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1 Het project monitoring 
Dit deelproject van de werkplaats C4Youth is gericht op het monitoren van de transformatie. We 

lichten eerst nader toe wat het doel van het project is. Transformeren en monitoren zijn 

onderwerpen die niet alleen in de regio spelen, maar vraagstukken die spelen binnen een landelijk 

kader. In paragraaf 1.2 wordt kort verhelderd wat er met transformeren bedoeld wordt. Vervolgens 

beschrijven we hoe de verschillende vormen van ondersteuning samenhangen met de transformatie 

in 1.3. Hoe die transformatie in de regio wordt vormgegeven staat beschreven in paragraaf 1.4. Wat 

er landelijk op basis van de jeugdwet aan registreren en monitoring wordt voorgeschreven, wordt 

voor zover relevant voor dit project kort omschreven in paragraaf 1.5. 

1.1 Doel project 

C4Youth 2.0 is de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd in de provincie Groningen. Het doel 

van C4Youth is het met kennis ondersteunen van de transitie en transformatie van de jeugdhulp. 

Praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs, ouders en jeugd werken hierbij op een gelijkwaardige manier 

samen om te leren, te meten en te verbeteren. 

Een van de onderdelen van de werkplaats is het project Monitoring. Het doel van dit project is om 

relevante prestatie-indicatoren te ontwikkelen, te testen en te implementeren om de 

transformatiedoelen mee te monitoren. Het uitgangspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk gebruik 

wordt gemaakt van bestaande registraties en verantwoordings- en overlegstructuren om zo de 

registratielast minimaal te houden en om betrokkenen niet meer te belasten dan nodig.  

De doelstellingen van het project zijn nauw verbonden met die van de andere projecten die binnen 

de werkplaats uitgevoerd worden : Het project ‘Versterking basisondersteuning’ waarin de 

transformatie in de gemeentelijke basisondersteuning centraal staat en het project 

‘Doorontwikkeling Expertpool’ dat gericht is op de expertpool voor advies bij verwijzingen naar 

geïndiceerde zorg: 

Doelstelling 1a  

Het bepalen en meten van relevante outcome- en output-indicatoren waarmee de doeltreffendheid 

en doelmatigheid van de basisondersteuning gemonitord kan worden. 

Doelstelling 1b 

Het bepalen en meten van relevante outcome- en output-indicatoren waarmee de doeltreffendheid 

en doelmatigheid van de provinciebrede en 9 regioteams van de expertpool gemonitord kan worden. 

Doelstelling 1c  

Het bepalen van relevante prestatie-indicatoren waarmee alle transformatiedoelen gemonitord 

kunnen worden. 

Hiermee samenhangend worden de volgende onderzoeksvragen onderscheiden: 

- Wat zijn relevante outcome- en output-indicatoren waarmee de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de lokale basisondersteuning gemonitord kan worden? 

- Wat zijn relevante outcome- en output-indicatoren waarmee de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de expertpool gemonitord kan worden? 

- Wat zijn relevante prestatie-indicatoren waarmee alle transformatiedoelen gemonitord 

kunnen worden? 
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1.2 Transformatie 

De evaluatie van de Wet op de jeugdzorg (Wjz) in 2009 liet zien dat het jeugdstelsel niet zo 

functioneerde als gewenst. Als jeugdigen en gezinnen ondersteuning nodig hadden, kwamen zij 

terecht in een systeem dat meer op aanbod dan op vraag was ingericht. Dit had tot gevolg dat niet 

zozeer de vragen en problemen van jeugdigen en gezinnen centraal stonden, maar dat in de eerste 

plaats gekeken werd naar de beschikbare behandelingen. Dit hulpaanbod  was vaak onvoldoende 

afgestemd op de specifieke problemen en situatie van jeugdigen en gezinnen. Het ontbrak aan 

alternatieven die minder intensieve ondersteuning boden en er werd onvoldoende rekening 

gehouden met de eigen kracht en vermogens van jeugdigen, gezinnen en hun sociale netwerken. 

Daarnaast ontbrak het bij gezinnen die intensieve hulp van meerdere aanbieders nodig hadden aan 

een goede samenwerking en een heldere taakverdeling tussen de vershillende betrokken 

hulpverleners. 

Om deze situatie te veranderen en het jeugdstelsel te transformeren werd in 2015 de Wjz vervangen 

door de jeugdwet waaronder alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en 

gezinnen bestuurlijk en financieel onder verantwoordelijkheid van de gemeenten werden gebracht. 

De jeugdwet stelt dat in de eerste plaats het beleid gericht zou moeten zijn op een positief opvoed- 

en opgroeiklimaat waarbinnen het probleemoplossend vermogen, de eigen kracht van jeugdigen en 

de opvoedvaardigheden van ouders versterkt worden. Hiermee wordt beoogd dat inzet van 

(specialistische) ondersteuning minder nodig is. Als er zich problemen voordoen, dan is 

laagdrempelige ondersteuning beschikbaar die aansluit bij de specifieke situatie en vermogens van 

de jeugdige en het gezin. Wanneer er sprake is van zwaardere problematiek werken professionals 

samen om integrale en passende hulp tot stand te brengen. 

Kort samengevat is het doel van de transformatie als volgt:  Kinderen en gezinnen met problemen 

zouden niet in een systeem moeten belanden waar ze al zoekend zich moeten aanpassen naar het 

beschikbare aanbod. Kind en gezin moeten centraal staan en problemen zelf kunnen oplossen. 

Professionele ondersteuning zou daarop aanvullend moeten functioneren en hulp en expertise 

bieden waar dat nodig is. Voor het jeugdstelsel in zijn geheel zou dit betekene dat lichte 

ondersteuning vaker en eerder wordt toegepast. Is er toch meer intensieve ondersteuning nodig, dan 

werken de betrokken hulpverleners en organisaties effectief samen zodat snel op- en afgeschaald 

kan worden naar de juiste ondersteuning voor het kind en gezin. Omdat gemeenten het meeste zicht 

hebben op hun inwoners zouden zij de overheidslaag zijn die het beste in staat is om deze 

transformatie te realiseren. Daarom werden bij de decentralisatie de gemeente verantwoordelijk 

voor de inrichting en financiëring van alle vormen van ondersteuning. Iedere gemeente heeft daarbij 

de vrijheid om het aanbod naar eigen oordeel af te stemmen op de lokale situatie (Memorie van 

toelichting Jeugdwet, 2013).  
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1.3 Vormen van ondersteuning 

In de jeugdwet wordt onderscheid gemaakt naar vier vormen van ondersteuning, hulp en zorg: 

preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming en 

jeugdreclassering zijn de meest expliciet omschreven vormen. Van jeugdbescherming is sprake als 

een rechter een maatregel oplegt omdat een kind niet veilig is in de huidige opvoedsituatie. Een kind 

wordt onder toezicht geplaatst of er wordt een gezagsbeëindigende maatregel opgelegd. 

Jeugdreclassering is gedwongen begeleiding of controle die aan een jeugdige wordt opgelegd omdat 

hij of zij in aanraking is gekomen met het strafrecht (jeugdwet,2014). 

Preventie is laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning die erop gericht is om problemen te 

voorkomen of vroegtijdig hanteerbaar te maken. Concreet benoemd de jeugdwet de taken uit artikel 

2 van de oude Wmo en het maatwerkdeel uit de oude Wpg als vallend onder preventie. Onder deze 

taken vallen bijvoorbeeld het inzetten van opvoedcursussen, het bieden van advies, voorlichting of 

licht pedagogische hulpverlening (Memorie van toelichting Jeugdwet, 2013). De term jeugdhulp 

beslaat een breed gebied aan ondersteuning. Het gaat om alle vormen van ondersteuning, hulp en 

zorg aan jeugdigen en ouders bij psychische, psychosociale, gedrags en opvoedproblemen. Het 

bevorderen van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een 

somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke aandoening en waar nodig de persoonlijke 

verzorging van deze jeugdigen. Jeugdhulp kan gaan om lichte ondersteuning, maar ook om zware 

intensieve begeleiding.  

Naast deze wettelijke indeling van vormen van ondersteuning bestaat er een minder strikt 

gedefinieerde variant die gangbaar is in de praktijk. Het NJi geeft in “Transformeren met Beleid” 

(2013) een overzichtelijke schets van deze benadering. Dit perspectief kijkt vanuit de aanwezige 

voorzieningen. Algemene voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, welzijnswerk en jongerenwerk 

bieden ondersteuning die gericht is op gezond gedrag, veilig opgroeien, participatie en het 

ontwikkelen van talenten en burgerschap. Eerstelijnsvoorzieningen zoals het cjg of een gemeentelijk 

team ondersteunen de algemene voorzieningen met kennis en universele preventie en ondersteunen 

jeugdigen met specifieke risico’s of problemen met preventie en laagdrempelige, kortdurende 

ondersteuning. Wanneer er meer nodig is, zorgen intensievere voorzieningen voor specialistische 

vormen van ondersteuning. Zij kunnen jeugdigen met zwaardere problematiek helpen, zonodig door 

de opvoeding over te nemen of de jeugdigen verblijf te bieden. 

Deze tweede variant vormt voor veel gemeenten de leidraad bij het ontwikkelen van hun 

jeugdbeleid. Transformeren is dan door het versterken van de algemene en de 

eerstelijnsvoorzieningen met als doel het beroep op intensievere voorzieningen te verminderen. Het 

is niet altijd duidelijk hoe het denken in voorzieningen zich verhoudt tot de indeling van 

ondersteuning in de jeugdwet. Het is duidelijk dat jeugdbescherming en jeugdreclassering onder de 

intensievere voorzieningen vallen. Preventie past bij algemene en eerstelijnsvoorzieningen. Het 

concept jeugdhulp is moeilijker te plaatsen. Aan de ene kant vallen onder deze term specialistische 

vormen van hulp die duidelijk bij de intensievere voorzieningen thuishoren. Aan de ander kant zijn er 

lichte vormen van ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de basis ggz, die veel beter bij een 

eerstelijnsvoorziening passen. Voor het monitoren van de transformatie is het van belang de 

spanning tussen deze twee benaderingen in het achterhoofd te houden. 
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1.4 Regionaal 

Bij de voorbereiding van de invoering van de jeugdwet werken gemeenten en praktijkorganisaties in 

de jeugdzorgregio Groningen samen aan het realiseren van de transformatie. De gemeenten richtten 

de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) op. De RIGG is onderdeel van de 

gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg waaronder ook de Jeugdgezondheidszorg, 

uitgevoerd door de GGD, valt. De Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR 

PG&Z) wordt aangestuurd door de wethouders van de betrokken gemeenten (Gemeenschappelijke 

Regeling PG&Z, 2020). 

De opdracht van de RIGG bestaat uit de inkoop van zorg, het adviseren van gemeenten over de 

transformatie en het monitoren van de jeugdhulp. De gemeenten bundelen hun budgetten voor zorg 

en de RIGG contracteert aanbieders en voert de betalingen, het budgetbeheer en het 

contractmanagement uit. De gemeenten en praktijkorganisaties ontwikkelen samen het Groninger 

Functioneel Model (GFM). Figuur 1 laat zien dat preventie, lichte ondersteuning en de toeleiding naar 

ondersteuning lokaal binnen de gemeenten georganiseerd is. De specialistische ondersteuning sluit 

aan de ene kant aan bij de gemeenten, aan de andere kant wordt die ondersteuning regionaal 

afgestemd via de RIGG. De RIGG adviseert over de implementering en ontwikkeling van het GFM, bij 

voorbeeld door het opstellen van een referentiekader voor de toegang. Ten slotte speelt de RIGG 

een rol bij het monitoren van het jeugdstelsel. In de eerste plaats met gegevens vanuit de zorg, zoals 

de indicaties en declaraties zorg in natura en de uitputting van het budget. Daarnaast ondersteunt de 

RIGG gemeenten bij de monitoring van de transformatie (RIGG,2015). 

Figuur 1 Inrichting jeugdstelsel in jeugdzorgregio Groningen bron: RIGG 
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Aanvankelijk waren de gemeenten financieel solidair. Ze bekostigden alle individuele voorzieningen 

uit een gezamenlijk budget. Jeugdigen en gezinnen konden gebruik maken van zorg die door de 

gemeente vergoed wordt, de zogenaamde zorg in natura (zin) of zorg  zelf via een persoonsgebonden 

budget (pgb) betalen. Naarmate de tekorten op de budgetten groeiden en de gemeenten te weinig 

sturing op de kosten ervaarden, verloor deze werkwijze draagkracht. In 2018 zijn de gemeenten 

overgestapt naar een inhoudelijke solidariteit. Daarbij bleven de inkoop en het budgetbeheer 

centraal via de RIGG georganiseerd, maar werden de kosten grotendeels per gemeente verrekend. 

Alleen een aantal vormen van specialistische ondersteuning wordt nog steeds gezamenlijk 

gefinancierd (RIGG, 2017).  

De Transformatie in de jeugdzorgregio Groningen wordt dus ingevuld door regionaal de intensievere 

voorzieningen en de specialistische ondersteuning te organiseren. Lokaal werken gemeenten 

individueel aan de inrichting van de basisondersteuning. Daaronder vallen lichte vormen van 

ondersteuning, de jeugdgezondheidszorg, preventie en de toeleiding naar de specialistische hulp. 

Gemeenten maken daarbij hun eigen keuzes, maar stemmen ook af via het regionale 

samenwerkingsverband. Deze ontwikkelingen vinden plaats onder de druk van structurele tekorten 

op de budgetten voor jeugdhulp die zwaar drukken op de gemeentelijke begroting.  

 

1.5 Landelijke monitoring en registratie 

In de jeugdwet en de daarmee samenhangende algemene maatregelen van bestuur worden een 

aantal zaken vastgelegd die relevant zijn voor dit project. Het gaat om het uitwisselen van 

cliëntgegevens voor het verlenen van jeugdhulp (i.e. berichtenverkeer), beleidsinformatie voor de 

systeemverantwoordelijkheid van de rijksoverheid en de Verwijsindex. In de onderstaande tekst 

wordt dit toegelicht. 

1.5.1 Berichtenverkeer 

Voor de zorgtoewijzing en het declareren van zorgkosten is het noodzakelijk om cliëntgegevens uit te 

wisselen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. De gegevens en berichten die hiervoor 

uitgewisseld worden, zijn gestandaardiseerd via het landelijke berichtenverkeer. Het 

berichtenverkeer verloopt via een landelijk beheerde digitale infrastructuur. Gemeenten verlenen 

een zorgtoewijzing aan een aanbieder via een zogenaamd JW301 bericht. De aanbieder stuurt een 

bevestigingsbericht (JW302) terug. Het declareren van zorg vindt plaats via een JW303 bericht. Met 

de berichten ‘start zorg’ en ‘einde zorg’ kan een aanbieder aangeven of een traject gestart of gestopt 

is (Istandaarden, 2020). 

Omdat de gemeente niet in alle gevallen de verwijzer naar geïndiceerde zorg is, bestaat er ook een 

verzoek om toewijzingsbericht. Wanneer een verwijzer zoals de huisarts of een medisch specialist 

een cliënt naar een aanbieder verwijst, dan stuurt de aanbieder een JW315 bericht naar de 

gemeente met het verzoek om een zorgtoewijzing. Vanuit de gemeente kan dat het hierboven 

beschreven proces opgestart worden. 
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Tabel 1 Standaardberichten in het berichtenverkeer - bron: istandaarden.nl 

 

 

1.5.2 Beleidsinformatie 

Wettelijk is vastgelegd dat aanbieders van jeugdhulp cliëntgegevens over hun hulpverlening 

aanleveren aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ten behoeve van het opstellen van 

beleidsinformatie (Besluit jeugdwet, 2014). Het gaat hierbij om een beperkte set gegevens met het 

BSN van de cliënt en de ondersteuningstrajecten met start- en einddatum, de verwijzer en de reden 

van beëindiging. Alleen gegevens over jeugdhulp die in natura geleverd wordt, moeten worden 

aangeleverd aan het CBS. Gegevens over de toegang, ondersteuning die op basis van een pgb 

geleverd wordt of gegevens over preventie worden dus niet door het CBS verzameld.  

Op basis van deze gegevens stelt het CBS landelijke en gemeentelijke statistieken samen die inzicht 

geven in zorgtrajecten en de duur, de verwijzers en reden van beëindiging van jeugdhulp. Deze 

statistieken worden gedeelde via de jeugdmonitor van het CBS en via de gemeentelijke monitor 

sociaal domein van VNG realisatie die toegankelijk is via de website van waarstaatjegemeente. 

Omdat de gegevens door het CBS gecontroleerd en verwerkt moeten worden, lopen de statistieken 

altijd een aantal maanden achter op de huidige situatie. 

1.5.3 Verwijsindex 

De jeugdwet schrijft voor dat gemeenten en praktijkorganisaties gebruik maken van de landelijke 

Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Aangesloten organisaties kunnen in deze Verwijsindex melding 

doen over jeugdigen die risico lopen, bijvoorbeeld omdat zij tekenen van verwaarlozing tonen of een 

gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Door het gebruik van de index weten hulpverleners in theorie of 

een jeugdige ook ergens anders in beeld is en kunnen zij informatie over de jongere inwinnen 

(Memorie van toelichting, 2013).  

In de jeugdzorgregio Groningen wordt gebruik gemaakt van de verwijsindex “Zorg voor Jeugd”. Deze 

index bestaat uit een ketenregistratie, waarin aanbieders kunnen melden welke jeugdigen bij hun in 

behandeling zijn, en een registratie voor signalen van jeugdigen die risico lopen. Zorg voor jeugd 

wordt beheerd vanuit de GGD. Binnen elke gemeente is er een zorgcoördinator aangesteld die in 

actie komt als er meerdere signalen over een jeugdige binnenkomen. 

  

object titel omschrijving retourbericht

JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzingvoor Jeugdhulp JW316

JW301 Toewijzing Jeugdhulp Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aaneen aanbieder. JW302

JW303 Declaratie of factuur Jeugdhulp

Een declaratie is een verantwoordingsdocument waarin 

geleverde dienst / product wordt weergegeven. Een factuur is 

een formeelfinancieel administratief document (met 

wettelijke eisen)

JW304

JW305 Start Jeugdhulp
Bericht voor het melden van de start van leveringvan 

Jeugdhulp.
JW306

JW307 Stop Jeugdhulp Bericht voor het melden van de stop van leveringvan Jeugdhulp JW308
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2 De eerste fase van het project Monitoring 
Vanuit het project Monitoring is samen met de zogenaamde werkgroep Monitoring en Kwaliteit van 

de RIGG een kader voor monitoring in de regio opgesteld waarin de rol en de uitwerking van het 

project werd verfijnd. Het doel van werkgroep en de uitkomsten van de samenwerking beschrijven 

we in paragraaf 2.1. Daarnaast voerden we vanuit C4Youth een inventarisatie van de 

basisondersteuning in de Groninger gemeenten uit, waarop een pilot in drie Groninger gemeenten 

volgde, beschreven in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt beschreven hoe we van de uitkomsten 

gebruik maakten om een monitor van de transformatie te ontwikkelen 

2.1 Werkgroep monitoring 

Eén van de taken van de RIGG is de monitoring van de jeugdhulp en de transformatie. Om de 

monitoring in de regio goed te organiseren is er in 2016 vanuit de RIGG is een werkgroep gevormd. 

Deze werkgroep bestond uit een vertegenwoordiging van de RIGG, gemeente Groningen, de GGD, 

het Sociaal Planbureau Groningen en de projectleider monitoring van de Academische werkplaats 

C4Youth2.0. De eerste stap van de werkgroep was het inventarisaren van de activiteiten die landelijk 

en in de regio plaatsvinden op gebied van monitoring en kwaliteit. Een overzicht daarvan 

gecombineerd met adviezen voor verdere ontwikkeling werd samengevat in een notitie en door de 

GR PG&Z vastgesteld als leidraad voor monitoring in de regio (RIGG, 2017b). 

 

 

 

Op basis van het kwaliteitskompas van het NJI maakten we een indeling van de verschillende niveaus 

waarop monitoring plaatsvindt (NJI, 2020). Zoals figuur 2 laat zien gaat het daarbij om drie 

verschillende lagen. De specialistische hulp waarvoor een indicatie nodig is valt onder het niveau van 

de individuele voorzieningen. De kwaliteit van deze voorzieningen wordt gewaarborgd door de RIGG 

Figuur 2 Schema monitoring en kwaliteit werkgroep monitoring 
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als inkoper van zorg. De realisatie van de jeugdhulp wordt gemonitord via het regiesysteem van de 

RIGG waarin alle indicaties en declaraties van de zorg worden vastgelegd. Deze gegevens worden ook 

door de aanbieders aan het CBS geleverd en gebruikt voor de landelijke beleidsinformatie. De 

outcome van de individuele voorzieningen wordt gemeten door jeugdhulpaanbieders in het kader 

van hun eigen kwaliteitssystemen.  

Het niveau van de maatschappelijke outcome richt zich op de staat van de jeugd in brede zin. Niet 

alleen qua jeugdhulp, maar ook qua school, werk, vrije tijd, welzijn en gezondheid. Landelijk worden 

gegevens over deze terreinen gemonitord via de gemeentelijke monitor sociaal domein die 

gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl. Regionaal zet het Sociaal Planbureau Groningen zich 

in voor het monitoren van de jeugd met hun jeugdmonitor.   

Tussen de maatschappelijke uitkomsten en de individuele voorzieningen voegden we een tussenlaag 

toe voor de transformatie. De vrij toegankelijke hulp, de jeugdgezondheidszorg, de zorgtoeleiding 

vanuit de gemeenten, preventie, al deze onderwerpen zijn essentieel voor de transformatie, maar 

komen niet terug op de andere niveaus. In de landelijke beleidsinformatie en monitoren worden 

geen gegevens over de toegang en de lichte ondersteuning opgenomen. Ook in de regio ontbreekt 

het zicht op deze onderwerpen. 

In samenspraak met de werkgroep stelden we vast dat de individuele voorzieningen en 

maatschappelijke uitkomsten al door verschillende partijen regionaal en landelijk gemonitord 

werden. Het project monitoring richt zich daarom in samenwerking met de GGD op de 

mogelijkheden om de transformatiedoelen te monitoren door gegevens uit de JGZ te koppelen met 

die uit de gemeentelijke registraties. Het combineren van registraties geeft inzicht in de 

zorgtoeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente en de relatie daarvan met de geïndiceerde 

ondersteuning. Daarmee willen we meer inzicht krijgen in de mate waarin jeugdigen vroegtijdig hulp 

ontvangen, de juiste hulp op maat wordt geboden en hoe de samenwerking tussen aanbieders 

verloopt. 

2.2 Inventarisatie basisteams en pilots gemeenten 

In de beginfase van het programma van C4Youth 2.0 was er een directe verbinding tussen het project 

Monitoring en de andere deelprojecten. We voerden een inventarisatie uit van de 

basisondersteuning in de Groninger gemeenten, door teamleiders en beleidsmedewerkers van de 

gemeenten te interviewen. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat wat betreft de decentralisatie 

jeugd en de transformatie in de gemeenten nog veel in ontwikkeling was. De lokale inrichting van 

teams, de wijze waarop de teams werden aangestuurd en de manier waarop beslissingen over 

zorgtoewijzingen werden genomen verschilden niet alleen per gemeente, maar stonden binnen de 

gemeenten zelf ook niet vast (Evenboer, 2017) .  

Deze dynamiek in de organisatie was ook terug te zien bij het registreren van gegevens. Omdat er 

zoveel in ontwikkeling was, moest ook ontwikkeld worden wat en hoe geregistreerd moest worden. 

Consulenten die zich bezighielden met de zorgtoewijzing legden informatie vast die noodzakelijk was 

voor het nemen van een besluit, cliëntgegevens van de geïndiceerde zorg werden verwerkt, maar 

vanuit de gemeente was er geen structureel beeld van het verdere verloop van een casus. 

Teamleden die lichte ondersteuning boden, hielden dit bij in de systemen van hun 

moederorganisaties of soms zelfs alleen op papier. Er werd veel vastgelegd op veel verschillende 
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plaatsen, maar de gemeente had vaak geen toegang tot deze gegevens. Voor een compleet overzicht 

moest nog veel ontwikkeld worden. 

Vervolgens werden in drie gemeenten pilots uitgevoerd. Het doel was om door middel van 

actieonderzoek in samenwerking met de gemeentelijke teams de basisondersteuning verder te 

ontwikkelen en te verbeteren. Vanuit het project Monitoring sloten we aan met het doel om parallel 

aan het verbeteren van de basisondersteuning ook de monitoring van de transformatie op gang te 

brengen. We voerden interviews met teamleden om meer zicht te krijgen op de werkprocessen en 

de registraties van de deelnemende gemeenten.  

De pilot verliepen echter niet zoals vooraf gepland. Het bleek dat de vereiste randvoorwaarden voor 

deelname niet aanwezig waren doordat het verloop binnen de teams de werkdruk zo hoog maakte 

dat er geen ruimte was om met actieonderzoek bezig te zijn. De hoge werkdruk vormde ook een 

belemmering bij het verder ontwikkelen van de teams. Er leefden onder de teamleden 

onduidelijkheden over de missie en visie en de taken en rollen binnen de teams. Er waren dan ook 

geen uitgewerkte werkplannen en werkprocessen beschikbaar. De conceptversies van deze 

documenten lieten zien dat ook de teamleiders en beleidsmedewerkers nog volop bezig waren met 

de verdere inrichting van de processen. Interviews met teamleden over het registreren lieten zien 

dat er regiesystemen in gebruik waren, in ieder geval voor het bijhouden van stappen in het 

zorgtoewijzingsproces en voor de indicaties. De andere activiteiten zoals lichte ondersteuning 

konden niet altijd geregistreerd worden. Ook werd er niet bijgehouden wat er met cliënten gebeurde 

nadat zij waren doorverwezen naar geïndiceerde zorg (Evenboer, 2019). 

2.3 Het ontwikkelen van een Transformatiemonitor 

In samenwerking met de werkgroep Monitoring en Kwaliteit hebben we het doel van het project 

Monitoring nader verfijnd. De focus voor het monitoren van de transformatie moet niet bij de 

maatschappelijke uitkomsten of de geïndiceerde ondersteuning liggen, maar bij de 

basisondersteuning, de gemeentelijke teams en de zorgtoeleiding. Want door de omvang en de 

samenhang van deze onderdelen van het jeugdstelsel te meten, krijgt men zicht op het functioneren 

van het voorliggende veld. Wanneer deze gegevens verbonden kunnen worden  met de data over de 

geïndiceerde zorg, kan de vraag beantwoord worden of er een verplaatsing van zwaardere zorg naar 

lichte ondersteuning plaatsvindt. 

Het project expertpool kreeg een nieuwe invulling omdat de expertpool er niet in slaagde de rol te 

vervullen die het binnen het Groninger Functioneel Model moest vervullen. Daarmee verviel ook de 

doelstelling binnen dit project om geschikte indicatoren te vinden voor de expertpool. Met de 

voortijdige afronding van de pilots in het kader van het project “versterken basisondersteuning” 

kreeg ook de daar bijbehorende doelstelling binnen het project Monitoring een nieuwe invulling. In 

overleg met Zonmw hebben we de doelstellingen over de basisondersteuning en alle 

transformatiedoelen met elkaar verbonden op grond van het inzicht dat de transformatie afhankelijk 

is van de samenhang tussen de basisondersteuning en de transformatiedoelen.  

De volgende stap was om in samenwerking met de GGD een plan uit te werken om de gegevens uit 

de registratie van de jeugdgezondheidszorg gepseudonimiseerd te koppelen aan de registratie van 

de geïndiceerde zorg die beheerd werd door de RIGG. We werkten een conceptplan uit en bespraken 

dit met de privacy functionaris van de GGD en de gegevensfunctionaris van de gemeente Groningen. 
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Naar aanleiding van dit gesprek en de andere reacties op het plan kwamen twee leerpunten naar 

voren. 

In de eerste plaats wilden we de gegevens uit verschillende registraties op persoonsniveau aan elkaar 

koppelen. Alleen dan kan aangetoond worden of dezelfde persoon in meerdere registraties 

voorkomt en dus of na het gebruik van lichte ondersteuning ook zwaardere ondersteuning volgt. Als 

de gegevens via een Trusted Third Party (TTP) constructie gepseudonimiseerd worden is dit in 

theorie mogelijk binnen de huidige privacywetgeving. Voor het tot stand brengen van een TPP 

moeten echter alle noodzakelijke technische, juridische en organisatorische voorwaarden vooraf 

georganiseerd zijn. Het advies van de gegevensfunctionaris was om te beginnen met het zo 

gedetailleerd mogelijk in beeld brengen van welke gegevens je wilt gebruiken, waarom die 

noodzakelijk zijn, voor welke doelen die noodzakelijk zijn en welke resultaten je uiteindelijk wilt 

rapporteren en dat bij voorkeur met concrete voorbeeld tabellen en figuren. Dit advies leidde tot het 

besef dat we daarvoor eerst meer inzicht in de registraties nodig hadden. Voor het formuleren van 

concrete indicatoren en resultaten wilden we zeker zijn van alle mogelijkheden die de betrokken 

registraties te bieden hadden.   

Ten tweede vormen de registraties van de jeugdgezondheidszorg en de geïndiceerde zorg weliswaar 

een goed begin voor het in beeld brengen van de transformatie, maar missen nog de gegevens van 

de andere vormen van lichte ondersteuning en de zorgtoeleiding vanuit de gemeente. Met de 

werkgroep Monitoring en Kwaliteit hadden we eerder vastgesteld dat die informatie van groot 

belang is voor de transformatie. Het is immers in het voorliggende veld waar de transformatie tot 

stand moet komen. 

Na het bespreken van deze leerpunten binnen de academische werkplaats en de werkgroep 

Monitoring en Kwaliteit besloten wij om een andere route te volgen. In plaats van het koppelen van 

gegevensbestanden van verschillende organisaties op persoonsniveau, startten we met het 

analyseren van de individuele registraties. Met verkennende analyses van geanonimiseerde 

bestanden uit de relevante registraties in één gemeente wilden we ervaring opdoen met het proces 

van gegevensverzameling en analyse en een eerste inzicht geven in het soort informatie dat men kan 

verwachten van een monitor van de transformatie. 

We benaderden hiervoor eerst de pilotgemeenten waarmee we in het project ‘Versterken 

basisondersteuning’ al samenwerkten. De pilotgemeente Stadskanaal had als gevolg van de tekorten 

een Taskforce opgericht (Gemeente Stadskanaal, 2018). Een van de werkgroepen van deze Taskforce 

richtte zich specifiek op data-analyse. De doelen van de gemeente en het project monitoring waren 

vrijwel gelijk, namelijk zicht krijgen op de lokale eerstelijnsvoorzieningen en lichte ondersteuning en 

de samenhang en samenwerking met de jeugdhulp. We spraken af om de registraties van de 

gemeente, van de jeugdgezondheidszorg van de GGD en van de lokale welzijnsinstelling Welstad te 

analyseren en de uitkomsten met de uitvoerende professionals en het management van deze 

organisaties te duiden. De uitkomsten van dit proces zouden zicht kunnen geven op de huidige stand 

van zaken, zowel wat betreft de transformatie als op de wijze van registreren. Op basis van deze 

informatie wilden we met de betrokken partijen verkennen hoe we een transformatie monitor 

verder vorm konden geven. 
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Met de gemeente werkten we de doelstellingen gericht op het bepalen van de relevante prestatie-

indicatoren van de basisondersteuning en alle transformatiedoelen verder uit. We formuleerden de 

volgende vragen als leidraad voor het bepalen van relevante indicatoren: 

1. Wat is het gebruik, verloop van gebruik en samenhang tussen gebruik van voorzieningen uit 

het voorliggend veld? 

2. In welke mate voorkomen, vertragen of verminderen voorliggende voorzieningen het gebruik 

van specialistische voorzieningen? 

3. Welke verbeterpunten ten aanzien van de aard en omvang van de voorliggende 

voorzieningen en de samenwerking tussen betrokken professionals hierbinnen kunnen we 

vinden? 
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3 Registraties over jeugdzorg in de gemeente Stadskanaal 
Het vervolg van het project Monitoring was gericht op analyse van de registraties van het lokale 

jeugdstelsel in gemeente Stadskanaal. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt uiteengezet  

hoe de basisondersteuning in Stadskanaal is vormgegeven. In de tweede paragraaf lichten we toe 

wat en hoe er geregistreerd wordt in deze gemeente. In paragraaf 3.1 wordt ten slotte het proces 

dat doorlopen werd om tot de analyse te komen beschreven.. 

3.1 Inrichting basisondersteuning in Stadskanaal 

In gemeente Stadskanaal worden preventie en lichte ondersteuning, het zogenaamde voorliggend 

veld, uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg, JGZ (i.c. GGD) en de welzijnsinstelling Welstad. In 

sommige andere gemeenten levert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dergelijke zorg. In 

Stadskanaal bestaat een instelling met een bijna vergelijkbare naam, het Centrum voor Jeugd en 

Gezin en Veiligheid (CJGV), maarde invulling is anders dan gebruikelijk voor een CJG. Het CJGV is 

opgericht voor de begeleiding en zorgtoeleiding bij zwaardere casussen waar vaak 

veiligheidsproblematiek speelt. Vanaf de oprichting is de OGGz daarom ook onderdeel van het CJGV. 

Sinds de invoering van de jeugdwet is de zorgtoeleiding naar specialistische jeugdhulp aan de taken 

van het CJGV toegevoegd. Verder worden de nieuwe vormen van ondersteuning die de gemeente 

ontwikkeld vanuit het CJGV aangestuurd. Bij het CJGV werken consulenten allround en consulenten 

veiligheid. De allround consulenten voeren de toeleiding naar de geïndiceerde zorg uit, de 

veiligheidsconsulenten richten zich op veiligheidscasussen.  

Om de beweging naar voren te realiseren worden in de gemeente nieuwe vormen van ondersteuning 

ontwikkeld die worden aangestuurd vanuit het CJGV. Er zijn hulpverleners van Accare, Elker, VNN, 

het Leger des Heils en St. Reik  gedetacheerd bij het CJGV die lichte ondersteuning tot vijf gesprekken 

kunnen bieden aan jeugdigen waarvan niet duidelijk is of zij geïndiceerde hulp nodig hebben. Bij het 

CJGV wordt deze vorm van ondersteuning aangeduid als het “variabel deel”.  Consulenten kunnen 

jeugdigen naar deze hulpverleners verwijzen zonder dat hier een indicatie voor afgegeven hoeft te 

worden.  

Daarnaast zijn sinds 2017 twee Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) actief die bij de 

huisartspraktijken jeugdigen ondersteunen. De OJG-ers worden gedetacheerd vanuit VNN en Lentis. 

Zij voeren dezelfde taken uit als praktijkondersteuners jeugd, alleen worden ze in jeugdzorgregio 

Groningen niet zo genoemd omdat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente hun aanstelling 

vergoedt. Vanaf 2018 werken deze OJG-ers bij alle huisartsenpraktijken in de gemeente Stadskanaal 

(Stadskanaal, 2018). 

In figuur 3 is te zien dat de jeugdgezondheidszorg, Welstad, het variabele deel en de OJG onderdeel 

zijn van het lokale voorliggende veld in gemeente Stadskanaal. Het CJGV is lokaal de schakel naar de 

regionaal georganiseerde specialistische ondersteuning. Consulenten van het CJGV voeren de 

zorgtoewijzing uit, veiligheidsconsulenten kunnen een verzoek tot onderzoek (VTO) bij de raad 

indienen en gecertificeerde instellingen stemmen verwijzingen naar jeugdhulp af met het CJGV. 
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Figuur 3 Inrichting van het lokale jeugdstelsel in gemeente Stadskanaal 

 

Figuur 4 illustreert het algemene werkproces zorgtoeleiding. Iedereen met een hulpvraag of een 

melding kan contact opnemen met het CJGV. Bij de front-office vindt een eerste triage plaats. Gaat 

het om een probleem dat ook door het voorliggend veld kan worden opgepakt, dan wordt de cliënt 

doorverwezen naar Welstad. De jeugdige kan ook direct naar het variabele deel verwezen worden. 

Gaat het om een vraag waarvan duidelijk is dat er meer intensieve ondersteuning noodzakelijk is, dan 

wordt een formulier opgestuurd. Is het een aanbieder die een cliënt aanmeldt, dan is dit een 

aanmeldformulier. Is het een ouder, dan wordt een aanvraagformulier of een 

herbeoordelingsformulier gebruikt.  

Het ingevulde en ondertekende formulier is de eerste stap in het zorgtoeleidingsproces. Bij het 

verdeeloverleg allround wordt de casus toebedeeld aan een van de consulenten. Daarna volgt een 

keukentafelgesprek waar de hulpvraag verder onderzocht  wordt. Eventueel worden aanvullende 

documenten opgevraagd. Wanneer alle vereist informatie voor het nemen van een besluit 

achterhaald is, stelt de consulent een beschikking of een afwijzing op. De beschikking wordt door een 

andere consulent getoetst. Na goedkeuring is het besluit definitief. Het gezin wordt op de hoogte 

gebracht van het besluit en de casus wordt overgedragen aan een jeugdhulpaanbieder (gemeente 

Stadskanaal, 2018b).  
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Figuur 4 Werkproces allround bron: gemeente Stadskanaal 

 

 

Figuur 5 visualiseert het werkproces rond casussen waarbij de veiligheid van kinderen, jongeren of 

gezinnen in het geding is. Veiligheidscasussen kunnen via verschillende kanalen bij het CJGV 

terechtkomen. Het voorliggend veld, hulpverleners of andere bezorgde opvoeders kunnen melding 

doen van een veiligheidscasus bij het CJGV.  Als uit onderzoek van Veilig Thuis blijkt dat een casus het 

beste door het CJGV kan worden afgehandeld dragen zij de casus over.  

De casussen worden verdeeld via het verdeeloverleg veiligheid. De consulenten van het CJGV maken 

gebruik van de benaderingswijze Signs of Safety. Ze volgen daarbij, afhankelijk van de situatie, de 

stappen die staan weergegeven in figuur 5. Soms is het nodig om alle stappen van risicotaxatie, 

analyse tot veiligheidsplan te doorlopen. In de ergste gevallen doet de consulent een verzoek tot 

onderzoek bij de raad voor kinderbescherming (gemeente Stadskanaal, 2018c). 
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Figuur 5 Werkproces veiligheid bron: gemeente Stadskanaal 

 

 

 

3.2 Registraties in gemeente Stadskanaal 

De werkprocessen binnen het CJGV worden geregistreerd in verschillende systemen. Tabel 2 laat zien 

in welke volgorde systemen worden gebruikt in het zorgtoewijzingsproces. De eerste stap is het 

opzoeken of aanmaken van een dossier in C3. In veel gevallen bestaat er al een dossier als een 

aanvraag of een melding binnenkomt. De front office medewerker zal in die gevallen contact 

opnemen met de betrokken consulent of als dat nodig is, de casusregisseur van een ketenpartner 

informeren. Bij een nieuwe casus wordt door de front office een dossier aangemaakt in C3 en wordt 

het ondertekende aanmeldformulier gescand en toegevoegd aan het dossier. Alle aanmeldingen 

voor zorg worden in dit systeem verwerkt. Consulenten maken logboeknotities met aantekeningen of 

mailverkeer. Daarnaast kunnen documenten aan een dossier worden toegevoegd.  
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Tabel 2 Registratie zorgtoeleiding CJGV Stadskanaal 

 

 

De RIGG voert het contract- en budgetbeheer uit voor geïndiceerde zorg die in natura wordt 

geleverd. Dit houdt in dat alle indicaties voor jeugdhulp die worden afgegeven in de regio moeten 

worden vastgelegd in de registratie die beheerd wordt door de RIGG. Hiervoor wordt de 

Suite4Jeugdzorg (S4JZ) van Centric gebruikt. Als het besluit over een beschikking definitief is, dan 

voert een administratief medewerker van de back office de indicatie in de S4JZ van de RIGG in (RIGG, 

2017c). 

Voor het zorgtoewijzingsproces maakt het CJGV gebruik van een lokale versie van de suite. Voor de 

verschillende stappen van het toewijzingsproces zijn standaarddocumenten beschikbaar. De stappen 

6 t/m 11 uit figuur 4 worden bijgehouden in dit systeem. Als er echter documenten zoals 

rapportages, evaluaties of plannen van derden nodig zijn tijdens het proces, kunnen die niet worden 

opgeslagen in de lokale suite. Deze documenten worden toegevoegd aan het dossier in C3. 

De stappen en documenten die spelen bij een veiligheidscasus worden bijgehouden in het dossier in 

C3. De gedragswetenschapper van het team houdt daarnaast een Excel overzicht bij met huidige 

caseload veiligheid en de fase waarin iedere casus zich bevindt. De hulpverleners van het variabel 

deel houden een medisch dossier bij in de registratie van hun moederorganisatie. Binnen het CJGV  

wordt met een Excellijst bijgehouden welke casussen bij het variabel deel liggen. In sommige 

gevallen wordt dit ook in C3 vermeld. De bedoeling is om dit voor alle casussen standaard te doen. 

De OJG-ers ten slotte registreren in de huisartsenregistratie en/of bij hun moederorganisatie 

afhankelijk van de afspraken die daarover zijn gemaakt met de huisartsenpraktijk. Bij het CJGV wordt 

door middel van een Excel overzicht gevolgd welke casussen bij de OJG in behandeling zijn en welke 

stappen daar worden genomen. 

Figuur 6 laat zien dat er nog twee relevante registraties spelen in de lokale basisondersteuning. De 

GGD medewerkers van de jeugdgezondheidszorg in de jeugdzorgregio Groningen registreren in 

MLCAS (www.allegro-sultum.nl/producten.html). Dit cliëntregistratiesysteem is specifiek voor de JGZ 

ontwikkeld. Alle relevante informatie over de dienstverlening wordt opgeslagen in dit systeem. De 

welzijnsinstelling Welstad maakt gebruik van het cliëntvolgsysteem REGAS (www.regas.nl). 

C3 Lokale Suite S4JZ

vraag frontoffice registreren vraag

aanmeldformulier frontoffice

aanmaken-opzoeken 

cliënt / invoegen 

aanmeldformulier

keukentafelgesprek consulent

toeleiding consulent

Toetsing consulent toetsing

zorgtoewijzing consulent / backoffice beschikking

hulpverlening consulent

ouders / jeugdigen CJGV handelingen

vaststellen zorgbehoefte, afstemmen met 

gezin en evt. hulpverleners, etc.

doorverwijzen / versturen aanmeldformulier

verwerken aanmelding / verdelen caseload

aanmelden bij zorgaanbieder

contact, herindicatie, etc.

controle op juistheid en volledigheid van de 

stukken en het genomen besluit

registratie

bijhouden 

communicatie, 

stappen, 

ontwikkelingen

aanmaken 

werkproces / 

gespreksverslag / 

rapport

zorgtoewijzing S4JZ / 

BZG

http://www.allegro-sultum.nl/producten.html
http://www.regas.nl/
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Figuur 6 De registraties binnen het jeugdstelsel in de gemeente Stadskanaal 

 

 

3.3 Proces  

In het voorjaar van 2019 was het plan om uit de registraties van de JGZ, Welstad en het CJGV 

anonieme gegevensbestanden over het jaar 2018 op te vragen en deze te analyseren vanuit de blik 

van de transformatiedoelen. Het doel was om inzicht krijgen in het gebruik, verloop en samenhang 

van voorzieningen uit het voorliggend veld en inzicht in de mate waarin voorliggende voorzieningen 

specialistische voorzieningen weten te voorkomen, vertragen of verminderen. Deze inzichten leveren 

verbeterpunten op ten aanzien van de aard en omvang van de voorliggende voorzieningen en de 

samenwerking tussen betrokken professionals hierbinnen. Daarnaast kunnen de inzichten 

aanknopingspunten bieden voor het verbeteren van de registraties en het monitoren van de 

transformatie. 

Tijdens de uitvoering van het plan deed zich een aantal hindernissen voor. In de eerste plaats geldt 

sinds de invoering van de AVG dat voor alle gegevensbestanden, ook anonieme, 

gebruikersovereenkomsten met de bronhouders gesloten moeten worden. Omdat er geen 

standaardovereenkomsten voor dit soort analyse beschikbaar waren, kostte het relatief veel tijd om 

conceptovereenkomsten op te stellen. 

Ten tweede was het, ondanks de bereidheid van alle betrokken partijen om mee te werken aan het 

onderzoek, niet eenvoudig om tijd vrij te maken. Het is uiteindelijk niet gelukt om een 

gebruikersovereenkomst met Welstad te sluiten doordat als gevolg van de hoge werkdruk de 

dagelijkse praktijk prioriteit kreeg ten opzicht van deelname aan het onderzoek. 

Ten slotte was het ontsluiten van de gegevens uit het C3 regiesysteem bijzonder arbeidsintensief. 

Aan de ene kant komt dit omdat het systeem niet over een rapportage of exportfunctie beschikte. 

Voordat de gegevens bruikbaar waren voor onderzoek was het noodzakelijk om met de 

softwareontwikkelaar een exportquery te ontwikkelen om de data uit het systeem te kunnen 

onttrekken. Doordat bij de besluitvorming van dit proces verschillende lagen van drie verschillende 

organisaties betrokken waren, kostte het tot stand brengen van een relatief eenvoudige levering van 

databestanden uiteindelijk toch meerdere maanden. 
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Aan de andere kant was het probleem dat de data in C3 ongestructureerd zijn opgeslagen. De query 

bevatte de teksten uit de logboekfunctie en de namen van de documenten. Om deze gegevens 

geschikt te maken voor de analyse was het nodig om de gegevens eerst kwalitatief te analyseren. In 

samenwerking met de medewerkers van het CJGV hebben we de documenten gecodeerd. De 

logboeknotities analyseerden we door in Excel naar trefwoorden te zoeken in de tekst. Het ging 

hierbij bijvoorbeeld om de namen van de hulpverleners van het variabele deel of om termen zoals 

“huisarts”, “consultatiebureau” of “jeugdarts”. Hiermee konden we een indruk geven van partijen die 

betrokken zijn bij een jeugdige op basis van de informatie in C3. Dit proces bleek echter een stuk 

weerbarstiger te zijn dan aanvankelijk verwacht.  

Omdat er geen harde voorschriften gelden over wat er wel of niet vastgelegd moet worden in C3  

verschilt het per consulent wat er werd bijgehouden in de registratie. Daarbij komt dat als er meer 

dan één kind uit een gezin ondersteuning ontving, de richtlijn was om alle informatie onder het 

dossier van het oudste kind in het gezin op te slaan. Verder kwam het voor dat de volledige naam, de 

juiste geboortedatum en/of  de BSN niet opgenomen waren in C3. In deze analyse konden alleen 

cliënten waarvan de BSN bekend was worden meegenomen. De gegevens uit C3 zijn dan ook alleen 

indicatief voor de processen in de gemeenten en kunnen niet gezien worden als representatief voor 

de dienstverlening van het CJGV. 
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4 Resultaten: in Stadskanaal geleverde jeugdzorg 
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van analyses van de gemeentelijke registraties in Stadskanaal en 

van de registratie van de jeugdgezondheidszorg. In hoofdstuk 2 formuleerden we drie vragen die de 

leidraad voor de analyses vormden. In paragraaf 4.1 beantwoorden we de vraag naar het gebruik, 

het verloop van gebruik en de samenhang tussen het gebruik van voorzieningen in het voorliggende 

veld. In welke mate de voorliggende voorzieningen het gebruik van specialistische voorzieningen 

voorkomen, vertragen over verminderen behandelen we in paragraaf 4.2. Ten slotte is paragraaf 4.3 

gericht op de vraag welke verbeterpunten ten aanzien van de aard en omvang van de voorliggende 

voorzieningen en de samenwerking tussen betrokken professionals hierbinnen uit de resultaten 

volgen.  

 

4.1 Wat is het gebruik, verloop van gebruik en samenhang tussen gebruik van 

voorzieningen uit het voorliggend veld? 

In deze paragraaf wordt het gebruik en de samenhang van voorzieningen, voor zover de bestanden 

uit de registraties die we analyseren daar zicht op geven, beschreven. Eerst kijken we naar het 

totaalbeeld dat uit de registraties van het CJGV en de jeugdgezondheidszorg naar voren komt in 

subparagraaf 4.1.1. In de twee subparagrafen daarna kijken we verder naar de registraties van het 

CJGV en de geïndiceerde zorg in het bijzonder. In 4.1.4 komt het gebruik van de 

jeugdgezondheidszorg aan bod. In de laatste twee subparagrafen kijken we in hoeverre we iets 

kunnen zeggen over de samenhang tussen voorzieningen op basis van de beschikbare gegevens. 

4.1.1 Gebruik voorzieningen jeugdgezondheidszorg en CJGV 

Het totale gebruik van voorzieningen in gemeente Stadskanaal brengen we in beeld door te kijken 

naar het deel van alle jeugdigen dat in 2018 contact had met de jeugdgezondheidszorg of het CJGV. 

Figuur 7 toont per leeftijd het percentage dat preventie, lichte, specialistische ondersteuning of een 

combinatie daarvan ontving, van alle kinderen en jongeren in Stadskanaal. Dit aandeel is berekend 

door de aantallen in de registraties te vergelijken met de standcijfers op 1 januari 2018 van het 

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In het gegevensbestand van de jeugdgezondheidszorg zijn alle 

kinderen tot 4 jaar die ergens gedurende 2018 in de gemeente Stadskanaal woonden opgenomen. 

Die aantallen zijn iets hoger dan die van het CBS vanwege verhuizingen naar de gemeente in de loop 

van het jaar, daarom komen de percentages boven de 100% uit. Omdat kinderen die tijdens het jaar 

geboren worden op 1 januari nog geen 0 jaar zijn, worden die weergegeven met de leeftijd -1 jaar. Zij 

worden vergeleken met de groep kinderen die het CBS vermeld als 0 jarigen op 1 januari 2019. 

In het kader van de jeugdgezondheidszorg wordt aan ieder jeugdige in de gemeente Stadskanaal 

preventieve gezondheidszorg aangeboden. Waar dat nodig is bieden jeugdartsen en 

verpleegkundigen van de GGD extra lichte ondersteuning. De rechterkant van figuur 7 laat zien dat 

de pasgeborenen vaak extra ondersteuning ontvangen. Tot 4 jaar blijft de jeugdgezondheidszorg 

contact houden met alle kinderen. Het gaat dan in de helft van de gevallen om reguliere preventieve 

gezondheidszorg via contactmomenten. In de andere helft wordt ook (extra) lichte ondersteuning 

geboden. Verder is in de figuur te zien dat het contact met kinderen afneemt naarmate zij ouder 

worden.  
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Figuur 7 Gebruik voorzieningen CJGV en jeugdgezondheidszorg 2018 gemeente Stadskanaal bron: CJGV Stadskanaal, RIGG, 
GGD Groningen 

 

De linkerkant van figuur 7 laat de jeugdigen zien die voorkomen in de registraties van de gemeente. 

Te zien is dat vooral 8 en 9 jarigen vaak voorkomen in de registraties van het CJGV (met 

respectievelijk 25% en 26%). De meeste van deze jeugdigen maken gebruik van een vorm van 

specialistische ondersteuning, soms in combinatie met lichte ondersteuning of zorgtoeleiding. De 

combinatie met zorgtoeleiding komt voor als een indicatie afloopt en er een herbeoordeling nodig is. 

De combinatie met lichte ondersteuning geeft aan dat er contact is met het CJGV dat niet onder 

zorgtoeleiding valt, bijvoorbeeld deelname aan een zorg overleg door een consulent. Een kleinere 

groep maakt alleen gebruik van lichte ondersteuning. Deze indeling naar vorm van ondersteuning is 

bepaald door te kijken naar de registraties van het CJGV waarin de jeugdige in 2018 voorkomt.  

In het figuur missen de gegevens over de ondersteuning die vanuit Welstad wordt geboden. Ook is 

het waarschijnlijk dat er bij de gemeente meer lichte ondersteuning geboden wordt door het variabel 

deel, de OJG-ers en de consulenten veiligheid dan in de registraties van 2018 te vinden is. Toch laten 

de nu beschikbare gegevens al zien dat een groot deel van de jeugd met lichte of intensieve 

ondersteuning in aanraking komt.  

4.1.2 Het gebruik van voorzieningen vanuit of gerelateerd aan het  CJGV 

Over het gehele jaar 2018 zijn 914 kinderen en jongeren met declaraties voor geïndiceerde zorg 

opgenomen in de S4JZ van de RIGG. Het bestand uit de lokale suite met gegevens over het 

werkproces toeleiding zorg bevat 238 kinderen en jongeren. Uit C3 hebben we van 447 kinderen 

gegevens kunnen meenemen in de analyse. Vooral in deze registratie vallen veel personen buiten de 
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analyse omdat zij zonder BSN geregistreerd stonden en daarom niet aan de andere bestanden 

gekoppeld konden worden. In totaal gaat het bij de koppeling van gegevens uit S4JZ, de lokale suite 

en C3 om 1068 unieke personen. Dit is geen optelsom van de drie groepen omdat jeugdigen in meer 

dan 1 registratie kunnen voorkomen. 

Tabel 3 Jeugdigen per registratie in 2018. bron: CJGV Stadskanaal, RIGG 

registratie aantal cliënten 

declaraties van geïndiceerde zorg (S4JZ) 914 

werkproces toeleiding lokale suite 238 

notities en/of documenten in C3 447 

totaal 1068 

 

Kijken we naar welke jeugdigen in meer dan 1 van deze registraties vermeld staan, dan komen tot de 

indeling uit tabel 4.  

Tabel 4 Jeugdigen ingedeeld naar de soort ondersteuning op basis van het voorkomen in registraties. bron: bron: CJGV 
Stadskanaal, RIGG 

proces aantal kinderen / jongeren % 

Specialistische ondersteuning 582 54% 

Zorgtoeleiding 238 22% 

Lichte en specialistische ondersteuning 126 12% 

Lichte ondersteuning 122 11% 

totaal 1068 100% 

 

Jeugdigen die alleen specialistische ondersteuning gebruiken komen enkel voor in de S4JZ. Deze 

jongeren hebben in 2018 geen contact gehad met het CJGV. Er zijn hiervoor twee mogelijke 

verklaringen. Ofwel hebben deze jeugdigen meerjarige indicaties die het gehele jaar geldig waren en 

was er geen reden om contact met het CJGV te hebben ofwel het gaat om een zogenaamde “goede 

toekenning”. Naast gemeenten kunnen de huisarts, medisch specialisten en gecertificeerde 

instellingen zorgtoewijzingen afgeven. In de jeugdzorgregio Groningen is met deze verwijzers 

afgesproken dat zij een verzoek om zorgtoewijzing naar de gemeente versturen en dat mits een 

aantal specifieke uitzonderingen de gemeente ervan uit gaat dat het toewijzingsproces zorgvuldig is 

verlopen en daarom niet opnieuw door de gemeente herhaald hoeft te worden. Heeft de jeugdige 

bijvoorbeeld al eerder hetzelfde product gebruikt of doet zich een onwaarschijnlijke combinatie van 

producten voor, dan wordt het verzoek onderzocht. De verzoeken worden administratief door de 

back office van het CJGV verwerkt en in de S4JZ ingevoerd (RIGG, 2017d).  

De volgende groep jeugdigen (in tabel 4 aangeduid met ‘zorgtoeleiding’) vinden we in de lokale suite. 

Voor deze groep geldt dat er ergens in 2018 een werkproces toeleiding zorg gestart is. Deze 

jeugdigen komen ook voor in C3 omdat daar hun aanmelding en de notities van de consulenten zijn 

opgenomen. Daarnaast komen deze jongeren bijna allemaal ook voor in S4JZ (RIGG) omdat ze al 

specialistische hulp ontvingen of na het toeleidingsproces zijn doorverwezen naar hulp.  
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De volgende groep van 126 jeugdigen heeft naast declaraties voor specialistische ondersteuning ook 

contact gehad met de consulenten van het CJGV, maar niet over zorgtoeleiding. Ten slotte zijn er 122 

jeugdigen die alleen in het regiesysteem C3 voorkomen. In deze groep zitten de jeugdigen die een 

vorm van lichte ondersteuning gebruikten. Ze hebben bijvoorbeeld contact gehad in het kader van 

het variabel deel (max. 5 gesprekken met een hulpverlener van Accare, Elker, VNN, St. Reik of Leger 

des Heils), ondersteuning van een OJG-er of het gaat om een veiligheidscasus waar verder geen 

specialistische ondersteuning speelt. 

De beleidsinformatie van het CBS bestaat uit alle jeugdhulp waarvoor een indicatie wordt afgegeven 

en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De basisondersteuning of lichte ondersteuning wordt 

niet gemonitord vanuit het CBS (CBS, 2017). De cijfers uit de registraties voegen aan het beeld van 

het CBS de lichte vormen van ondersteuning toe. Van de jongeren met geïndiceerde zorg zijn er 582 

die alleen specialistische ondersteuning gebruiken. De groepen zorgtoeleiding en lichte en 

specialistische ondersteuning maken beiden gebruik van een combinatie van ondersteuning. Ofwel 

de ondersteuning van een consulent bij het zorgtoeleidingsproces ofwel een andere vorm van lichte 

ondersteuning naast geïndiceerde zorg. Met de huidige wijze van registreren is het niet altijd 

duidelijk wat voor ondersteuning dit precies is. Uit gesprekken met de consulenten komt naar voren 

dat het bijvoorbeeld kan gebeuren dat een ouder contact opneemt omdat een omgangsregeling 

tijdelijk moet worden aangepast vanwege een vakantie. Deze twee groepen samen omvatten 32% 

van alle jeugdigen met ondersteuning. De laatste groep bestaat uit 122 jeugdigen (11%) die alleen 

lichte ondersteuning ontvingen. Uit Excel-overzichten en gesprekken met medewerkers van het CJGV 

blijkt dat deze groep waarschijnlijk groter is, maar dat het registreren daarvan in 2018 nog op gang 

moest komen. Hierbij speelt dat de hulpverleners van het variabel deel en de OJG-er zelf geen 

toegang hebben tot C3. Zij registreren immers al bij hun moederorganisaties. Vanuit het CJGV werd 

de dienstverlening van deze hulpverleners in de eerste plaats bijgehouden in Excel-overzichten, 

waardoor minder sterk de behoefte werd ervaren om de gegevens ook in C3 op te slaan. 

Hoewel de huidige gegevens door het ontbreken van een deel van de lichte ondersteuning alleen 

indicatief zijn, komt er wel een beeld van de transformatie naar voren. In 2018 is het CJGV direct of 

indirect bij 46% van de cliënten uit de registraties van het CJGV betrokken. Binnen die groep gaat het 

bij iets minder dan de helft om zorgtoeleiding en bij de rest om een andere vorm van ondersteuning 

zoals het variabel deel, de OJG-er of ondersteuning in het kader van veiligheid. Het CJGV is opgezet 

voor begeleiding en regie bij zwaardere casussen. Dat er vanuit uit CJGV of gerelateerd aan het CJGV 

ook veel lichte ondersteuning te vinden is, laat zien dat de gemeente zich inzet om nieuwe lichte 

laagdrempelige vormen van ondersteuning te ontwikkelen. Aan de andere kant is bij meer dan de 

helft van de cliënten de gemeente in 2018 niet betrokken. Het gaat dan om jeugdigen met alleen 

geïndiceerde specialistische ondersteuning. Dit roept de vraag op hoe getransformeerd de jeugdhulp 

in de gemeente is. Is al die specialistische ondersteuning noodzakelijk of zijn er ook lichtere 

alternatieven mogelijk? Speelt de gemeente hier geen rol omdat de lokale lichte ondersteuning niet 

past bij deze casussen of zijn zij het resultaat van het systeem dat nog op de oude manier 

functioneert.  

4.1.3 Het gebruik en verloop van het gebruik van voorzieningen via geïndiceerde zorg 

Voor de wijze waarop de RIGG de financiering en de toekenning van jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering heeft ingericht is een volledige registratie van alle indicaties noodzakelijk. Het up-

to-date brengen en houden van de S4JZ registratie had daarom vanaf het begin van de 
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decentralisatie de hoogste prioriteit. Doordat de toegang in de gemeenten nog in ontwikkeling was 

en in 2016 en 2018 er nieuwe producten en productcodes werden ingevoerd was dit geen 

eenvoudige opgave.  

Vanwege de centrale rol van de S4JZ in het Groninger jeugdstelsel is er veel tijd geïnvesteerd in de 

betrouwbaarheid en compleetheid van deze registratie (RIGG, 2017c). Daarom is het mogelijk om 

van meerdere jaren cijfers te tonen. We hebben voor deze analyse van de cliënten met hulp in 2018 

ook opgevraagd of zij in 2017 of 2019 zorg ontvingen. Hiermee kunnen we ook het verloop van deze 

zorg weergeven. Zie figuur 8. 

Figuur 8 Het gebruik en verloop van geïndiceerde  zorg van alle cliënten die in 2018 zorg declareerden. Bron: RIGG 

 

In figuur 8 is voor alle jeugdigen die in 2018 geïndiceerde zorg gebruikten weergegeven of zij het jaar 

ervoor of erna ook zorg declareerden. Bijna de helft van de jeugdigen ontvangt zorg in alle drie jaren. 

Slecht een kleine groep van 73 jeugdigen volgt een traject korter dan een jaar. 

Tabel 5 laat zien hoe het gebruik van specialistische ondersteuning samenhangt met de 

dienstverlening van het CJGV in 2018. Van alle jeugdigen die zijn ingestroomd in specialistische 

ondersteuning in 2018, dus die in 2017 geen zorg ontvingen, zijn er 45 ingestroomd via het CJGV en 

136 via een andere verwijzer. De meeste nieuwe instroom komt dus niet via de gemeente, maar via 

een andere verwijzer zoals de huisarts, medisch specialisten of gecertificeerde instellingen.  

De percentages per rij geven per soort ondersteuning weer hoe het verloop van de geïndiceerde zorg 

voor de groep jeugdigen met die ondersteuning is. Opvallend is dat van de jeugdigen die met 

zorgtoeleiding te maken hebben de meerderheid in 2017 ook als zorg ontving (57%). Zorgtoeleiding 

gaat dus vaker over herbeoordeling van zorg dan om nieuwe cliënten die eerder niet met zorg te 

maken hadden. 
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Tabel 5 Jeugdigen met geïndiceerde zorg naar het soort ondersteuning dat zij ontvangen ten opzichte van alle jeugdige met 
die soort ondersteuning. Bron: CJGV Stadskanaal, RIGG 

Ondersteuning CJGV 2018 gebruik van geïndiceerde ondersteuning 2017-2019 

doorstroom uitstroom instroom korter 
dan 1 
jaar 

totaal zorg 

Specialistische ondersteuning 213 (36,6%) 177 (30,4%) 136 (23,4%) 56 (9,6%) 582 (100,0%) 

Zorgtoeleiding 135 (65,5%) 20 (9,7%) 45 (21,8%) 6 (2,9%) 206 (100,0%) 

Lichte en specialistische ondersteuning 69 (54,8%) 28 (22,2%) 18 (14,3%) 11 (8,7%) 126 (100,0%) 

totaal 417 (45,6%) 225 (24,6%) 199 (21,8%) 73 (8,0%) 914 (100,0%) 

 

Kijken we naar de leeftijdsverdeling van de jeugdigen met geïndiceerde zorg dan zien we in figuur 9 

dat de meeste uitstroom uit specialistische ondersteuning zich voordoet bij jongeren die 18 jaar 

worden. De instroom is het hoogst tussen 5 en 10 jaar, tussen 8 en 16 jaar zit een grote groep 

doorstromers. 

Figuur 9 Instroom, doorstroom en uitstroom van specialistische ondersteuning in gemeente Stadskanaal in 2018 naar leeftijd 
van de cliënt. Bron: RIGG 
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Samengevat geldt voor de geïndiceerde zorg dat bijna de helft van de jeugdigen met specialistische 

ondersteuning daar meerdere jaren gebruik van maakt. Er is veel doorstroom bij indicaties en een 

hoge uitstroom bij 18 jarigen. Van alle cliënten met specialistische ondersteuning zijn de meesten 

daar niet via het CJGV terecht gekomen, maar via een andere verwijzer. De zorgtoeleiding van het 

CJGV begeleidt vaker cliënten die al eerder een indicatie hadden dan nieuwe instroom. 

4.1.4 Combinaties van zorgproducten in de geïndiceerde zorg 

In deze analyse maken we onderscheid naar lichte en specialistische ondersteuning. Daarbij blijft 

buiten beeld dat er ook binnen specialistische ondersteuning aanzienlijke verschillen bestaan in de 

intensiteit van de gebruikte ondersteuning. De volgende figuren tonen de intensiteit van de 

specialistische ondersteuning door naar de verschillende combinaties van jeugdhulpproducten te 

kijken. In tabel 6 is te zien dat de meeste cliënten enkel gebruik maken van een vorm van ambulante 

hulp. Daaropvolgend zijn er 78 jeugdigen die gebruik maken van een traject dat in regio Groningen is 

ontwikkeld voor specifieke doelgroepen, zoals vroegtijdige interventies voor jonge kinderen, het 

traject dyslexie of trajecten voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid.  

Na deze twee groepen blijft er nog een derde van de jeugdigen met declaraties voor specialistische 

ondersteuning over. De jeugdigen hebben allerlei combinaties van verschillende zorgvormen. Vaak 

spelen hierbij meer intensieve vormen van ondersteuning zoals jeugdbescherming en verblijf een 

belangrijke rol. 

Tabel 6 Combinaties van specialistische ondersteuning per jeugdige naar aantal. Bron: RIGG 

combinatie specialistische ondersteuning aantal % 

ambulante hulp 538 59% 

specifieke doelgroepen 78 9% 

jeugdbescherming en verblijf 43 5% 

ambulante hulp en jeugdbescherming 33 4% 

jeugdbescherming 29 3% 

jeugdbescherming, verblijf en ambulante hulp 26 3% 

ambulante hulp en verblijf 17 2% 

ambulant en specifieke doelgroepen 16 2% 

ambulante hulp en logeren / respijtzorg 16 2% 

verblijf 14 2% 

andere combinatie van jeugdhulp 104 11% 

totaal 914 100% 

 

Tabel 7 laat de kosten zien van de jeugdhulp van unieke jeugdigen per combinatie van 

jeugdhulpproducten. De groep met ambulante hulp is het grootst (59%), maar neemt een relatief 

kleiner deel van de kosten voor haar rekening, minder dan 2 miljoen van in totaal meer dan 9 miljoen 

euro . Het gaat om ondersteuning die per jeugdige gemiddeld minder dan 4 duizend euro kost. Alleen 

de ondersteuning voor specifieke doelgroepen komt lager uit. De andere combinaties van 

ondersteuning zijn per cliënt aanzienlijk duurder, variërend van 12 duizend euro tot gemiddeld bijna 

50 duizend euro per jeugdige.  
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Tabel 7 Combinaties van specialistische ondersteuning per jeugdige naar totale kosten en kosten per jeugdige. Bron: RIGG 

combinatie specialistische ondersteuning kosten aantal gemiddelde 
kosten 

ambulante hulp  € 1.973.151  538  €             3.668  

jeugdbescherming en verblijf  € 1.038.421  43  €          24.149  

jeugdbescherming, verblijf en ambulante hulp  €     996.817  26  €          38.339  

ambulante hulp en verblijf  €     476.521  17  €          28.031  

ambulante hulp en jeugdbescherming  €     406.471  33  €          12.317  

ambulante hulp en logeren / respijtzorg  €     308.889  16  €          19.306  

jeugdbescherming, verblijf, ambulante hulp en crisis  €     285.237  6  €          47.540  

verblijf  €     270.669  14  €          19.334  

dagbesteding / dagbehandeling en overig  €     269.144  9  €          29.905  

specifieke doelgroepen  €     249.072  78  €             3.193  

andere combinatie  € 2.771.928  134  €          20.686  

totaal  € 9.046.320  914  €             9.898  

In tabel 8 wordt de informatie over de combinaties van specialistische ondersteuning gecombineerd 

met de indeling in soort ondersteuning op basis van alle registraties van het CJGV. Zo kunnen we zien 

wat het verband is tussen de combinaties en de rol van het CJGV. Bij de grootste groep jeugdigen 

met alleen ambulante hulp speelt het CJGV vaak geen rol bij de zorgtoeleiding. Bijna 70% van deze 

jeugdigen komt dus via een andere verwijzer in de zorg terecht. Hetzelfde geldt voor specialistische 

ondersteuning voor specifieke doelgroepen en de combinatie daarvan met ambulante hulp 

(respectievelijk 90% en  88%).  

 Tabel 8 Combinaties van specialistische ondersteuning per jeugdige naar soort ondersteuning op grond van de registraties 
CJGV. Bron: CJGV Stadskanaal, RIGG 

 

Jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken door de Kinderrechter. Consulenten veiligheid 

kunnen een rol hebben bij het indienen van een Verzoek tot Onderzoek (VTO) bij de Raad voor 

combinatie van zorgproducten specialistische 
ondersteuning 

combinatie ondersteuning Totaal 

zorgtoeleiding lichte en 
specialistische 
ondersteuning 

ambulante hulp 371 (69,0%) 105 (19,5%) 62 (11,5%) 538 (100,0%) 

specifieke doelgroepen 70 (89,7%) 4 (5,1%) 4 (5,1%) 78 (100,0%) 

jeugdbescherming en verblijf 33 (76,7%) 5 (11,6%) 5 (11,6%) 43 (100,0%) 

ambulante hulp en jeugdbescherming 14 (42,4%) 7 (21,2%) 12 (36,4%) 33 (100,0%) 

jeugdbescherming 21 (72,4%) 1 (3,4%) 7 (24,1%) 29 (100,0%) 

jeugdbescherming, verblijf en ambulante hulp 12 (46,2%) 2 (7,7%) 12 (46,2%) 26 (100,0%) 

ambulante hulp en verblijf 4 (23,5%) 11 (64,7%) 2 (11,8%) 17 (100,0%) 

ambulant en specifieke doelgroepen 14 (87,5%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 16 (100,0%) 

ambulante hulp en logeren / respijtzorg 2 (12,5%) 14 (87,5%) 0 (0,0%) 16 (100,0%) 

verblijf 8 (57,1%) 5 (35,7%) 1 (7,1%) 14 (100,0%) 

overige combinaties 33 (31,7%) 51 (49,0%) 20 (19,2%) 104 (100,0%) 

totaal 582 (63,7%) 206 (22,5%) 126 (13,8%) 914 (100,0%) 
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Kinderbescherming, maar zorgtoeleiding vanuit het CJGV speelt hierbij geen rol. Gecertificeerde 

instellingen (GI) kunnen zelf zorgtoewijzingen afgeven. Zij hoeven dit niet af te stemmen met het 

CJGV, hoewel dit wel als wenselijk wordt gezien. Wordt vanuit een GI een zorgtoewijzing afgegeven, 

dan ontvangt het CJGV hier een bepaling van. Als er bij combinaties van specialistische 

ondersteuning ook zorgtoeleiding voorkomt dan heeft dat dus waarschijnlijk voor de uitspraak van 

de maatregel plaatsgevonden of het is uitgevoerd in samenwerking met een GI. Ook hier zien we dat 

het CJGV vaak bij de zorgtoeleiding alleen administratief of toetsend betrokken is.   

Vooral bij combinaties van verschillende vormen van specialistische ondersteuning, vaak met verblijf, 

heeft het CJGV vaker een rol in de zorgtoeleiding en in het bieden van lichte ondersteuning. Dit is lijn 

met de rol van het CJGV waar vooral de procesregie van zwaardere casussen zou moeten 

plaatsvinden.. De aantallen en kosten van de combinaties van producten specialistische jeugdhulp 

laten zien dat ook binnen de specialistische ondersteuning grote verschillen bestaan in de intensiteit 

van zorg. Doordat alle zorg in natura in de jeugdzorgregio via de RIGG wordt ingekocht, valt veel 

ambulante ondersteuning onder de geïndiceerde zorg. Het is uit de gegevens niet af te lijden wat het 

inhoudelijke verschil is van deze zorg ten opzichte van bijvoorbeeld de ondersteuning die het variabel 

deel biedt. Opvallend is dat veel zorg langlopend is en het CJGV hier vaak geen rol heeft. Bij 

zwaardere casussen zijn vaker consulenten van het CJGV of aan het CJGV gelieerde hulpverleners 

betrokken voor zorgtoeleiding en licht ondersteuning.  

4.1.5 Gebruik en verloop jeugdgezondheidszorg 

In het kader van het basispakket jeugdgezondheidszorg vinden er met alle jeugdigen 

contactmomenten plaats. Deze contactmomenten zijn gericht op de monitoring, screening en 

signalering van de ontwikkeling van de jeugdigen. Jeugdigen en hun ouders krijgen advies, 

voorlichting en ondersteuning. Als er afwijkende ontwikkelingen worden vastgesteld kunnen 

interventies worden ingezet, activiteiten worden ondernomen of kan worden doorverwezen naar 

andere ondersteuning. Vooral tijdens de eerste levensfase tot 4 jaar zijn er veel van deze 

contactmomenten. Daarna neemt de frequentie af. In groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs en 

sinds kort ook gedurende het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs zijn de vinden de volgende 

contactmomenten plaats (GGD Groningen, 2017). 

Voor deze analyse ontvingen we uit MLCAS meerdere bestanden. Een bestand waar per jeugdige alle 

contactmomenten en interventies in 2018 in stonden en een bestand waarin per jeugdige alle 

ingezette activiteiten in 2018 vermeld werden. Voor iedere jeugdige bekeken we welke combinaties 

van dienstverlening in de bestanden te vinden waren. Tabel 9 laat zien dat van alle jeugdigen onder 

18 jaar in gemeente Stadskanaal bijna de helft terug te vinden is in de registratie van de 

jeugdgezondheidszorg.  

Alle pasgeborenen hebben contactmomenten met de jeugdgezondheidszorg. Vaak worden daar ook 

extra activiteiten ingezet. Tot 4 jaar blijven alle kinderen contact houden met de 

jeugdgezondheidszorg, waarvan bij bijna de helft ook interventies en activiteiten worden ingezet. 

Naarmate de kinderen ouder worden neemt het aantal contactmomenten af en verschuift de 

aandacht naar lichte ondersteuning. Zoals een jeugdverpleegkundige aangaf: “eerst zien we ze 

allemaal, maar later alleen nog maar als ze problemen hebben”. Ten slotte komt een kleine groep 

jongeren in 2018 alleen in de administratie voor vanwege dossierstukken, zoals een brief, die in 2018 
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ontvangen en verwerkt zijn. De tabel laat zien de ondersteuning verschuift van contactmomenten 

naar interventies op latere leeftijd. 

 

Tabel 9 Unieke jeugdigen per leeftijdscategorie met alleen contactmomenten jeugdgezondheidszorg, met daarbij ook 
interventies en activiteiten, met alleen interventies of met alleen dossier stukken in de registratie MLCAS ten opzichte van 
het totaal aantal jeugd 

leeftijd contact 
momenten 

contact 
momenten 

met 
interventies / 

activiteiten 

interventies of 
activiteiten 

(zonder regulier 
contactmoment) 

alleen dossier 
(archief) 

totaal 
jeugdigen 

totaal 
jeugdigen CBS 

-1 jaar 8 (3,4%) 251 (106,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 259 (109,7%) 236 (100,0%) 

0 jaar 148 (55,8%) 118 (44,5%) 0 (0,0%) 7 (2,6%) 273 (103,0%) 265 (100,0%) 

1 tot 4 jaar 466 (55,3%) 371 (44,1%) 14 (1,7%) 13 (1,5%) 864 (102,6%) 842 (100,0%) 

4 tot 8 jaar 165 (13,8%) 269 (22,5%) 65 (5,4%) 28 (2,3%) 527 (44,0%) 1197 (100,0%) 

8 tot 11 jaar 190 (18,8%) 104 (10,3%) 46 (4,5%) 14 (1,4%) 354 (35,0%) 1012 (100,0%) 

11 tot 14 jaar 79 (7,6%) 60 (5,8%) 39 (3,7%) 39 (3,7%) 217 (20,8%) 1041 (100,0%) 

14 tot 17 jaar 8 (0,7%) 16 (1,3%) 30 (2,5%) 30 (2,5%) 84 (7,0%) 1199 (100,0%) 

totaal 1064 (18,4%) 1189 (20,5%) 194 (3,3%) 131 (2,3%) 2578 (44,5%) 5792 (100,0%) 

 

Tabel 10 laat zien dat de meest voorkomende interventies die de JGZ levert, zijn gericht op fysieke 

problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de heupen of de ogen. De daarna 

meest aangeboden interventie betreft spraaktaalontwikkeling, aan 142 kinderen. Onder de lokale 

projecten vallen ondersteuning voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) doelgroep en Stevig 

Ouderschap. Gemeente Stadskanaal zet zich in om taalachterstanden vroegtijdig te voorkomen en 

heeft daarom met de GGD Groningen afgesproken dat vanuit de jeugdgezondheidszorg extra wordt 

ingezet op de VVE. Stevig Ouderschap is een interventie voor jonge ouders die extra hulp nodig 

hebben bij het opvoeden. De interventie bestaat uit zes huisbezoeken door een 

jeugdverpleegkundige die ondersteuning biedt aangepast aan de sterktes en behoeften van de 

ouders. Interventies voor jeugdigenproblematiek zijn vaak gerelateerd aan het onderwijs. 

Bijvoorbeeld verzuim of hoe het kind zich op school ontwikkeld. 
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Tabel 10 Meest voorkomende interventies die worden ingezet door de jeugdgezondheidszorg. Bron: GGD Groningen 

interventiecategorie aantal   Lokale projecten (bassiszorg) 

Fysieke problemen 369   interventie aantal 

Spraaktaalontwikkeling 142   VVE doelgroep 92 

Lokale projecten (basiszorg) 118   Stevig ouderschap 25 

Rijksvaccinatie programma 81       

Opvoeding 69       

Gezinsproblematiek 67   Jeugdigenproblematiek 

Zuigelingenzorg 58   interventie aantal 

Jeugdigenproblematiek 56   Schoolverzuim 41 

Speciaal onderwijs 35   Schoolontwikkeling van het kind 13 

Alle kinderen in beeld 28   Pesten 1 

Ouder- en kindfactoren 18   Jong ouderschap 1 

Kindermishandeling 11       

Verslaving 1       

totaal 1155       
 

4.1.6 Samenhang CJGV met andere voorzieningen 

De samenhang tussen voorzieningen is het eenvoudigst te bepalen door de verschillende registraties 

van voorzieningen op persoonsniveau aan elkaar te koppelen. Daarmee wordt voor iedere jeugdige 

zichtbaar welke combinatie van voorzieningen zich voordoet. Omdat die aanpak voor deze analyse 

niet mogelijk was, zochten we in de beschikbare gegevens naar aanwijzingen van de andere 

voorzieningen of ketenpartners die bij de jeugdige betrokken zijn.  

Indicaties worden geregistreerd in de S4JZ. De standaarddocumenten die een consulent aanmaakt 

voor een besluit in het zorgtoeleidingsproces worden opgeslagen in de lokale suite. Alle andere 

documenten en logboeknotities komen in C3 terecht. In de documenten en notities hebben we 

gezocht naar de verbindingen met andere ketenpartners. Door systematisch alle documenten in te 

delen in categorieën en notities te onderzoeken naar trefwoorden die verwijzen naar ketenpartners, 

kwamen we tot een indeling en ordening van deze ongestructureerde data. 

De documenten hebben we gecodeerd naar acht categorieën. Startdocumenten komen het meest 

voor. Dit zijn aanvraag-, herbeoordelings- en aanmeldformulieren waarmee een cliënt wordt 

aangemeld voor zorgtoeleiding. Ook de bepalingen die een GI naar het CJGV verstuurt vallen onder 

deze categorie. Deze documenten worden door het front office in gescand en opgeslagen in een 

dossier in C3. Dit is vaak de start van een toeleidingproces. Inhoudelijke documenten zijn rapporten, 

evaluaties, plannen of andere documenten die medische of behandelinformatie over een cliënt 

bevatten. Deze documenten worden geleverd omdat ze relevant zijn voor het nemen van een besluit 

in het zorgtoeleidingsproces of omdat ze nodig zijn bij een veiligheidscasus. Gespreksverslagen 

vatten overleggen samen. Deze vinden plaats in het kader van zorgtoeleiding of veiligheid. Het kan 

ook gaan om gesprekken die door externe partijen zijn gevoerd die bij het CJGV terecht komen in het 

kader van procesregie. 
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Veiligheidsdocumenten zijn documenten die stappen in het werkproces veiligheid van de methodiek 

Signs of safety vastleggen, zoals framework, 3 huizen of words and pictures. Ondersteunende 

documenten zijn vooral toestemmingsverklaringen en soms verklaringen van goed gedrag. 

Communicatie gaat om opgeslagen brieven en mails, overdracht naar aanbieder gaat om 

documenten die aan het eind van een zorgtoeleidingsproces naar een aanbieder worden verstuurd 

voor de overdracht.  

Het werkproces van de consulenten veiligheid wordt opgeslagen in C3. Hoewel de inhoudelijke 

documenten en gespreksverslagen vaak documenten van ketenpartners zijn, kunnen 

gespreksverslagen en veiligheidsdocumenten ook van oorsprong van de consulenten zelf zijn. In het 

kader van deze analyse kunnen we niet achterhalen wanneer het een of het ander het geval is. 

Daarvoor is een structurele registratie van het werkproces van de veiligheidsconsulenten een 

noodzakelijke voorwaarde. 

Tabel 11 laat zien dat we voor 447 jeugdigen in C3 in totaal 1283 documenten vonden, bijna drie 

documenten per cliënt. Daarbij komen startdocumenten het meest voor, vaker dan het aantal 

zorgtoeleidingstrajecten. Dit komt omdat soms meerdere startdocumenten bij één cliënt voorkomen 

en omdat bepalingen van een GI niet tot een regulier toeleidingsproces leiden. De inhoudelijke 

documenten en gespreksverslagen komen meestal van andere ketenpartners en wijzen daarmee op 

de betrokkenheid van andere voorzieningen. 

Tabel 11 Indeling documenten C3. Bron: CJGV Stadskanaal 

soort document aantal 

startdocumenten 332 

inhoudelijke documenten 284 

gespreksverslag 171 

veiligheidsdocumenten 152 

anders 147 

ondersteunende documenten 92 

communicatie 69 

overdracht naar aanbieder 36 

totaal 1283 

 

In tabel 12 kijken we hoe vaak we documenten van een bepaalde categorie terug vinden per cliënt 

per soort ondersteuning op basis van de registraties van het CJGV. Zoals verwacht mag worden 

komen startdocumenten het meest voor bij cliënten uit de groep zorgtoeleiding. Dat deze 

documenten ook bij de andere groepen voorkomen doet vermoeden dat het daar om bepalingen van 

de GI gaat of om zorgtoeleidingsprocessen die nog opgestart moeten worden of nooit gestart zijn. 

Bij de groepen met lichte ondersteuning of lichte en specialistische ondersteuning zouden de 

veiligheidscasussen moeten voorkomen. Veiligheidsdocumenten komen echter ook regelmatig bij 

toeleidingsprocessen voor. Dit wijst erop dat SoS ook vaak door jeugdhulpaanbieders en andere 

ketenpartners wordt ingezet. Daarnaast is het duidelijk dat er in het kader van zorgtoeleiding bij veel 

meer cliënten documenten worden opgeslagen dan in het kader van de andere casussen. Deels is dit 

verklaarbaar door het feit dat de ondersteuning van het variabel deel en de OJG inhoudelijk in 
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andere registraties wordt bijgehouden. De veiligheidscasussen zouden echter volledig in C3 terug te 

vinden moeten zijn. Dit is echter niet duidelijk te achterhalen uit de beschikbare gegevens. Deels kan 

dit liggen aan het verloop van consulenten in de relevante periode. Daarnaast speelt het ontbreken 

van duidelijke richtlijnen voor wat wel of niet moet worden opgeslagen in het systeem hier 

waarschijnlijk ook een rol bij. 

 

Tabel 12 aantal jeugdigen met documenten per categorie naar soort ondersteuning in registraties CJGV ten opzichte van het 
totaal aantal documenten  

onderwerp zorgtoeleiding lichte en 
specialistische 
ondersteuning 

lichte 
ondersteuning 

totaal 

startdocumenten 169 (70,7%) 46 (19,2%) 24 (10,0%) 239 (100,0%) 

inhoudelijke documenten 91 (71,1%) 23 (18,0%) 14 (10,9%) 128 (100,0%) 

gespreksverslag 68 (74,7%) 13 (14,3%) 10 (11,0%) 91 (100,0%) 

anders 45 (54,9%) 22 (26,8%) 15 (18,3%) 82 (100,0%) 

veiligheidsdocumenten 37 (58,7%) 15 (23,8%) 11 (17,5%) 63 (100,0%) 

ondersteunende documenten 36 (64,3%) 13 (23,2%) 7 (12,5%) 56 (100,0%) 

communicatie 26 (53,1%) 13 (26,5%) 10 (20,4%) 49 (100,0%) 

overdracht naar aanbieder 23 (76,7%) 6 (20,0%) 1 (3,3%) 30 (100,0%) 

 

In de logboeknotities in C3 hebben we door middel van kernwoorden gezocht naar verschillende 

processen en samenwerkingspartners van het CJGV. In de eerste plaats keken we naar de inzet of 

betrokkenheid van het variabel deel of de OJG. Tabel 13 laat zien dat we deze ondersteuning bij 40, 

respectievelijk 20 personen terug vonden. Dit is aanzienlijk minder dan het aantal cliënten dat 

vermeld wordt in de Excel-overzichten waarmee wordt bijgehouden welke cliënten vanuit het 

variabel deel of door een OJG ondersteund worden. Dat is het nadeel van het ontbreken van een 

structurele registratie van deze ondersteuning in een gemeentelijk regiesysteem. 

Kijken we naar termen die samenhangen met veiligheid, zoals VT, VTO, veilig thuis, risico, politie, 

zorgen, maatregel, toezicht dan vinden we deze onderwerpen in berichten bij 207 cliënten terug. 

Consulenten kunnen voor advies de gedragswetenschapper van het CJGV bij een casus betrekken. De 

betrokkenheid van de gedragswetenschapper vinden we bij 96 cliënten terug. Dit aantal is aanzienlijk 

lager dan wat je zou mogen verwachten op basis van de ervaring van de teamleden zelf. Dit geeft aan 

dat de ondersteuning van de gedragswetenschapper in C3 onder gerapporteerd wordt. 

Verder keken we naar verschillend samenwerkingspartners van het CJGV. Van de verschillende 

groepen aanbieders zien we de gehandicaptenzorg bij de meeste cliënten terug. Vervolgens de jeugd 

ggz, de jeugdzorg en dan gecertificeerde instellingen. Opvallend is dat Welstad als belangrijke 

samenwerkingspartner van het CJGV maar bij 79 jeugdigen in de logboeknotities terugkomt.  
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Tabel 13 Logboeknotities per voorziening of samenwerkingspartner naar aantal unieke cliënten. Bron: CJGV Stadskanaal 

onderwerp aantal cliënten  

veiligheid 207 

gehandicaptenzorg 147 

jeugd GGz 133 

jeugdzorg 132 

gedragswetenschapper 96 

gecertificeerde instelling 88 

welstad 79 

huisarts 78 

jeugdgezondheidszorg 47 

ondersteuner jeugd en gezin 40 

variabel deel 20 

 

De tabel 14 laat zien bij welke groepen cliënten we de gecategoriseerde logboeknotities terugvinden. 

Daar zien we dat de contacten met jeugdhulpaanbieders naar verhouding iets meer bij 

toeleidingsprocessen plaatsvinden dan bij processen met lichte ondersteuning. Hieruit blijkt echter 

ook dat consulenten van het CJGV niet alleen over toeleiding met aanbieders contact hebben, maar 

vaak ook om andere redenen. Het is interessant om nader te onderzoeken om wat voor contacten 

het dan gaat. Het onderwerp veiligheid en de contacten met gecertificeerde instellingen en Welstad 

komen vaker voor bij processen waar geen zorgtoeleiding speelt. Dit past bij de verwachting dat deze 

contacten samenhangen met veiligheid en dat veiligheidscasussen alleen in C3 zijn terug te vinden.  

Cliënten waarvan we in C3 kunnen achterhalen dat ze ondersteuning vanuit het variabel deel 

ontvangen vinden we vaker in toeleidingsprocessen en bij casussen waar ook specialistische hulp 

voorkomt als in gevallen waar geen sprake is van zorgtoeleiding. Dit laat zien dat het variabel deel 

vaak niet specialistische hulp vervangt. Voor de cliënten waarvan we kunnen zien dat ze door een 

OJG werden ondersteund geldt voor meer dan de helft dat ze geen zorg of zorgtoeleiding gebruiken. 

Dit doet vermoeden dat de inzet van de OJG inderdaad meer specialistische ondersteuning 

voorkomt. 
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Tabel 14 Unieke jeugdigen met logboeknotities per onderwerp naar soort ondersteuning in registraties CJGV ten opzichte 
van alle notities van dat onderwerp. Bron: CJGV Stadskanaal, RIGG 

onderwerp zorgtoeleiding lichte en 
specialistische 
ondersteuning 

lichte 
ondersteuning 

totaal 

veiligheid 94 (45,4%) 47 (22,7%) 66 (31,9%) 207 (100,0%) 

gehandicaptenzorg 90 (61,2%) 35 (23,8%) 22 (15,0%) 147 (100,0%) 

jeugd GGz 76 (57,1%) 31 (23,3%) 26 (19,5%) 133 (100,0%) 

jeugdzorg 84 (63,6%) 29 (22,0%) 19 (14,4%) 132 (100,0%) 

gedragswetenschapper 55 (57,3%) 25 (26,0%) 16 (16,7%) 96 (100,0%) 

gecertificeerde instelling 35 (39,8%) 43 (48,9%) 10 (11,4%) 88 (100,0%) 

welstad 33 (41,8%) 17 (21,5%) 29 (36,7%) 79 (100,0%) 

huisarts 35 (44,9%) 23 (29,5%) 20 (25,6%) 78 (100,0%) 

jeugdgezondheidszorg 30 (63,8%) 13 (27,7%) 4 (8,5%) 47 (100,0%) 

ondersteuner jeugd en gezin 7 (17,5%) 9 (22,5%) 24 (60,0%) 40 (100,0%) 

variabel deel 9 (45,0%) 6 (30,0%) 5 (25,0%) 20 (100,0%) 

 
 
Het analyseren van de documenten en logboeknotities in het regiesysteem C3 laat zien dat het werk 
van de consulenten van het CJGV vaak in samenwerking met ketenpartners en andere voorzieningen 
plaatsvindt. Dit is dan ook de informatie waarvoor het systeem gebruikt wordt. Doordat informatie 
over de ondersteuning van consulenten regelmatig niet structureel en systematisch wordt vastgelegd 
is het niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de aard en de omvang van deze 
ondersteuning. 
 

4.1.7 Samenhang jeugdgezondheidszorg met andere voorzieningen 

Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is de samenwerking met lokale ketenpartners 

cruciaal. GGD Groningen sluit met iedere gemeente een dienstverleningsovereenkomst af. Het doel 

is de dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij de lokale invulling van het sociale domein. De 

GGD werkt in de praktijk dan ook veel samen met het CJGV, Welstad en de scholen en huisartsen in 

de gemeente. 

Wanneer een jeugdige extra ondersteuning nodig heeft, wordt een interventie ingezet. In het kader 

van een interventie onderneemt een jeugdarts of verpleegkundige activiteiten ter begeleiding of 

ondersteuning van ouders en jeugdigen. Als we kijken naar het soort activiteiten dat het meest wordt 

ingezet krijgen we een beeld van de samenhang van de jeugdgezondheidszorg met andere 

voorzieningen. 

In de tabel 15 zijn de top 10 meest voorkomende activiteiten uit de jeugdgezondheidszorg 

weergegeven. De eerste vijf zijn de vormen waarin het contact plaatsvindt. Huisbezoeken vinden 

vooral plaats bij pasgeborenen waarbij het contact met de ouders of verzorgers is. Telefonische 

contacten en emailuitwisseling zijn contactvormen die bijna uitsluitend bij ouders worden ingezet. 

Contacten op locatie vinden tot 4 jaar op het consultatiebureau plaats. Daarna zijn dit contacten op 

school. Deze contacten zijn regelmatig alleen met de jeugdige.   
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Tabel 15 De meest voorkomende activiteiten in het kader van de jeugdgezondheidszorg als percentage van het totaal aantal 
kinderen waarmee de jeugdgezondheidszorg contact had, per leeftijdscategorie . Bron: GGD Groningen 

meest voorkomende activiteiten als percentage van het aantal jeugdigen met interventies 
of activiteiten 

leeftijd aantal in 
zorg 

huisbezoek telefonisch 
contact 

contact op 
locatie 

email overleg 

-1 jaar 259 91% 41% 14% 2% 9% 

0 jaar 273 11% 22% 7% 1% 8% 

1 tot 4 jaar 864 5% 23% 5% 3% 9% 

4 tot 8 jaar 527 5% 30% 11% 4% 15% 

8 tot 11 jaar 354 4% 23% 12% 2% 10% 

11 tot 14 jaar 217 2% 16% 9% 1% 8% 

14 tot 17 jaar 84 6% 10% 15% 0% 11% 

totaal 2578 353 643 229 66 262 

              

contact met ouders en verzorgers   contact met ouders of jeugdigen 

              

contact met professionals           
 

meest voorkomende activiteiten als percentage van het aantal jeugdigen met interventies 
of activiteiten 

leeftijd aantal in 
zorg 

verwijzing logopedie hercontrole 
DA 

2de lijn anders 

-1 jaar 259 31% 0% 0% 17% 3% 

0 jaar 273 13% 0% 0% 4% 3% 

1 tot 4 jaar 864 21% 13% 1% 4% 0% 

4 tot 8 jaar 527 11% 14% 20% 1% 2% 

8 tot 11 jaar 354 5% 2% 5% 0% 3% 

11 tot 14 jaar 217 6% 0% 4% 0% 4% 

14 tot 17 jaar 84 5% 0% 0% 0% 2% 

18 en ouder 14 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Naast persoonlijk contact met ouders en jeugdigen komen overleg met ketenpartners, verwijzingen 

en samenwerking met de logopedie of de tweede lijn komen ook vaak voor. Kijken we naar de 

partners waarmee overlegd of waarnaar verwezen wordt, dan zien we in tabel 16 dat de 

jeugdgezondheidszorg met een breed scala van voorzieningen samenwerkt. Overleg vindt vaak plaats 

met scholen, maar ook met collega’s en de jeugdzorg. Verwijzing vinden het meest plaats naar de 

huisarts.  
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Tabel 16 Uitsplitsing van activiteiten overleg en verwijzing naar aantal unieke cliënten. Bron: GGD Groningen 

activiteit overleg   activiteit verwijzing 

overleg aantal   verwijzing naar aantal 

Overleg met School 179   Verwijzing naar huisarts 192 

Overleg met overige organisaties 99   Verwijzing naar fysiotherapie 45 

Overleg met collega's 78   Verwijzing consult indicatie wv/sv 39 

Overleg met Jeugdzorg 44   Verwijzing naar logopedist GGD 29 

Overleg met peuterspeelzaal 35   Verwijzing consult indicatie arts 28 

Overleg met ambulante begeleiding 21   Verwijzing naar DA 24 

Overleg met specialist 21   Verwijzing inloopspreekuur 17 

Overleg met Intensieve ondersteuning 17   Verwijzing naar logopedist Extern 6 

Overleg met AMW 15   Verwijzing_RVP_inloopspreekuur 6 

Overleg met huisarts 12   Verwijzing naar Intensieve ondersteuning 5 

Overleg met logopedie (intern) 11       

Overleg met GGZ 9       

Overleg entadministratie 7       

Overleg met eigen (vaste) WV 6       

Overleg met pedagogische gezinsondersteuning 6       

 

Wat opvalt is dat tijdens gesprekken het CJGV en Welstad als belangrijke samenwerkingspartners 

worden benoemd, maar dat zij niet voorkomen binnen de overzichten van overleg en verwijzingen. 

De GGD is als moederorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 

in de hele jeugdzorgregio Groningen. Het regiesysteem MLcas is daarom ingericht op de hele regio 

en niet op specifieke gemeenten. Omdat het CJGV en Welstad beiden alleen in Stadskanaal 

voorkomen zijn dit geen aanvinkopties in het systeem. Zou voor iedere gemeente een keuzeoptie 

opgenomen worden, dan wordt het systeem onoverzichtelijk. Aan de andere kant is het vreemd dat 

deze samenwerking, die als centraal voor het hele systeem wordt gezien, niet uit de registratie van 

de jeugdgezondheidszorg is af te leiden. 
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4.2 In welke mate voorkomen, vertragen of verminderen voorliggende voorzieningen 

specialistische voorzieningen? 

Een belangrijk doel van de transformatie is om het gebruik van specialistische ondersteuning te 

verminderen of voorkomen door meer in te zetten op vroegtijdige, laagdrempelige lichte 

ondersteuning. Een monitor van de transformatie moet kunnen laten zien of dit ook daadwerkelijk 

gebeurt. In het kader van deze analyse kijken we welke informatie of bouwstenen we kunnen vinden 

in de huidige registraties die kunnen bijdragen aan het monitoren van deze ontwikkeling. 

We kijken daarvoor eerst naar de registratie van de zorgtoeleiding naar geïndiceerde zorg door het 

CJGV. Het risico bestaat dat jeugdigen met complexe problemen niet de juiste zorg krijgen omdat zij 

onterecht in de lichte ondersteuning blijven. De SDQ-metingen van de jeugdgezondheidszorg kunnen 

misschien bijdragen aan inzicht in de relatie tussen ervaren problemen en ondersteuning.  Ten slotte 

bekijken we de rol van de verwijsindex “Zorg voor Jeugd”. 

 

4.2.1 Zorgtoeleiding naar geïndiceerde zorg door het CJGV 

Het gehele jaar door lopen verschillende zorgtoeleidingsprocessen naar de geïndiceerde zorg binnen 

het CJGV. Sommige processen worden volledig doorlopen binnen een maand, andere kosten 

meerdere maanden tijd. Voor deze analyse hebben we de processen ingedeeld in drie fasen. De fase 

van ‘onderzoek’ (1) beslaat de periode waarbinnen een formulier ontvangen en in C3 gezet wordt, 

het keukentafelgesprek plaatsvindt en daar een verslag van wordt gemaakt, documenten worden 

opgevraagd en een beschikking wordt opgesteld en onderbouwd. Tijdens de fase ‘besluit’ (2) wordt 

de beschikking getoetst door een collega en na eventuele aanpassingen wordt de beslissing definitief 

en worden de jeugdige en de ouders op de hoogte gebracht en vindt de overdracht naar een 

jeugdhulpaanbieder plaats. In de laatste fase ‘archief’ (3) worden alle relevante stukken 

administratief verwerkt en opgeslagen in het archief. Soms verlopen alle fasen heel snel, soms kost 

een bepaalde fase meer tijd. 

In Tabel 17 is te zien dat iedere maand veel trajecten in de fase onderzoek staan. Dit hangt samen 

met de bezetting in het team in 2018 en casussen die daardoor op een wachtlijst staan. Veel 

casussen kunnen, wanneer ze worden opgepakt, in één maand worden doorlopen. Dat is te zien in 

de regel onderzoek, besluit en archief. Ten slotte is te zien dat het gehele jaar door toeleiding 

plaatsvindt met een piek in de maanden juli en augustus wat waarschijnlijk verklaard wordt door 

wachttijden. 

Tabel 17 Aantal toeleidingsprocessen per fase naar kalendermaand in 2018. Bron: CJGV Stadskanaal 

toeleiding fase jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

onderzoek 13 20 30 40 41 49 54 44 50 44 43 41 

besluit 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

onderzoek en besluit 0 2 1 6 10 3 3 6 1 2 4 0 

archief 0 4 3 10 3 10 7 22 17 4 9 11 

onderzoek en archief 0 0 0 2 0 1 5 1 2 1 0 0 

besluit en archief 0 1 2 1 6 7 1 0 8 2 5 4 

onderzoek, besluit en archief 6 7 15 12 14 21 29 32 9 25 29 15 

totaal 19 34 51 71 74 92 100 105 87 78 90 71 
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In de volgende tabel worden de zorgtoeleidingsprocessen met elkaar vergeleken door niet naar de 

kalendermaanden te kijken, maar de looptijd in maanden. De linker kolom toont de eerste maand 

waarin de zorgtoeleiding wordt gestart. Zolang de toeleiding doorloopt, komt het proces terug in de 

volgende maand. Na de eerste maand zijn 13% van de processen afgerond. Aan het begin van de 

derde maand loopt nog maar iets meer dan de helft van de toeleidingsprocessen. Dat wil zeggen dat 

de helft van alle processen binnen twee maanden wordt afgerond. Een van de vijf 

toeleidingsprocessen is na een half jaar nog niet afgerond. 

 

Tabel 18 Zorgtoeleidingsprocessen per fase naar looptijd in maanden. Bron: CJGV Stadskanaal 

toeleiding fase 1ste 
maand 

2de 
maand 

3de 
maand 

4e 
maand 

5e 
maand 

6e 
maand 

onderzoek 167 119 53 41 28 19 

besluit 0 1 1 0 0 0 

onderzoek en besluit 12 9 4 1 5 2 

archief 2 30 15 17 10 4 

onderzoek en archief 0 2 5 3 1 0 

besluit en archief 0 12 8 3 3 5 

onderzoek, besluit en archief 58 34 47 21 7 17 

totaal 239 207 133 86 54 47 

Aandeel dat nog in proces is 100% 87% 56% 36% 23% 20% 

 

De gegevens in tabel 18 zijn standcijfers per maand. In figuur 10 zijn de gegevens bewerkt tot 

stroomcijfers weergegeven in de vorm van een Sankey-diagram. Deze vorm van presenteren geeft 

meer inzicht in de veranderingen over de tijd. Iedere maand wordt voor elk proces getoond wat de 

laatste fase is waarin dat proces zich in die maand bevond. 

Te zien is dat van 238 processen begin 2e maand 109 al zijn afgerond tot aan archiveren toe. Er zijn 

10 processen in de besluitfase en 119 zitten nog in de onderzoekperiode. Sommige van deze 

toeleidingsprocessen in de fase onderzoek kennen geen vervolg in de volgende maand. Het is uit de 

gegevens niet af te leiden waarom deze processen niet verder lopen. De besluit komt weinig terug in 

de figuur omdat vaak de fase archief in dezelfde maand wordt opgestart. 
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Figuur 10 Sankey diagram zorgtoeleiding. Bron: CJGV Stadskanaal 

 

Soms blijven processen meerdere maanden in dezelfde fase steken. Bij de fase archief lijkt dat vooral 

een administratieve kwestie. Voor de fase onderzoek lijkt het onwenselijk dat casussen lang in die 

fase blijven steken. Soms is de oorzaak administratief. Een werkproces wordt dan bijvoorbeeld ten 

onrechte of te vroeg in het systeem ingevoerd. De oorzaak kan ook liggen in lange wachttijden of in 

de complexiteit van de casus. Om dit te kunnen bepalen is nader onderzoek nodig. 

Als een toeleidingsproces loopt wordt het vaak in 1 of 2 maanden afgerond. Jeugdhulpaanbieders 

klagen vaak over de lange tijd die het kost om een verwijzing van een gemeente te krijgen. Het CJGV 

lijkt in veel gevallen binnen een overzienbare periode tot een besluit te kunnen komen. 

4.2.2 Meting SDQ tijdens contactmomenten groep 2, groep 7 en speciaal onderwijs door de 

jeugdgezondheidszorg 

Door bij aanvang van een toeleidingsproces op een uniforme wijze te meten met welke problematiek 

een jeugdige te maken heeft, kan een inschatting gemaakt worden of een jeugdige tijdig bij de juiste 

vorm van ondersteuning terecht komt. Dit is in de praktijk niet eenvoudig te realiseren omdat zoals 

in de eerdere paragrafen te lezen was maar een deel van de toeleiding vanuit de gemeenten 

plaatsvindt. Doordat meerdere organisaties vanuit verschillende voorzieningen betrokken zijn bij 

zorgtoeleiding lijkt het niet haalbaar om voor het gehele systeem een uniforme manier van 
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probleeminventarisatie tot stand te brengen. In het kader van de jeugdgezondheidszorg wordt 

echter jaarlijks onder een brede groep jeugdigen een Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

afgenomen waarmee psychosociale problematiek gescreend wordt. 

Bij de contactmomenten in groep 2, groep 7 en in het speciaal onderwijs wordt de SDQ afgenomen. 

Ouders vullen een vragenlijst in waarmee gescreend wordt of een kind last heeft van psychosociale 

problematiek. Een verhoogde SDQ-score wijst op een verhoogde kans op problematiek waarvoor 

zorgondersteuning nodig is. Een grensgebied score geeft aan dat een kind problemen ervaart, maar 

nog van lichtere aard. 

Tabel 19 laat zien dat van alle kinderen waarbij in 2018 een SDQ is afgenomen 14% een score in het 

grensgebied of een verhoogde score heeft. Bij de kinderen in het speciaal onderwijs is dit aandeel 

bijna 60%. Dit is niet verbazend aangezien het speciaal onderwijs bedoeld is voor jeugdigen met 

leerproblemen, gedragsproblemen en opvoedingsmoeilijkheden. In het reguliere onderwijs hebben 

zowel in groep 2 als in groep 7 5% van de kinderen een verhoogde score. Met 8% komt een 

grensgebiedscore twee keer zo vaak voor in groep 7 als in groep 2. 

Tabel 19 Scores SDQ  per kind bij contactmomenten groep 2, groep 7 en speciaal onderwijs. Bron: GGD Groningen 

meetmoment aantal percentage 

  

normaal grensgebied verhoogd totaal grensgebied verhoogd grens + 
verhoogd 

Contactmoment 
groep 2 

205 10 11 226 4% 5% 9% 

Contactmoment 
groep 7 

186 16 11 213 8% 5% 13% 

Contactmoment 
speciaal onderwijs 

11 3 12 26 12% 46% 58% 

totaal 402 29 34 465 6% 7% 14% 

 

In tabel 20 wordt de SDQ score vergeleken met de ondersteuning die vanuit de jeugdgezondheids-

zorg geboden is. Voor de meeste kinderen met een grensgebied of een verhoogde score geldt dat zij 

naast de reguliere contacten ook extra ondersteuning hebben ontvangen. Het is niet bekend of deze 

ondersteuning verband heeft met de verhoogde scores. Ook is niet bekend of er vanuit ander 

organisaties ondersteuning wordt geboden aan deze kinderen.  

Tabel 20 Jeugdigen met SDQ score naar het type contact met de jeugdgezondheidszorg. Bron: GGD Groningen 

type contact sdq-score sdq-score 

  normaal grensgebied verhoogd normaal grensgebied verhoogd 

contactmomenten 

248 8 5 62% 28% 15% 

contactmomenten en 
interventies / activiteiten 153 21 28 38% 72% 85% 

totaal 401 29 33 100% 100% 100% 
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Als gegevens op persoonsniveau van verschillende voorzieningen aan elkaar gekoppeld worden, dan 

kunnen de SDQ-scores die verzameld worden in het kader van de jeugdgezondheidszorg gebruikt 

worden om voor alle kinderen van groep 2 en groep 7 een indicatie te geven van het verband tussen 

de ervaren psychosociale problematiek en het voorzieningengebruik. Het nieuwe contactmoment “jij 

en je gezondheid” in het middelbare schoolonderwijs bevat ook een aantal testen die bij de jongeren 

worden afgenomen. Deze informatie zou ook gebruikt kunnen worden voor een monitoring die 

problematiek en voorzieningen gebruik in relatie tot elkaar volgt mits voldoen wordt aan de AVG-

eisen. 

4.2.3 Het gebruik van de verwijsindex in de jeugdgezondheidszorg en het CJGV 

Of het mogelijk is voor voorliggende voorzieningen om het gebruik van specialistische voorzieningen 

te voorkomen of te verminderen hangt deels af van de mate waarin de verschillende ketenpartners 

en verwijzers elkaar kunnen vinden. Als de lijnen kort zijn en er kan snel geschakeld worden tussen 

de betrokken partijen, dan kan de gepaste ondersteuning ook eerder ingezet worden. 

In de Groningse verwijsindex “Zorg voor Jeugd” worden twee registraties bijgehouden. Een 

ketenregistratie waarin alle aangesloten partijen die ondersteuning bieden aan een jeugdige dit 

behoren te melden. Uit onderzoek blijkt dat er vaak niet gemeld wordt in deze registratie terwijl dat 

volgens de afspraken wel zou moeten. Daarnaast is er een registratie voor signalen. Als er een 

vermoeden bestaat dat een kind risico loopt, kan een signaal worden afgegeven. Wanneer er twee 

meldingen over hetzelfde kind worden gemaakt, zorgt een zorgcoördinator ervoor dat de melders 

met elkaar in contact worden gebracht en dat er actie wordt ondernomen (Zorg voor Jeugd, 2020). 

De jeugdgezondheidszorg houdt in MLCAS bij over welke kinderen een melding wordt gedaan. Dat 

gebeurt vooral bij jongere kinderen: 30 keer bij pasgeborenen en 43 keer bij kinderen van 1 tot 4 

jaar. Overigens blijkt bij het bespreken van de cijfers dat dit vaak komt omdat uit een screening blijkt 

dat een kind (ernstig) overgewicht heeft, de ouders worden uitgenodigd om hierover te praten maar 

niet komen opdagen. De verpleegkundige moet dan een melding maken als gevolg van het gemiste 

contactmoment. 

Tabel 21 Kinderen met registraties vanuit de jeugdgezondheidszorg in de verwijsindex. Bron: GGD Groningen 

verwijsindex zorg voor jeugd 

leeftijd melding nieuw 
signaal 

afmelding 

-1 jaar 30 1 1 

0 jaar 14 4 0 

1 tot 4 jaar 43 2 4 

4 tot 8 jaar 10 2 0 

8 tot 11 jaar 1 1 0 

11 tot 14 jaar 3 2 0 

14 tot 17 jaar 3 1 0 

totaal 104 13 5 

 

Tabel 22 laat zien dat de meeste cliënten waarover een melding wordt gedaan naast de reguliere 

contactmomenten ook interventies ontvangen. Het is niet bekend over die ondersteuning 
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samenhangt met de reden van de melding. 

 

Tabel 22 Jeugdigen met meldingen in de verwijsindex naar het type contact met de jeugdgezondheidszorg. Bron: GGD 
Groningen 

type contact verwijsindex zorg voor jeugd verwijsindex zorg voor jeugd 

  melding nieuw signaal afmelding melding nieuw signaal afmelding 

contact 23 0 1 22% 0% 17% 

contact en interventies of 
activiteiten 81 11 4 78% 85% 67% 

interventies of 
activiteiten 0 1 0 0% 8% 0% 

alleen dossier 0 1 1 0% 8% 17% 

totaal 104 13 6 100% 100% 100% 

 

Volgens de zorgcoördinator van Zorg voor Jeugd, tevens jeugdverpleegkundige van de 

jeugdgezondheidszorg, doet het CJGV geen reguliere meldingen in de verwijsindex. Aan de ene kant 

is het voorstelbaar dat gezien de werkdruk en de administratieve lasten consulenten, hulpverleners 

en andere opvoeders niet erg geneigd zijn om in nog een systeem te moeten registreren. Aan de 

andere kant blijkt tijdens gesprekken met consulenten, jeugdverpleegkundigen en hulpverleners 

regelmatig dat in de uitvoering het ontbreken van informatie over wie er precies betrokken is bij een 

casus een belangrijke hindernis vormt bij effectieve zorgtoeleiding en ondersteuning.  

Juridisch is goed geregeld dat een jeugdige of een ouder toestemming verleend om informatie bij 

derden op te vragen. Maar het daaropvolgende proces is arbeidsintensief en kost tijd die je ook 

anders zou kunnen besteden. Een extreem voorbeeld komt van de consulenten van het CJGV. Als zij 

een jeugdige op korte termijn moeten plaatsen voor verblijf dan begint een consulent een lange lijst 

van aanbieders met verblijfsplaatsen af te bellen op zoek naar een vrije plek 

De verwijsindex is een registratie die behulpzaam kan zijn bij het efficiënt organiseren van de 

samenwerking van voorliggende en specialistische voorzieningen. In de praktijk wordt het systeem 

echter weinig gebruikt omdat het een registratie is die naast de al bestaande regiesystemen komt. 

Waar er vanuit de jeugdgezondheidszorg gemeld wordt is dit vaak omdat ouders niet verschijnen op 

een contactmoment.  
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4.3 Welke verbeterpunten ten aanzien van de aard en omvang van de voorliggende 

voorzieningen en de samenwerking tussen betrokken professionals hierbinnen 

kunnen we vinden? 

In deze paragraaf kijken we terug op de uitkomsten van de analyse die in de vorige twee paragrafen 

besproken zijn. We verkennen eerst voor het gebruik en het verloop van het gebruik van de 

voorzieningen welke conclusies we uit de cijfers kunnen trekken en wat dat betekent voor de 

monitoring van de transformatie. Vervolgens bekijken we hetzelfde voor de samenhang van de 

voorzieningen en het meten van een eventuele beweging naar voren. 

4.3.1 Verbeterpunten naar aanleiding van gebruik, verloop en samenwerking van voorliggende 

en specialistische voorzieningen 

De analyse van het gebruik van de jeugdgezondheidszorg en de registraties van het CJGV laat zien dat 

voorliggende voorzieningen een groot bereik hebben onder de jeugd in de gemeente. Hoewel het 

binnen de opzet van deze analyse niet mogelijk is om de overlap tussen het gebruik van het CJGV en 

de jeugdgezondheidszorg te bepalen, is het overduidelijk dat het bereik van de 

jeugdgezondheidszorg zeer groot is. Nemen we in overweging dat de ondersteuning van Welstad 

buiten de analyse valt en verscheidene andere voorzieningen uit het voorliggend veld ook ontbreken, 

dan kan vastgesteld worden dat voorliggende voorzieningen een grote rol binnen het jeugdstelsel in 

gemeente Stadskanaal spelen.  

Kijken we specifiek naar de rol van het CJGV dan zien we dat ook daar voorliggende voorzieningen 

van belang zijn. Met de laagdrempelige inzet van hulpverleners via het variabel deel en de opkomst 

van de OJG-ers bij de huisartsenpraktijken investeert de gemeente in de verbreding van het vrij 

toegankelijke aanbod van lichte ondersteuning. In sommige gevallen lijken deze nieuwe vormen van 

ondersteuning specialistische ondersteuning te voorkomen. Consulenten veiligheid bieden 

ondersteuning aan gezinnen waar veiligheidsvraagstukken spelen. Consulenten allround leiden 

jeugdigen toe naar de juiste voorzieningen. Hoewel de registraties deze voorzieningen en processen 

nog lang niet altijd zichtbaar kunnen maken, is het duidelijk dat er op het gebied van lichte 

ondersteuning veel ontwikkeld wordt vanuit de gemeente en het CJGV. 

Ondanks het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen zijn de jeugdigen die we vinden in de 

registraties van het CJGV bijna allemaal jeugdigen met geïndiceerde zorg (914 van de 1068). Omdat 

geïndiceerde zorg vaak geassocieerd wordt met intensievere specialistische ondersteuning kan dit de 

indruk wekken dat ondanks de veranderingen in het voorliggende veld de aanspraak op 

specialistische hulp onder de jeugd groot blijft. Hoewel we in het kader van de anonimiteit voor deze 

analyse alleen de kosten van de ondersteuning en de productcategorie per cliënt hebben opgevraagd 

en niet de specifieke producten of tijdsinzet kunnen we niet exact de intensiteit van de 

ondersteuning bepalen. 

Kijken we naar de gemiddelde kosten per cliënt dan is er een onderscheid tussen kostbare en minder 

kostbare vormen van ondersteuning. De grootste groep van 532 jeugdigen maakt gebruik van 

ambulante hulp. De gemiddelde kosten van deze vorm van ondersteuning zijn relatief laag. De 

vergoeding voor ambulante ondersteuning is per uur en varieert van een prijs van 16,40 euro per uur 

voor groepsbegeleiding basis tot meer dan 100 euro per uur voor zware specialistische individuele 

behandeling. Nader onderzoek kan inzicht geven in de mate waarin de geïndiceerde zorg relatief 

lichte ondersteuningsvormen bevat die mogelijkerwijs met het aanbod vanuit het CJGV vervangen 
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kunnen worden. Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt vooral veel lichte ondersteuning geboden 

aan jonge kinderen onder vier jaar. Het gaat dan meestal om hulp bij medische problemen en 

spraakontwikkeling. 

Samenwerking is voor zowel het CJGV als de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk voor het goed 

begeleiden, adviseren en verwijzen van jeugdigen en gezinnen. Uit de registraties is te herleiden dat 

er veel samenwerking plaatsvindt met vele samenwerkingspartners in de keten. Het is echter 

opvallend dat het moeilijk is om te achterhalen per casus of kind welke lokale 

samenwerkingspartners betrokken zijn. 

Deze analyse van de registraties van het CJGV en de jeugdgezondheidszorg geeft sterke aanwijzingen 

dat het voorliggend veld haar rol binnen de transformatie vervult. Het wordt echter ook duidelijk dat 

het aanbod en gebruik van het voorliggende veld nog onvoldoende in beeld is. Het proces om te 

komen tot de analyse laat zien dat het ook niet eenvoudig is om daar verandering in te brengen. Op 

dat gebied is nog veel te bereiken.  

De nu beschikbare gegevens doen ook vermoeden dat het gebruik van jeugdhulp, d.w.z. de 

specialistische intensieve ondersteuning, misschien te hoog wordt ingeschat. De memorie van 

toelichting van de Jeugdwet benoemt dat lichte ondersteuning vanuit de GGz geleverd kan worden. 

Dat is ook waar bijvoorbeeld de basis ggz voor bedoeld is. In de jeugdzorgregio valt alle zorg die de 

jeugd ggz verleent onder de geïndiceerde zorg omdat nu eenmaal de inkoop zo geregeld is. Maar als 

een hulpverlener gedetacheerd is bij het CJGV vanuit de jeugd ggz, valt de dienstverlening onder het 

voorliggende veld. Het streven van de transformatie is om de ondersteuning vanuit het voorliggende 

veld te verbeteren zodat er minder specialistische ondersteuning nodig is. Als vormen van 

ondersteuning die zorginhoudelijk binnen het voorliggende veld passen gerekend worden tot de 

specialistische ondersteuning dan lijkt het gebruik van intensieve voorzieningen groter dan het in 

werkelijkheid is. De vraag is in hoeverre ambulante ondersteuning nu gerekend wordt tot 

specialistische hulp als gevolg van de manier waarop de inkoop geregeld is en niet op grond van de 

intensiviteit van de ondersteuning. Het risico bestaat dat een beweging naar voren buiten beeld blijft 

door de manier waarop de vormen van ondersteuning geteld worden. 

Wat betreft de monitoring van het gebruik en het verloop van het gebruik van voorzieningen blijkt 

dat het erg arbeidsintensief is om gegevens te achterhalen. Voor een structurele monitoring van het 

gebruik moet veel geïnvesteerd worden in de registraties om het achterhalen van informatie 

efficiënter en doeltreffender te maken. De gemeente en het CJGV investeren momenteel in een 

nieuw regiesysteem. Het is van belang om ervoor te zorgen dat alle nieuwe vormen van 

ondersteuning en werkprocessen een duidelijke plek krijgen binnen dit systeem.  

Belangrijke uitdagingen liggen op het gebied van de versnipperde registraties en Excel-overzichten. 

Het spreekt voor zich dat niet alle informatie in systeem zal worden opgeslagen. Gedetacheerde 

hulpverleners blijven dossiers bijhouden in de registratiesystemen van hun moederorganisaties. Ze 

vallen immers onder het kwaliteitsregime van hun eigen werkgever. Aan de andere kant is het van 

belang dat er overzicht is op casussen en betrokkenen niet alleen vanuit de optiek van monitoring, 

maar ook in het kader van de uitvoering en de verantwoording. Deze analyse laat zien dat met alleen 

procesgegevens zoals gebruik van ondersteuning met start- en einddata en fases van werkprocessen 

al veel informatie boven tafel komt. Als de gemeente structureel een set van procesgegevens van de 
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verschillende voorliggende voorzieningen kan opnemen in het regiesysteem van het CJGV zal er al 

een goede basis voor een monitor van de transformatie liggen. 

 

4.3.2 Verbeterpunten in de samenwerking tussen voorzieningen naar aanleiding van de 

resultaten over samenhang tussen voorliggende en specialistische voorzieningen 

Het is niet eenvoudig om te bepalen of de voorliggende voorzieningen het gebruik van specialistische 

voorzieningen voorkomen of vertragen. In de eerste plaats komt dit omdat het gebruik en het 

verloop van het gebruik van deze voorzieningen nog niet in beeld is. Ten tweede ontbreekt zicht op 

de samenhang tussen de voorliggende voorzieningen zelf en de tussen het voorliggende veld en de 

specialistische voorzieningen. Ten derde zou je daarvoor over een langere periode het gebruik van 

ondersteuning moeten volgen, bij voorkeur in een vergelijkend design. In paragraaf 4.2 gingen we na 

welke nuttige informatie we uit de registraties kunnen halen over de samenhang van voorzieningen 

en de mogelijkheden om het voorkomen van specialistische ondersteuning door het voorliggende 

veld te meten. 

De zorgtoeleiding door het CJGV is een belangrijke schakel in het lokale jeugdstelsel in Stadskanaal. 

Er was na de decentralisatie veel kritiek op de bureaucratische rol van de gemeenten bij de toegang. 

Uit de gegevens van het CJGV blijkt dat de consulenten in veel gevallen de toeleiding binnen een 

redelijke termijn uitvoeren. Aan de andere kant zijn er casussen waarbij de toeleiding maanden tijd 

kost, wat zorgelijk is.  

De registratie van de jeugdgezondheidszorg biedt met de SDQ-meting en de meldingen aan de 

verwijsindex aanknopingspunten voor het monitoren van de samenhang van voorzieningen. De SDQ 

kan gebruikt worden om voor groepen te bepalen hoe hun problematiek samenhangt met de 

ondersteuning die zij eventueel gebruiken. Dit zou inzicht kunnen geven in de mate waarin een 

beweging naar voren zich voordoet. De ketenregistratie van de verwijsindex kan, als die betrouwbaar 

en compleet gevuld is, een belangrijke bron zijn voor informatie over de samenhang in de 

ondersteuning binnen het jeugdstelsel. 

Voordat de ontwikkelingen in de samenhang van voorzieningen gemonitord kunnen worden, moet 

deze samenhang eerst via registraties te achterhalen zijn. Dat consulenten, verpleegkundigen en 

andere hulpverleners veel tijd en inspanningen kwijt zijn aan het achterhalen van de betrokken 

organisaties en personen geeft aan dat dit nog niet makkelijk uit registraties achterhaald kan 

worden. Melders in de verwijsindex kunnen enkel melden en niet een overzicht van een cliënt inzien. 

Een complete ketenregistratie kan dan weliswaar bijdragen aan de monitoring, maar biedt ook geen 

oplossing voor de ervaren problemen in de praktijk. 

Het is opvallend dat hoewel het beleid gericht is op het centraal stellen van het kind en het gezin, het 

registreren van gegevens bij ketenpartners beperkt blijft tot de eigen informatie en de eigen 

registratiesystemen. Betrokken organisaties moeten steeds van elkaar informatie opvragen om hun 

eigen dossier compleet te maken. Dat lijkt een overbodige administratieve last die het zicht op de 

samenhang van het jeugdstelsel blokkeert. Wil je de transformatie monitoren op basis van bestaande 

registraties dan zouden de noodzakelijke gegevens daarvoor tijdens de reguliere werkzaamheden 

vastgelegd moeten worden. Vanuit dat perspectief toont de huidige werkwijze dat er nog veel te 

doen is voordat de transformatie volledig in beeld kan worden gebracht. 
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5 Discussie en aanbevelingen 
Het project Monitoring begon met drie doelstellingen. Twee daarvan sloten aan bij de andere 

deelprojecten van C4Youth ‘doorontwikkeling expertpool’ en ‘versterken van de basisondersteuning’. 

Vanwege de ontwikkelingen binnen deze deelprojecten was het noodzakelijk om de doelstellingen 

aan te passen. We formuleerden daarom in paragraaf 2.3 drie aangepaste vraagstellingen. In 

samenwerking met regionale partners formuleerden we het uitgangspunt dat voor het monitoren 

van de transformatie zicht nodig is op zowel de specialistische ondersteuning als op de lichte 

ondersteuning en vervolgens op de samenhang tussen die twee. Landelijk ligt de nadruk bij 

monitoring op jeugdhulp geleverd door jeugdhulpaanbieders. Daarbij blijft de inzet van 

voorzieningen door de jeugdgezondheidszorg, het welzijnswerk en nieuwe vormen van 

eerstelijnsvoorzieningen buiten beeld. In de jeugdzorgregio Groningen is specialistische 

ondersteuning regionaal georganiseerd via de RIGG en worden de lichte vormen van ondersteuning 

lokaal ontwikkeld en uitgevoerd. Monitoring van voorliggende voorzieningen leidt dus naar het 

gemeentelijke niveau. 

We besloten om binnen één gemeente de registraties van alle relevante voorzieningen afzonderlijk 

van elkaar te analyseren om zo ten eerste een beeld te krijgen van het gebruik en verloop van het 

gebruik van de voorliggende voorzieningen. Daarnaast keken we naar de samenhang tussen de 

voorzieningen en naar de mate waarin voorliggende voorzieningen het gebruik van specialistische 

ondersteuning konden verminderen of voorkomen. Ten slotte brachten we verbeterpunten in kaart 

voor de inrichting van de voorzieningen en de monitoring daarvan. Hiermee hoopten we te komen 

tot concrete indicatoren voor de monitoring van de transformatie. 

De verkennende analyse van registraties werd uitgevoerd in gemeente Stadskanaal. Daarbij kwamen 

al snel een aantal hindernissen naar voren. De belangrijkste daarvan waren privacyaspecten en tijd 

en ruimte bij partners. Verder waren belangrijke registraties moeilijk uit te lezen en werd er 

gedurende de periode van onderzoek (2018) nog niet volledig en betrouwbaar geregistreerd. Voor de 

analyse konden we uiteindelijk gebruik maken van gegevensbestanden over het gebruik van 

ondersteuning van de jeugdgezondheidszorg in 2018, de declaraties van geïndiceerde zorg, de 

zorgtoeleiding door het CJGV en de lichte ondersteuning die vanuit het CJGV georganiseerd wordt. 

Uit deze registraties komt naar voren dat: 

 Een groot deel van de jeugdigen in de gemeente Stadskanaal gebruik maakt van het aanbod 

vanuit het CJGV en de jeugdgezondheidszorg. Het gaat dan zowel om preventie, lichte 

ondersteuning, specialistische ondersteuning of een combinatie daarvan; 

 Vanuit het CJGV zorgtoeleiding en lichte ondersteuning vaak in combinatie met geïndiceerde 

specialistische ondersteuning plaatsvindt; 

 Geïndiceerde specialistische ondersteuning vaak meerdere jaren doorloopt en in veel gevallen 

alleen uit ambulante hulp bestaat; 

 De Jeugdgezondheidszorg vaak niet alleen preventie inzet, maar bij de helft van de jeugdigen ook 

lichte ondersteuning via interventies en andere activiteiten biedt; 

 De consulenten van het CJGV bij hun werkzaamheden veel samenwerking en afstemmen met 

samenwerkingspartners in het jeugdstelsel; 

 Binnen de jeugdgezondheidszorg naast veel contact met ouders en jeugdigen ook vaak contact is 

ketenpartners van scholen, welzijn en de tweede lijn; 

 Zorgtoeleiding naar geïndiceerde zorg door het CJGV in meer dan de helft van de gevallen binnen 

een maand plaatsvindt, maar in enkele gevallen veel langer duurt; 
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 Jeugdigen waarvan de jeugdgezondheidszorg een verhoogde SDQ-score meet ook vaker extra 

ondersteuning ontvangen vanuit de jeugdgezondheidszorg ontvangen; 

 Hetzelfde geldt voor jeugdigen die door de jeugdgezondheidszorg bij de verwijsindex worden 

gemeld 

Kort samengevat heeft het project Monitoring de doelstelling van het bepalen en meten van 

indicatoren voor het monitoren van de transformatie maar ten dele kunnen realiseren. De beperkt 

beschikbare gegevens laten zien dat sinds de transformatie er veel ontwikkeld is aan voorliggende 

voorzieningen en dat er veel wordt samengewerkt tussen de verschillende organisaties. De cijfers 

laten zien dat het bereik van voorliggende voorzieningen groot is. Voordat een monitor het gebruik 

en de ontwikkelingen volledig in beeld kan brengen zal eerst het registreren zélf verbeterd moeten 

worden en zullen er methodes ontwikkeld moeten worden om de informatie uit verschillende 

registraties te kunnen combineren, zodat per individu het gebruik van voorzieningen over een 

langere periode gevolgd kan worden.  

5.1 Discussie 

Binnen het project Monitoring gebruikten we een enkelvoudig onderscheid om de transformatie mee 

te duiden. We gingen uit van aan de ene kant intensievere voorzieningen die specialistische 

ondersteuning bieden die alleen via een indicatie toegankelijk is en aan de andere kant voorliggende 

voorzieningen voor lichtere ondersteuning die vrij of laagdrempelig voor iedereen toegankelijk zijn. 

De transformatie kan dan worden opgevat als dat de behoefte en het beroep op specialistische 

ondersteuning kan worden teruggedrongen door een breed voorliggend veld dat effectief ingezet 

wordt en dat door een goede samenwerking tussen beide soorten voorzieningen door sneller 

verwijzen naar en afschalen van geïndiceerde zorg de afhankelijkheid van intensievere voorzieningen 

verminderd. 

Het monitoren van deze veronderstelde processen wilden we opstarten door gebruik te maken van 

de bestaande registraties van de betrokken voorzieningen. Aanvankelijk leek dit zeer kansrijk omdat 

de gemeente als financieel en bestuurlijk verantwoordelijke voor alle ondersteuning aan jeugdigen 

vanuit haar sturende rol invloed kon uitoefenen op alle relevante partners. De uitvoering van het 

project toont echter nogmaals aan hoe ingewikkeld het is om monitoring op gang te brengen in een 

situatie verschillende samenwerkingspartners beleid, uitvoering en registratie onder hoge werkdruk 

moeten ontwikkelen. Ondanks het feit dat vanuit de gemeente veel gegevens over ondersteuning 

verzameld worden, blijft er sprake van samenwerkingspartners zoals de GGD Groningen, Welstad, 

huisartsen, jeugdhulpaanbieders, die allemaal hun eigen regiesystemen met eigen doelen, belangen 

en kwaliteitseisen gebruiken. 

Hoewel we ondanks de gebrekkige registratie met de beschikbare gegevens toch al veel informatie 

over processen die zicht geven op de transformatie kunnen tonen, blijft door het versnipperde 

landschap van verschillende systemen veel verborgen. Er wordt al veel lichte ondersteuning geboden 

en nieuwe vormen zijn in opkomst. En er wordt veel samengewerkt en afgestemd tussen de 

verschillende organisaties en hulpverleners. Dat lijken signalen van een transformatie die op stoom 

komt. We kunnen echter niet het volledige gebruik van het voorliggende veld bepalen. En we kunnen 

deze informatie niet in verband brengen met de specialistische ondersteuning en daardoor kunnen 

we nog niet meten of het gebruik van voorliggende voorzieningen toeneem en hoe dat samenhangt 

met de specialistische ondersteuning. Hopelijk bieden deze resultaten inspiratie voor niet alleen het 
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verder transformeren, maar ook voor het ontwikkelen van de voorwaarden voor een goede 

monitoring daarvan. 

De praktijk van het registreren begint bij wat er gedurende processen moet worden vastgelegd. Zoals 

de persoonsgegevens en indicaties voor zorgtoewijzingen en het onderzoek en de verslagen voor de 

onderbouwing van de besluitvorming bij toeleiding naar geïndiceerde zorg. Allerhande 

contactgegevens en mailuitwisselingen worden bijgehouden om zicht te houden in welke fase een 

casus zich bevindt en wie erbij betrokken zijn. Vooral voor hulpverleners, die in de eerste plaats 

mensen willen helpen, wordt het geheel dan al snel ervaren als een grote administratieve last. Nog 

voordat er over monitoring en het meten van kwaliteit en het bereiken van doelen gesproken wordt.  

Het is daarnaast opvallend dat de samenwerkingspartners van het voorliggende veld in de gemeente 

Stadskanaal er nog niet in slagen  om het verloop van het gebruik van ondersteuning en de 

samenhang van de voorzieningen te meten door registraties bij elkaar te brengen en gezamenlijk 

monitoring tot stand te brengen. Zij delen wel het belang van samenwerken in de uitvoering en 

ontwikkeling van het jeugdstelsel. Het delen van gegevens beperkt zich echter tot medewerkers die 

elkaar bevragen over individuele casussen en verantwoording over dienstverlening van partners in 

het voorliggende veld naar de gemeente. 

Hopelijk laat deze analyse zien dat de huidige registraties al veel potentieel bevatten voor het 

monitoren van de transformatie. Het is mogelijk om daaruit een bruikbare monitor te ontwikkelen 

als het registreren binnen de organisaties verbeterd wordt en de betrokken ketenpartners de 

uitdaging aangaan om hun bestaande registraties verder te ontwikkelen en combineren tot een 

gedeelde monitor tot stand gebracht kan worden. 

5.2 Aanbevelingen 

De gemeente Stadskanaal is al langer op zoek naar een nieuw regiesysteem ter vervanging van de 

huidige, deels versnipperde manier van registreren binnen het CJGV. We raden aan om hierbij aan de 

ene kant te kijken naar het ontwikkelen van de registratie van de processen die binnen of vanuit het 

CJGV worden georganiseerd en aan de andere kant de mogelijkheden te verkennen om het 

gemeentelijk regiesysteem te gebruiken voor een monitoring van de transformatie door gegevens uit 

andere registraties op te nemen. 

Door de methodiek van het actieonderzoek bleven we tijdens het proces in gesprek met de 

medewerkers van het CJGV. Daardoor gingen we gezamenlijk nadenken over registreren en 

monitoren. Als een consulent zichzelf afvraagt welke informatie hij nodig heeft, volgt het inzicht dat 

tenminste vast zou moeten worden gelegd wat de status van een casus is, in welke fase het proces 

zit en wie er allemaal betrokken zijn. Anders kan je niet een casus van een collega overnemen als dat 

nodig is of adequaat vragen beantwoorden als de collega niet aanwezig is. De teamleider en de 

kwaliteitsmedewerker voegen daaraan toe dat je inzicht moet hebben hoe het gehele proces 

doorlopen is en welke beslissingen zijn genomen door wie, zodat je in het geval van klachten kan 

verantwoorden hoe een proces verlopen is. Daarnaast is het van belang om makkelijk uit een 

regiesysteem te kunnen halen wat de huidige caseload is, zodat er zicht is op de belasting van de 

consulenten en op het verloop van het cliëntenbestand.  

Het betrekken van de medewerkers die de registratie in de praktijk moeten gebruiken, vergroot het 

draagvlak voor een regiesysteem. We adviseren daarom in de eerste plaats niet een systeem voor de 
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consulenten en processen aan te schaffen, maar een systeem met de consulenten en de processen 

tot stand te brengen. Dat vereist de bereidheid om je aan te passen van alle betrokkenen. Er bestaat 

geen perfecte software, dus er moeten altijd compromissen gesloten worden. Gezamenlijk een 

systeem tot stand brengen houdt in dat je bereid bent om soms iets te laten omdat het nu eenmaal 

handiger is voor de mensen in de praktijk. Aan de andere kant zul je je soms moeten aanpassen aan 

een softwarepakket, ook als je bijvoorbeeld overbodig hetzelfde twee keer moet invullen. 

Als de inzichten over registratie uit de praktijk, het draagvlak bij de medewerkers en een 

regiesysteem dat daarbij past gerealiseerd worden, dan ligt er al een vrij stevige basis voor het 

ontwikkelen van een monitor. De volgende stap is dan overzichten van cliëntbestanden, processen 

en caseload van de consulenten uit het systeem halen. Reken daarbij niet op een rapportagefunctie 

van de software, maar kijk naar de query en exportmogelijkheden van het systeem. De 

applicatiebeheerder of BI-specialist van de gemeente zou zelf dashboards moeten kunnen bouwen 

op basis van de gegevens uit het systeem. Dat is aanvankelijk meer werk, maar geeft de gemeente de 

ruimte om zelf  processen in de richten. 

Naast wat binnen en vanuit het CJGV gedaan kan worden om de eigen dienstverlening te registreren 

en monitoren is het de vraag wat er met de samenwerkingspartners georganiseerd kan worden en of 

het regiesysteem van de gemeente ook een rol kan spelen bij de monitoring van het bredere 

voorliggende veld. Ook dit vraagstuk zou je vanuit de praktijk kunnen benaderen. Medewerkers van 

zowel het CJGV als de jeugdgezondheidzorg zijn veel tijd kwijt aan het uitzoeken van betrokken 

organisaties en hulpverleners. Vanuit het perspectief van de transformatie lijkt dit vreemd want wil 

je het kind en gezin centraal stellen waarom blijf het registreren van gegevens dan beperkt blijft tot 

de eigen informatie en de eigen registratiesystemen. Als alle ketenpartners steeds van elkaar 

informatie moeten opvragen dan lijkt dat een overbodige administratieve last.  

Hoewel er geen overkoepelend regiesysteem zal komen waarin alle verschillende bij jeugd betrokken 

hulpverleners al hun activiteiten vastleggen zouden er in de praktijk meer mogelijkheden moeten zijn 

om gegevens uit verschillende registraties te koppelen dan op dit moment gedaan wordt. 

Ondersteuning begint vaak met cliënten die toestemming verlenen om gegevens op te vragen of te 

delen met derden. Kan dit niet opgeschaald worden naar de uitwisseling van procesgegevens over 

alle cliënten tussen partners? De ketenregistratie in de Zorg voor Jeugd verwijsindex zou deels deze 

functie moeten vervullen. Maar in de praktijk zou het veel eenvoudiger zijn om toegang tot die 

informatie vanuit je eigen systeem te hebben. We adviseren de gemeente te verkennen welke 

mogelijkheden er zijn binnen de huidige privacywetgeving om registraties met elkaar te verbinden. 

De omvang van het gebruik van voorzieningen laat zien hoeveel gebruik er wordt gemaakt van 

ondersteuning. Maar het laat niet zien of de ondersteuning passend is bij de hulpbehoefte van de 

jeugdigen. De SDQ-metingen die in het kader van de jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd 

geven een inschatting van de ervaren psychosociale problematiek van jeugdigen. Als het mogelijk is 

om deze gegevens te combineren met de informatie over het voorzieningengebruik dan zou dit 

inzicht kunnen geven in de mate waarin ondersteuning passend is bij de problematiek die jeugdigen 

ervaren. Het is interessant voor de gemeente om de mogelijkheden te verkennen om deze koppeling 

tot stand te brengen.  
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