om zaken als or-
ganisatie, taken en bevoegdheden van team-
leden, triage en toegang naar zorg, de sa-
menwerking binnen het team (intern) maar 
ook met ‘externe’ partijen (zorgaanbieders), 
omgang met cliënten informatie en succes-
factoren en knelpunten in het algemeen. Dit 
artikel bespreekt de resultaten van deze in-
ventarisatie, in samenhang met de uitkom-
sten van het onderzoek naar de ‘Toegang 
jeugdhulp Groninger Gemeenten’, dat in 
dezelfde periode werd uitgevoerd door de 
RIGG (2016).

De centrale vraag van het onderzoek ‘Toe-
gang jeugdhulp Groninger Gemeenten’ was: 
‘Hebben de gemeenten de organisatie, in-
richting en kwaliteit van de toegang (naar 
jeugdhulp) op orde, dan wel zijn daar acties 
op uitgezet?’. Het interview betrof de vol-
gende thema’s: werktoedeling, de invulling 
van de casusregie, veiligheid, zorgtoeleiding 
en professionalisering (RIGG, 2016). Ook de 
resultaten van de inventarisatie van C4Youth 
werden bij deze interviews betrokken.
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methoden

Participanten

Voor de inventarisatie van C4Youth is per 
gemeente of regio1 een beleidsambtenaar 
jeugd en een teamleider telefonisch geïnter-
viewd op basis van een van tevoren toege-
stuurde, semigestructureerde vragenlijst. Er 
werden in totaal 26 interviews afgenomen. 
Bij het RIGG-onderzoek ‘Toegang jeugd-
hulp Groninger Gemeenten’ interviewden 
een team van drie beleidsambtenaren jeugd 
en een gedragswetenschapper in de gemeen-
ten beleids ambtenaren jeugd, teamleiders en 
coördinerende medewerkers). Er werden in 
totaal 7 diepte-interviews gehouden op basis 
van een lijst met de belangrijkste thema’s. 

Procedure en instrumenten

Bij de inventarisatie van C4Youth is informa-
tie verzameld over de inrichting en werkwijze 
van de basisteams. Centrale vraag hierbij was: 
“welke typen teams zijn zichtbaar en hoe wordt 
de jeugdhulp in de 23 gemeenten concreet uitge-
voerd?” De volgende thema’s werden concreet 
aan de orde gesteld: (1) (Team)organisatie, 
(2) taken en bevoegdheden van teamleden, 

(3) samenwerking met partijen die geen on-
derdeel van het team zijn, met onderwijs en 
met huisartsen, (4) (Omgang met) cliënten 
informatie en (5) succesfactoren en knelpun-
ten. Gevraagd is naar hoe het er in de praktijk 
daadwerkelijk aan toe gaat en niet naar hoe 
het in theorie is beschreven in het Groninger 
Functioneel Model. 

Voorafgaand aan de interviews verzamelden 
de onderzoekers relevante beleidsstukken over 
de transitie(s) en transformatie van de desbe-
treffende gemeente(n). Hierdoor waren de on-
derzoekers van tevoren goed op de hoogte van 
de plannen ‘zoals bedoeld’. Deze procedure 
leverde per gemeente of regio één ingevulde 
vragenlijst op, in totaal waren dat er 13.

Samenvattend verzamelde C4Youth en RIGG 
deels kwantitatieve en deels kwalitatieve in-
formatie over vorm en werking van de lokale 
basisteams. De informatie verzameld door de 
RIGG was vooral kwalitatief en die van C4-
Youth zowel kwantitatief als kwalitatief. De 
belangrijkste bevindingen uit beide onder-
zoeken worden hieronder in samenhang met 
elkaar beschreven.

FIGUUR 1. Groninger Functioneel Model (GFM)
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resultaten

Vormgeving basisondersteuning

Figuur 2 laat zien dat er in de provincie Gro-
ningen grofweg vier varianten van basisteams 
zichtbaar zijn:
1. Uitgebreid Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG): het bestaande CJG is omgevormd 
om alle taken uit te kunnen voeren (14 
gemeenten, 61%);

2. Sociaal team: de uitvoering is onderdeel 
van een breed sociaal team waarin hulp 
wordt aangeboden aan kinderen, jonge-
ren, volwassenen en ouderen (5 gemeen-
ten, 22%);

3. Samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) en een sociaal team: het CJG werkt 
zoals voor de transitie. Taken zoals de 
zorgtoewijzing, mandatering en casema-
nagement worden door of in samenwer-
king met het sociaal team uitgevoerd (1 
gemeente, 4%);

4. Basisvoorzieningen met netwerk of team voor 
nieuwe taken: basisvoorzieningen zoals 
jeugdgezondheidszorg, welzijn, kinder-
opvang of scholen geven invulling aan de 
preventieve taken en het veilige opgroei- 
en opvoedklimaat. De zorgtoewijzing 
en het casemanagement vinden plaats 
via netwerkoverleggen waar experts aan-
schuiven of in een team van professionals 
met deskundigheid voor deze taken (3 ge-
meenten, 13%).

Op hoofdlijnen blijkt de CJG- en netwerk-
variant vooral zichtbaar op het Groningse 
platteland, terwijl het ‘Sociaal team’ vooral 
wordt toegepast in het stedelijke gedeelte van 
de provincie.

aansturing teams

Alle teams worden aangestuurd door een 
teamleider en/of coördinator. Een vergelij-
king van de vier typen teams (zoals onder-
scheiden in Figuur 2) laat zien dat in de ‘CJG-
variant’ de teamleiders meestal geen hiërar-
chisch leidinggevende taken hebben en in de 

‘Sociale teams’ juist wel. In alle varianten zijn 
teamleden soms in dienst bij de gemeente en 
soms bij een externe organisatie (met daar 
een eigen leidinggevende). Er is in 2017 ove-
rigens wel een ontwikkeling gaande, waarbij 
teamleden in toenemende mate in dienst ko-
men bij de gemeente.
Het onderzoek van de RIGG laat zien dat in 
de aansturing van de teams de moederorga-
nisaties soms een grotere rol in de sturing 
op kwaliteit hebben dan de gemeenten zelf. 
Sturen op de kwaliteit van de uitvoering van 
de jeugdhulp veronderstelt kennis van het 
GFM, kennis van de Jeugdwet en andere kwa-
liteitskaders Jeugd. Een deel van de teamlei-
ders/coördinatoren blijkt hier niet of minder 
goed van op de hoogte.

besluitvorming over 
zorgtoewijzing

Zorg wordt formeel altijd toegewezen door 
gemandateerde professionals. Gemeenten 
verschillen vooral in het proces voorafgaand 
aan deze formele zorgtoewijzing. De verschil-
len betreffen besluitvorming over zorgtoelei-
ding, regievoering en inzet van interventies. 
De meeste variatie is er bij de regievoering. 
Een vergelijking van de vier typen teams laat 
zien dat de teamleden van een ‘Sociaal team’ 
relatief vaak individueel (mogen) beslissen 
over zorgtoeleiding, regievoering en inzetten 
van interventies. Het onderzoek van de RIGG 
laat zien dat in veel teams de formele beslis-
sing over de inzet van intensieve jeugdhulp 
is belegd bij de teamleider/coördinator. Deze 
laat zich adviseren door de casusregisseur, 
het team of een gedragswetenschapper. Ook 
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van de uitvoering ligt veelal belegd de team-
leider/coördinator. 

meer ruimte voor professionals?

Eén van de uitgangspunten van de transfor-
matie is dat er meer ruimte voor professio-
nals is om de juiste ondersteuning te bieden. 
Bij 87% van de gemeenten (n = 20) wordt 
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gerapporteerd dat professionals op papier 
inderdaad meer bevoegdheden hebben dan 
voorheen. Bij doorvragen blijkt echter dat 
er bij veel gemeenten nog geen sprake is van 
verbeterde toegang tot andere instellingen, 
bijvoorbeeld wooncorporaties voor het tref-
fen van een regeling (39%), er geen maat-
werkbudget is (39%) en er nog geen (goede) 
afspraken zijn over wie mag beslissen om een 
uitzondering op een regel te maken (65%).

Daarnaast blijkt er in de praktijk soms wel 
meer ruimte te zijn, maar is er (nog) han-
delingsverlegenheid, in het bijzonder bij de 
professionals binnen de teams. Zij willen de 
verantwoordelijkheid voor keuzes graag de-
len, vooral bij complexe situaties. Hierdoor 
worden de risico’s voor de eigen (moeder)
organisatie beperkt. Het onderzoek van de 
RIGG laat zien dat niet altijd helder is wat de 
handelingsruimte en beslissingsruimte van 
de professionals is. Voorgenoemde punten 
leiden soms tot rolonzekerheid bij profes-
sionals omdat zij wél persoonlijk tuchtrech-
telijk aansprakelijk zijn indien een beslissing 
van een teamleider verkeerd uitpakt. Een pro-

fessioneel statuut, waarin de verantwoorde-
lijkheidstoedeling is vastgelegd, zou hierbij 
kunnen helpen (RIGG, 2016).

Handelingsbereik

In het GFM worden drie niveaus van onder-
steuning onderscheiden: lichte, flexibele en 
intensieve ondersteuning. Figuur 3 laat zien 
dat lichte ondersteuning vrijwel altijd vanuit 
het eigen team geboden wordt (83%) en in-
tensieve ondersteuning meestal door externe 
partijen (83%). De flexibele ondersteuning 
laat de meeste variatie zien; het gaat in 74% 
van de teams ‘anders’. Hoe die flexibele on-
dersteuning wordt ingezet is afhankelijk van: 
a) de vraag of 1-5 gesprekken (die de profes-
sionals in de teams in de basisteams zelf uit 
mogen voeren) voldoende zijn, b) of de nood-
zakelijke expertise in het team zelf aanwezig 
is en c) of er een zorgtoewijzing (i.e. indicatie) 
nodig is.

FIGUUR 2. Vormgeving van de basisteams per gemeente in de provincie Groningen



eLS eVenbOer, LucIenne Van eIjk, rITa eILerInG, eddIe de TIèGe, HanS GrIeTenS & mennO reIjneVeLd 142

Inschakelen externe 
deskundigheid

Bij ernstige veiligheidsrisico’s en de aan-
vraag van intensieve ondersteuning worden 
vaak experts van buiten het team ingescha-
keld. Voor advies over lichtere vormen van 
ondersteuning worden meestal geen experts 
ingeschakeld. De meeste diversiteit is zicht-
baar bij de categorieën tijdelijke advisering, 
ondersteuning bij triage en deskundigheids-
bevordering, waarbij een groot aantal teams 
aangeeft ‘soms’ externe deskundigheid in te 
schakelen (zie Figuur 4). Opvallend genoeg 
zijn de ingeschakelde experts meestal geen 
professionals uit de expertpool, terwijl dat 
op basis van de (regionale) afspraken wel lo-
gisch zou zijn.

Een vergelijking van de vier teamtypen laat 
zien dat bij de taken coaching en advies over 
lichtere vormen van hulp , deskundigheids-
bevordering en ondersteuning bij triage de 
‘uitgebreide CJG’s’ relatief vaak aangeven dat 
zij hiervoor nooit externe deskundigheid in-
schakelen. 

Het onderzoek van de RIGG laat ook zien dat 
de expertpool vaak pas in een laat stadium 
betrokken wordt en vooral wordt gevraagd 
om goedkeuring van een al uitgewerkt advies 
over de inzet van intensieve ondersteuning; 

‘afgeven van een stempeltje ter goedkeuring’. 
Eén van de redenen voor het beperkt benut-
ten van de expertpool is de aanwezigheid 
van een ‘eigen’ gedragswetenschapper in het 
team. 

cliëntgegevens 

In het zorgtoewijzingsproces verzamelen 
teamleden gegevens over cliënten en leggen 
deze vast. De bron van informatie is vooral 
de cliënt zelf. Soms worden ook gegevens 
uit gemeentelijke registraties gebruikt, zoals 
van de leerplichthandhaving of de sociale 
dienst. Teamleden hebben zelden toegang 
tot registraties van andere organisaties zoals 
huisartsen of aanbieders die geen deel van 
het team uitmaken. Opvallend is dat meer 
dan de helft van de gemeenten niet stan-
daard gebruikmaakt van familiegroepsplan-
nen. Ook wordt de voortgang van de hulp-
verlening vaak niet structureel geregistreerd 
en wordt er gebruik gemaakt van papieren 
dossiers. Conclusie is dat er nog lang geen 
sprake is van een systematische registratie 
van gegevens voor het monitoren van resul-
taten en het verkrijgen van beleids- en stu-
ringsinformatie.

FIGUUR 3. Handelingsbereik van de basisteams per gemeente in de provincie Groningen
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discussie

Dit artikel beschreef de resultaten van de in-
ventarisatie, in samenhang met de uitkom-
sten van het onderzoek naar de ‘Toegang 
jeugdhulp Groninger Gemeenten’. De inven-
tarisatie liet zien dat er grofweg vier varian-
ten van basisteams in de Groningse gemeen-
ten konden worden onderscheiden. Verder 
zien we veel variatie in de vormgeving van, be-
sluitvorming in en sturing op de basisteams. 
Er zijn vaak al wel intenties of plannen, maar 
de vertaling hiervan naar de praktijk is nog 
sterk in ontwikkeling. Monitoring van resul-
taten ten behoeve van beleids- en sturingsin-
formatie is nog maar zeer beperkt mogelijk. 
Deze stand van zaken werd door één van de 
professionals gekenschetst als ‘Werken in een 
winkel die wordt verbouwd’.

De variatie die zichtbaar is, is in lijn met de 
vrijheid die gemeenten hebben om binnen de 
kaders van de nieuwe jeugdwet de transfor-
matie vorm te geven en daarbij nauw aanslui-
ten bij de lokale situatie. Dat zaken nog sterk 
in ontwikkeling zijn, is gezien de complexi-
teit van de nieuwe jeugdwet, niet verwonder-
lijk. Niet alleen binnen gemeenten maar ook 

tussen gemeenten moet de samenwerking 
nog verder uitgekristalliseerd worden, zoals 
de werkwijze van de basisteams en adminis-
tratieve handelingen die verricht dienen te 
worden. Voor zorginstellingen die (boven)
regionaal werken is deze afstemming tussen 
gemeenten ook van groot belang om door te 
kunnen ontwikkelen en innoveren (Neder-
lands Jeugdinstituut, 2017). 

Gemeenten zijn verplicht om in een be-
leidsplan aan te geven welke resultaten zij 
met hun beleid willen behalen en hoe ze de 
voortgang gaan meten. Daarnaast hebben 
gemeenten de opdracht om outcome-crite-
ria vast te stellen voor de aanbieders waar 
zij voorzieningen inkopen (Jeugdwet, 2014). 
Monitoring van de transitie en transforma-
tie met prestatie-indicatoren speelt dus een 
belangrijke rol in de (door)ontwikkeling 
van de jeugdhulp. Een prestatie-indicator 
is een meetlat die aangeeft in welke mate 
een doel of succes bepalende factor gerea-
liseerd wordt (Van Yperen & Steenhoven, 
2011). Binnen C4Youth vormt bestaande 
kennis over monitoring binnen de gemeen-
ten en teams de basis voor het opstellen van 
indicatoren en vormen bestaande gegevens-

FIGUUR 4. Het inschakelen van externe deskundigheid in de basisondersteuning
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bronnen de basis voor het meten van deze 
indicatoren. Daarnaast wordt nagegaan in 
hoeverre het haalbaar is deze reeds bestaan-
de registraties aan te passen of aan te vul-
len met (andere) digitale instrumenten of 
vragenlijsten. Het voordeel van deze werk-
wijze is dat de gegevens die geregistreerd 
worden niet alleen toepasbaar zijn in het 
toeleidingsproces, maar ook benut kunnen 
worden voor monitoring binnen het team 
en voor de verantwoording naar beleid. Het 
nadeel is dat de teams hun werkprocessen 
moeten herinrichten.

Gemeenten en samenwerkingspartners zijn 
een leercyclus zijn gestart, onder begeleiding 
van de RIGG en C4Youth. Eén van de con-
clusies van de onderzoeken is dat er in het 

afgelopen jaar meer ruimte is ontstaan voor 
reflectie en scholing. C4Youth startte in 2017 
met pilots in drie gemeenten, waarbij de ba-
sisteams met actieonderzoek worden on-
dersteund bij hun eigen doorontwikkeling. 
Rode draad in alle C4Youth-activiteiten is 
het op gang brengen van een leercyclus: sa-
menwerken in leren en verbeteren (Van den 
Broeke et al., 2014). Het team besluit zélf met 
welke knelpunten het aan de slag gaat, bin-
nen de kaders van het Groninger Functioneel 
Model. Op termijn wordt er gekeken naar 
het resultaat en de impact van de uitgezette 
acties en worden deze vertaald en zo moge-
lijk opgeschaald. De leercyclus met als motto 
‘Samenwerken in leren en verbeteren’ wordt 
hiermee op meerdere niveaus op gang ge-
bracht.

noot

1. Dit is afhankelijk van de vraag of er sprake is van regionaal dan wel gemeentelijk beleid.
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