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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

In het voorjaar van 2015 (4975023) en rond de zomer van 2015 (5220527) hebben we uw 
raad geinformeerd over de inkoop jeugdhulp 2016 en 2017 en over de keuze die gemaakt 
is rond de inkoopstrategie, de solidariteit en het PGB. Inmiddels is de inkoop van de 
jeugdhulp afgerond en willen we u informeren over het inhoudelijk resultaat van deze 
inkoop en het proces kort toelichten. 
Wij zijn positief over het resultaat van de inkoop. We hebben met 32 partners contracten 
gesloten en in deze contracten met ongeveer 130 jeugdhulpaanbieders afspraken gemaakt 
ten behoeve van vrijwel alle jeugdhulp die we denken de komende twee jaar nodig te 
hebben om kinderen en hun ouders in relatie tot hun sociale omgeving, op de juiste wijze 
te ondersteunen. We hebben 77 producten voor jeugdhulp geselecteerd en ingekocht, die 
aansluiten bij de door ons gestelde transformatiewensen. In deze brief gaan we hier nader 
op in.' 
Daamaast willen we u middels deze brief informeren over de voortgang van de 
toegangsfunctie, wat een belangrijk onderdeel van het jeugdstelsel is en binnen de Wij-
teams en CJG's wordt uitgevoerd. Vanuit de toegang worden ondersteuningsvragen 
indien nodig verwezen naar de door ons ingekochte jeugdhulp. 

Beleidsdoelen vernieuwing sociaal domein 
In ons beleidsplan 'Vernieuwing sociaal domein 2014-2015' hebben we onze ambities en 
de hierbij behorende leidende principes voor het sociaal domein, (waaronder ook de 
jeugdhulp) voor de komende jaren vastgesteld: "We willen alle mensen zo goed mogelijk 
mee laten doen in de samenleving. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met 
ondersteuning van het sociaal netwerk . Daar waar nodig zorgen we voor passende 
ondersteuning: licht en algemeen waar mogelijk, alleen complex en gespecialiseerd waar 
nodig. De ondersteuning gebeurt zoveel mogelijk dichtbij en op maat. We ontwikkelen 
een eenvoudiger systeem. En we dragen ook zorg voor een kwalitatief hoogwaardig 
vangnet voor kwetsbare kinderen en ouders. " Deze ambities en leidende principes zijn 
kader stellend voor de inkoop jeugdhulp. 

' Een overzicht van zowel de ingekochte producten als de lijst van zorgaanbieders hebben we gepubliceerd op de 
website: www.rigg.nl 
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Uitgangssituatie inkoop jeugdhulp 2016-2017 
Zoals in onze brief aan uw raad aangekondigd, hebben we als gemeente samen met de 
andere Groninger gemeenten afgesproken dat de inkoop van alle vormen van jeugdhulp 
voor 2016-2017 gebeurt voor 23 gemeenten gezamenlijk en op basis van volledige 
financiele solidariteit. De uitvoering van de inkoop is gemandateerd aan de Regionale 
Inkooporganisatie Groninger Gemeenten, RIGG. 
Bij deze inkoop wilden we rekening houden met verschillende belangen namelijk: 
- Alle 23 Groninger gemeenten willen flexibiliteit in het jeugdhulpaanbod om lokaal 

keuzes te kunnen maken, maar ook garantie van levering wanneer er een serieuze 
hulpvraag is; 
De Groninger jeugd en hun ouders willen flexibiliteit omdat hun vraag niet te sturen is 
en ze willen ook een bepaalde zekerheid en garantie van hulp; 
Aanbieders willen zekerheid rondom de vaste kosten en hun voortbestaan, maar 
aanbieders die in 2015 niet aan bod kwamen willen graag flexibiliteit omdat zij dan 
kunnen laten zien wat ze te bieden hebben. 

Daamaast waren belangrijke wensen bij de inkoop: 
Een flexibel aanbod dat aansluit bij de wensen van ouders en kinderen; 
Vemieuwing die aansluit bij de transformatiedoelen van de Groninger gemeenten; 

- Een flexibel aanbod dat aansluit bij de beweging naar voren: deelname van aanbieders 
in de lokale teams; 
Samenwerking tussen aanbieders stimuleren; 
Binnen het budget blijven. 

Met minder budget toch een passend aanbod? 
De budgettaire ruimte voor 2016 voor 23 Groninger gemeenten is in totaal met ongeveer 
10 miljoen verminderd ten opzichte van 2015. Deze vermindering in budget denken we 
op diverse manieren te kunnen opvangen. Ten eerste hebben we door ons inkoopmodel 
ruimte gecreeerd om te kunnen schuiven tussen de traditionele jeugdhulp domeinen en het 
aanbod is meer vraaggericht dan aanbodgericht. We verwachten dat betere samenwerking 
tussen de verschillende domeinen uiteindelijk efficientie opievert. 
Bovendien zijn we bezig om de bestanden van de jeugdhulp op te schonen wat een 
verlaging van de feitelijke jeugdigen in zorg opievert. Door meer en eerder 
ondersteuningsvragen op te kunnen vangen in de WlJ-teams denken we minder 
verwijzingen naar intensieve jeugdhulp te hoeven doen. Als er wel verwijzingen nodig 
zijn, verwachten we via de toegang in de WlJ-teams gerichter te kunnen sturen op een 
passend aanbod bij de hulpvraag. Om dit te kurmen realiseren is het van groot belang dat 
de kwaliteit en WlJ-teams goed is en dat de formatie passend is bij de hulpvragen die in 
de wijk leven. Hier gaan we in het laatste onderdeel van deze brief bij het kopje 
Rapportage Toegang en referentiekader Toegang Jeugdhulp Groninger gemeenten nader 
op in. 
Wij zijn ons er evenwel van bewust dat de sturing op deze ondersteuningsvraag voor 
jeugdhulp niet volledig beheersbaar is. Huisartsen bijvoorbeeld, hebben een autonome 
positie om te verwijzen naar passende jeugdhulp. Samenwerking en goede communicatie 
met huisartsen vanuit de WlJ-teams blijft daarom belangrijk. Ook de verwijzingen naar 
jeugdhulp vanuit de jeugdbescherming en kinderrechter zijn wettelijk binnen de Jeugdwet 
vastgelegd. Het is daarom van belang om goed te blijven monitoren om de uitputting van 
het jeugdhulp budget te blijven volgen. Tot slot hebben we geconstateerd dat de uitgaven 
in het PGB budget lager uitgevallen zijn in 2015 dan geraamd. We verwachten dat een 
deel hiervan stmctureel is. 
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Stadse wensen 
Voor ons als gemeente Groningen betekent dit: ingekochte jeugdhulp moest aan sluiten 
bij de gebiedsgerichte aanpak, de doorontwikkeling van de WlJ-teams en de specifieke 
hulp- en ondersteuningsvragen die er binnen onze gemeente zijn. Andere wensen waren 
daamaast: voldoende ruimte voor zorginhoudelijke vemieuwing bij zowel bestaande als 
nieuwe aanbieders, mogelijkheden voor arrangementen, voldoende ruimte voor kleine en 
nieuwe aanbieders om jeugdhulp te kunnen leveren, voldoende keuzevrijheid voor ouders 
bij minder intensieve ondersteuningsvormen. 

Proces: regionale samenwerking in Europese aanbesteding 
Gezien het feit dat we als Groninger gemeenten te maken hadden met ruim 160 
aanbieders van Jeugdhulp en het totaal aan te besteden bedrag meer dan 100 miljoen was 
hebben we gekozen voor een Europese aanbesteding. Dit was een nieuwe vorm van 
inkoop en betekende voor alle partijen een intensieve en enerverende periode. In de 
selectiefase hebben de aanbieders kunnen inschrijven op basis van een selectiedocument 
waarin we vroegen om vemieuwende producten te beschrijven. Dit leverde een grote 
hoeveelheid producten op, waaronder ook veel innovatieve en getransformeerde trajecten. 
Op de producten die positief beoordeeld zijn konden de jeugdhulpaanbieders in de tweede 
fase, de gunningsfase, bieden en hun prijs bekend maken. Dit proces is eind december 
met de definitieve gunning afgerond. 

Garantie voor het zorglandschap met meer lokale vrijheid 
Uiteindelijke levert de aanbesteding een verdeling op waarbij 62,2 miljoen euro 
(ongeveer 78% van het ZIN budget) gegund is aan aanbieders met die producten waarvan 
we beoordeeld hebben dat deze onmisbaar en noodzakelijk zijn voor het 
(jeugd)zorglandschap. U moet hierbij denken aan: pleegzorg, verblijf jeugdzorg plus, 
jeugdreclassering, jeugdbescherming, specialistische ambulante jeugdhulptrajecten; 
specialistische dagbehandeling; specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en 
verblijfsfuncties voor (licht)verstandelijk beperkte kinderen. 
Naast deze garantie voor de continuiteit in het zorglandschap is er meer ruimte 
beschikbaar gekomen voor de inrichting van de lokale teams, onze WlJ-teams, en voor 
verwijzingen naar die aanbieders waar wij graag mee samenwerken. Dit valt onder het 
zogenaamde variabele deel van de inkoop. Voor het realiseren van onze WIJ aanpak 
hebben wij een passende formatie jeugdhulp nodig om de juiste ambulante ondersteuning 
voor jeugd te kunnen bieden. Een belangrijk resultaat van deze manier van inkopen is dat 
we nu afspraken kunnen maken met die aanbieders die wij voor deze formatie nodig 
hebben. Om de kwaliteit van de toegang in de WlJ-teams te kunnen garanderen hebben 
we vanuit de inkoop jeugd af kunnen spreken dat er in ieder WlJ-team specifieke uren 
voor gedragswetenschappelijke inbreng beschikbaar is. 
Dit zijn belangrijke stappen voorwaarts voor de inrichting van de elf WlJ-teams in de stad 
en de benodigde kwaliteit van jeugdhulp hierbinnen. 
Daamaast heeft de RIGG namens de Groninger gemeenten voor 16,6 miljoen euro aan 
contracten afgesloten voor voorzieningen zoals Veilig Thuis, de Toegang bij de GGD, de 
regionale bereikbaarheidsdienst en bovenregionale zorg. Uit het totale jeugdhulpbudget 
is, naast ZIN, een substantieel deel gereserveerd voor de toekenning van PGB's voor 
jeugdhulp en ondersteuning (ongeveer 30 miljoen euro voor 23 gemeenten). 
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Inhoudelijk resultaten van de aanbesteding 
In de aanbesteding hebben we erop gestuurd om zoveel mogelijk stappen te kunnen 
maken in de door ons gewenst transformatie van de jeugdhulp. We waren op zoek naar 
integrale en domein overstijgende trajecten, waarbij de samenwerking tussen aanbieders 
wordt gestimuleerd. Daamaast zijn er enkele cmciale thema's in de hulpvragen van 
jeugdigen en aansluiting bij passend onderwijs waarvoor wij dringend samenwerking en 
nieuwe producten zochten. Deze onderwerpen zijn ook vastgesteld in de transformatie 
agenda jeugdhulp Groninger gemeenten. U kunt hierbij denken aan : (v)echtscheiding, 
innovatie en flexibilisering van de pleegzorg, integraal traject spoedhulp. Fact Jeugd: 
gericht op jeugdigen en gezinnen met complexe (psychiatrische/verslavings) 
problematiek, thuiszitters, integraal traject vroeg signalering bij ontwikkelingsproblemen 
jonge kinderen. Hiermee stimuleren we dat onder eindverantwoordelijkheid van een 
jeugdhulpaanbieder de samenwerking van diverse aanbieders voor kinderen rond het 
benoemde thema tot stand komt. We zijn tevreden dat er 19 van de 77 producten tot deze 
integrale trajecten behoren en verwachten hier veel van voor onze vemieuwing van 
jeugdhulp en het sociaal domein. 

Minder administratieve lasten en kleine aanbieders 
We hebben als gemeenten bij de aanbesteding van te voren vast gesteld dat de 
administratieve lasten van het jeugdstelsel verminderd zouden moeten worden. Minder 
contractpartners is een middel hiertoe: dit betekent een verhoging van de efficiency en 
een verlaging van de overhead aan de zijde van zowel gemeenten als aanbieders. Als 
resultaat van deze aanbesteding hebben we nu een aanzienlijk minder aantal 
contractpartners ( 32 i.p.v. 170) waarvan wij administratieve handelingen verwachten en 
waar wij als gemeenten administratief mee communiceren. Deze contractpartners hebben 
vaak meerdere jeugdhulpaanbieders onder zich waarvoor zij vervolgens de administratie 
doen. Dit hebben we gedaan omdat het voor veel kleine partijen moeilijk bleek te zijn om 
mee te kunnen komen in de administratieve verplichtingen die we met elkaar hebben 
gekregen, mede door landelijke systemen. Deze kleinere aanbieders moeten de kans 
krijgen om jeugdhulp te leveren zonder zich daarbij buitenproportioneel zorgen te hoeven 
maken over de administratie. Van de in totaal 130 aanbieders die onder de 32 
contractpartners vallen, zijn ongeveer 85 kleinere aanbieders, zoals kleine GGZ 
praktijken, zorgboerderijen, zogenaamde eenpitters en kleine instellingen. Wat de 
budgetomvang van deze aanbieders wordt is nu nog niet te bepalen. Zij vallen onder het 
variabele deel van de contracten, wat betekent dat de Wij-teams, maar ook huisartsen naar 
deze kleinere aanbieders kunnen verwijzen aan de hand van de ondersteuningsvraag van 
de jeugdige en ouders. Wanneer deze aanbieder passende ondersteuning biedt zal er vraag 
naar zijn/haar producten ontstaan. 

Ontwikkeling 
Met deze inkoop jeugdhulp hebben we belangrijke stappen hebben gezet in het realiseren 
van onze ambities binnen het sociale domein. We denken dat we een eerste vertaling van 
de transformatiegedachte in de ingekochte producten hebben kunnen omzetten. Maar 
hiermee zijn we er nog niet. 
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De regionale transformatieagenda voor de jeugdhulp kent nog een aantal belangrijke 
thema's die we als stad ook onderschrijven zoals: de flexibilisering en innovatie van de 
pleegzorg, de aansluiting van het gedwongen kader (de jeugdbescherming) bij onze WIJ-
teams, de kwaliteit van de toegang, veiligheid, coordinatie en bereikbaarheid van de 
crisisopvang, ketensamenwerking van de veiligheidsinstanties, vermindering van de 
instroom jeugdbescherming en jeugdreclassering, vermindering van de intensieve zorg 
met als resultaat bedden en reductie en vergroting van de ambulante inzet vanuit de 
intensieve jeugdhulp. Komende twee jaar sturen we als Groninger gemeenten actief op de 
doorontwikkeling van deze thema's. 

Evaluatie 
Het inkoopproces wordt de komende periode geevalueerd met de gemeenten, de 
aanbieders en de RIGG. Deze evaluatie nemen we mee in onze andere evaluaties van het 
inkoopproces rond de decentralisaties en betrekken we in de voorbereiding op de inkoop 
2018. Voorop staat dat aanbesteden in deze omvang nieuw was voor zowel de 
jeugdhulpaanbieders als ons als gemeenten en dat het een intensief en complex proces is 
geweest, waarvan we veel hebben geleerd en het resultaat bevredigend is. 

Rapportage Toegang en referentiekader Toegang Jeugdhulp Groninger gemeenten 
Zoals in het eerste deel van deze brief al vermeld is voor de werking van het nieuwe 
jeugdstelsel een goede toegang voor de instroom van kinderen naar de juiste jeugdhulp 
onontbeerlijk. In de eerste helft van 2015 ging de aandacht van onze toegang naar het op 
orde krijgen van werkprocessen en het ontdekken van de nieuwe rol. Dit betekent ook dat 
vernieuwing en uitvoering van oude en nieuwe vormen van jeugdhulp hand in hand 
moesten gaan. Gelukkig namen en nemen de professionals hun verantwoordelijkheid 
zodat er geen gaten vallen in de zorg. Zoals ook met u besproken tijdens de sessies 
voortgangsinformatie Vernieuwing Sociaal Domein, is er de afgelopen periode veel 
aandacht gegaan naar het organisatorisch op orde krijgen van de basistaken. 
Ook is het u bekend, dat we als Groninger gemeenten in 2016 en 2017 financiele 
solidariteit hebben afgesproken voor het gehele jeugdhulpbudget. Dit betekent dat de 
kwaliteit en kwantiteit van de toegang tot de jeugdhulp in alle 23 gemeenten stevig 
verankerd moet zijn. Om inzicht te verkrijgen in zaken die goed gaan in de toegang en in 
de zaken die verbetering behoeven heeft het Dagelijks Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling PG&Z rond de zomer een tussentijdse screening laten 
uitvoeren om met aanbevelingen te komen hoe de toegang te verbeteren (bijiage 1). 
Bekeken vanuit het perspectief van wat er sinds de invoering van de Jeugdwet (1-1-2015) 
in een dergelijke korte tijd verwacht kon worden, is er in de Groninger Gemeenten al veel 
vooruitgang geboekt. Vanuit het perspectief van wat er nodig is voor een 'kwalitatief 
goed en efficient werkend jeugdstelsel, waar kinderen gezond en veilig op kunnen 
groeien', valt er echter ook nog wel het een en ander te doen. Ook wij (h)erkennen de 
genoemde verbeterpunten in de screening. 
Het DB PG&Z heeft vervolgens aan de RIGG gevraagd om, in het verlengde van deze 
inventarisatie, een gemeenschappelijk referentiekader op te stellen voor alle Groninger 
gemeenten. Dit referentiekader geeft richting aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
Toegang , in de casusregie en veiligheid. Dit referentiekader is in het DB PG&Z van 29 
januari 2016 vastgesteld (bijiage 2). 
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Het DB heeft daamaast besloten om de 23 Groninger gemeenten te adviseren om een 
werkproces in gang te zetten om zichzelf aan de hand van het kader te toetsen en elkaar te 
toetsen. De RIGG heeft de opdracht gekregen om zicht te krijgen op de kwaliteit van de 
toegang in alle basisteams in gemeenten middels een onderzoek in de zomer van 2016 . 

Voortgang toegangstaken in de WlJ-teams 
Zoals gezegd, herkennen wij ons in de aanbevelingen van het screeningsrapport van de 
Toegang, en constateren dat deze voor een deel samenvallen met het inspectie rapport 
n.a.v. de casus D. Beide sluiten goed aan bij de opzet en uitgangspunten die we hanteren 
in onze WIJ aanpak. Hierbij kunnen we het referentiekader Toegang jeugdhulp Groninger 
Gemeenten dus goed gebruiken als praktische leidraad en dit doen we dus ook. Sinds het 
verschijnen van deze twee rapporten hebben we natuurlijk niet stil gezeten. 
We hebben ingezet op verbetering van de werkprocessen van de Toegang, verheldering in 
de taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen de toegang waar het gaat om de 
veiligheid van kinderen, het werken met een veiligheidstaxatie instrument, de 
samenwerking met Veilig Thuis en hebben de eerste stappen gedaan in het inrichten van 
onze ondersteuningsstructuur van de WlJ-teams waar het jeugd betreft. 
In de WlJ-teams is en blijft het druk met de toegangstaken en basisondersteuning, maar 
stap voor stap werken we aan een kwalitatieve verbetering van onze basisondersteuning 
en van de toegang. In Groningen doen we dat op basis van onze WIJ aanpak en filosofie. 
Voor 2016 is het van belang dat we de beschikking hebben over voldoende 
gekwalificeerd personeel, inclusief de bijbehorende ondersteuning structuur. Voor de 
toegangsfuncties is dat grotendeels geborgd en voor de personele invulling van de 
jeugdhulptaken in de WlJ-teams denken we dit in april op orde te hebben. Uw raad heeft 
ook in 2016 extra middelen specifiek voor de toegang jeugd ter beschikking gesteld. 

Wij zijn van mening dat de gemeente Groningen met de WIJ aanpak op de goede weg is 
om kwalitatief en kwantitatief een goede toegang tot de jeugdhulp te borgen. Daamaast 
zijn we door de samenwerking binnen de RIGG met de andere Groninger gemeenten en 
de jeugdhulpaanbieders, in het afgelopen jaar in staat geweest om de kritische factoren 
van de transitie en de transformatie te (h)erkennen en daarop in te spelen. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over het resultaat en 
het de inkoop van de Jeugdhulp 2016 en 2017 en voortgang van de toegangstaken. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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VOORWOORD 

Vanaf januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de jeugdhulp. In de 
provincie Groningen werken we als 23 gemeenten samen met de professionals van de uitvoerende jeugdhulp 
organisaties aan de vormgeving van een nieuw jeugdstelsel. Tegelljkertljd moet de uitvoering van het 
dagelijkse jeugdhulp ookgewaarborgd blijven. Dit betekent dat vernieuwing en uitvoering van oude en nieuwe 
vormen van jeugdhulp hand in hand moeten gaan. Dat is geen gerlnge opgave! Met trots constateer ik dat alle 
partijen in onze regio er met grote betrokkenheld aan werken om deze 'klus' te klaren, vol inzet, creativltelt en 
volhardendheld. Zij verdlenen daarvoor een compliment. 

Voor de werking van het nieuwe jeugdstelsel is een kwalitatief stevlge toegang voor de instroom van kinderen 
naar de jeugdhulp onontbeerlijk. In de eerste maanden van 2015 ging de aandacht van de lokale basisteams 
vooral uit naar het ontdekken en ontwikkelen van hun nieuwe rol en basistaken. Het beeld van deze 
beginperlode is dat een aantal zaken bij de lokale teams organisatorisch nog niet voldoende Is geregeld, maar 
dat de professionals hun verantwoordelijkheid nemen en de samenwerkende organisaties geen gaten willen 
laten vallen. Tegen deze achtergrond en vanwege het grote belang van een goede toegang hebben we als 
Dagelijks Bestuur rond de zomer een screening laten uitvoeren. Om Inzicht te krijgen In de zaken die goed gaan 
In de toegang, maar ook In de zaken die verbetering vragen. Dit rapport doet verslag van deze Inventarisatie en 
geeft de verbeterpunten en de aanpak van de gemeenten hierop weer. 

Wij zijn niet de enlgen die de transitie en transformatie van de jeugdhulp monitoren. Ook landelijk en polltiek 
wordt de voortgang van gemeenten in deze taken op de voet gevolgd. Zo Is onlangs het tweede rapport van de 
KInderombudsman Marc Dullaert verschenen. Het rapport legt de vinger op enkele herkenbare gevoelige 
plekken van het nieuwe jeugdstelsel. De KInderombudsman vraagt gemeenten om priorltelt te geven aan het 
op orde brengen van de essentlele randvoorwaarden voor een sterke toegang. Ook vraagt hij priorltelt te 
geven aan het verbeteren van de afstemming tussen verwijzers en andere professionals In de toegang. Hij wijst 
erop dat onvoldoende kennis en handellngsverlegenheld In de toegang kunnen leiden tot onveillge situaties. 
Het borgen van voldoende expertise In de toegang vermlndert het risico dat problemen niet op tijd 
gesignaleerd en opgepakt worden, of dat kinderen niet de best passende hulp krijgen. 

De Groninger gemeenten onderstrepen het belang van deze priorltelten. Overigens was uit het rapport van 
Marc Dullaert ook op te maken dat hij gemeenten verweet het financiele belang boven het Inhoudelljke belang 
van goede jeugdhulp te stellen. Met de afspraken die we nu met elkaar maken, laten we voldoende zien dat dit 
voor de Groninger gemeenten niet op gaat. Met het nieuwe referentiekader als basis hebben we er 
vertrouwen In dat we de komende tijd een fllnke stap voorwaarts kunnen en willen zetten In de verbetering 
van de toegang voor de jeugdhulp. 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publleke Gezondheld & Zorg 

Herwil van Gelder, 
Portefeulllehouder Jeugd 



SAMENVATTING 

Met de Invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 Is de decentralisatle en de Inrichting van het 
nieuwe jeugdstelsel van start gegaan. Het nieuwe stelsel moet ertoe leiden dat jeugdigen gezond en veilig 
opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen partlciperen In de samenleving. Om dit te bereiken Is 
de toegang tot de jeugdhulp anders Ingericht. De 23 gemeenten in de reglo Groningen zien het niveau en de 
kwaliteit van de voorzieningen In de toegang als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. EIke Groninger 
gemeente heeft lokaal de toegang tot de jeugdhulp georganlseerd In basisteams, die ondersteuning en hulp op 
maat leveren. Een lokaal baslsteam^ bestaat uit professionals, die elkaar vanuit diverse achtergronden en 
kennlsgebleden aanvullen met specifieke kennis en vaardlgheden. In het baslsteam Is een aantal medewerkers 
gemandateerd door de colleges om een beslult tot een zorgtoewljzing te kunnen nemen. Bij meer complexe 
ondersteuningsvragen of bij zorgen over de veiligheid van een jeugdige kunnen de medewerkers van het 
baslsteam een beroep doen op medewerkers uit de expertpool. 

Inventarisatie successen en verbeterpunten in de toegang 
Vanaf het begin is er In het lokale veld hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe infrastructuur en de 
uitvoering van de nieuwe taken en rollen. Net als In andere delen van het land gaat dit gepaard met 
opstartproblemen. Daarbij Is het vooral de ultdaging om de inrichting en werkwijze van de basisteams aan te 
laten sluiten bij de lokale vraag en de transformatie te realiseren. Medio 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Publleke Gezondheld & Zorg (GR PG&Z) aan de Regionale Inkoop Organisatie 
Groninger Gemeenten (RIGG) gevraagd om In samenwerking met de gemeenten en aanbieders een 
Inventarisatie te maken van de successen en de verbeterpunten in de toegang. En op basis hiervan advles uit te 
brengen over mogelijke verbetering van het functioneren van de toegang. 

Advies- en ondersteuningsteam Toegang 
Om hier uitvoering aan te geven Is een 'Advies- en ondersteuningsteam Toegang' opgerlcht, dat bestond uit 
vertegenwoordlgers van zowel de RIGG/gemeenten als de zorgaanbieders. Dit team heeft in de zomerperiode 
van 2015 interviews gehouden met diverse vertegenwoordlgers uit het lokale veld van de Groninger regie's. 
Daar waar mogelijk heeft het team ter plekke vraagstukken opgepakt, opiossingen ultgezet of in een 
vervolggesprek nader besproken. Ook heeft het team alle informatie geanalyseerd en op basis daarvan een 
advies opgesteld met verbeterpunten voor de gemeenten. 

Conciusie: we zijn een eind op weg, maar er zijn ook belangrijke verbeterpunten 
Belangrijke conclusie op basis van de analyse Is dat er al veel goed gaat In de toegang, ondanks de hoeveelheid 
en diversltelt van de nieuwe taken. De basisteams zijn Ingericht, medewerkers leren elkaar kennen en weten 
elkaar steeds beter te benutten. Ook heeft het samenbundelen van kennis en expertise op verschillende 
plekken geleid tot efflclentere, meer op elkaar aanslultende trajecten. Vanuit het perspectief van wat er in 
deze korte tijd verwacht mag worden is de conclusie dan ook dat we al een eind op weg zijn. Vanuit het 
perspectief van wat er nodig Is voor een kwalitatief goed en efficient werkend jeugdstelsel zijn er echter ook 
belangrijke verbeterpunten gesignaleerd. Gemeenten willen hiermee aan de slag, om de transformatiedoelen 
uiteindelijk ook echt te bereiken en te zorgen voor een evenwichtig gebruik van jeugdhulp. Met als 
uiteindelijke doel een klimaat te creeren waarin jeugdigen gezond en veilig op kunnen groeien en 
maatschappelijke Incldenten In de toekomst te voorkomen. 

Verbeterpunten 
a) Veel medewerkers zijn nog onvoldoende op de hoogte van de opzet en de werking van het nieuwe 

jeugdstelsel en de afspraken die hierover zijn gemaakt. Daardoor komt bijvoorbeeld het transformatledoel 
een gezin, een plan, een regisseur nog maar langzaam op gang . Dit komt voornamelijk doordat: 

^ Sociaal team, CJG, wijkteam, etc. 



o famlllegroepsplannen te weinig worden ingezet op de manier waarop deze bedoeld zijn; 
o de kwaliteit en de wijze van uitvoering van casusregie verschillen vertoont. 

b) De Inrichting, de werkwijze en de uitvoering van de jeugdhulp In de basisteams Is In ontwikkeling. De 
gemeenten zijn nog aan het ontdekken hoe groot de basisteams moeten zijn, om te kunnen voorzien in de 
vraag. Voorlopig lijkt het erop dat de Inrichting en grootte van de basisteams nu te weinig Is afgestemd op 
wat In het nieuwe stelsel wordt gevraagd. Er is vaak sprake van grote werkdruk en er is meer versprelding 
en borging van kennis nodig. 

c) We krijgen nu zicht op de kennis en de competenties die casusreglsseurs en andere medewerkers van 
basisteams In huls moeten hebben. Het blijkt dat een groot aantal medewerkers moet worden 
bijgeschoold en getraind. Er Is een Investering nodig in de professlonallsering en 
deskundlgheidsbevordering van de medewerkers in de basisteams. 

d) Methodlsch werken als team Is een aandachtspunt. Individuele medewerkers gebruiken nog vaak eigen 
methoden en werkwijzen, terwijl een uniforme methode voorwaarde Is voor integraal werken. Tijdens 
werkoverleggen delen zij gegevens met elkaar. Dit gaat met de beste bedoellngen, maar niet altijd samen 
en In overleg met de jeugdige en de opvoeder(s). Daardoor komen de richtlijnen rondom de privacy soms 
In het gedrang. 

e) Casusreglsseurs In de basisteams kunnen meer gebruik maken van experts bij het bepalen wat er moet 

gebeuren. Hiermee kan hulp efflclenter worden Ingezet en wordt voorkomen dat de Inzet van 

specialistische hulp te lang op zich laat wachten of uit onzekerheid juist te snel wordt ingezet. 

Aandachtspunt hierbij Is dat de Inzet en de beschikbaarheid van de expertpoolleden voor verbetering 

vatbaar Is. 
f) Het herkennen van signalen die kunnen wljzen op een ontwikkellngsbedrelging, deze bespreken met 

ouders en weten hoe te handelen bij velllgheidsvraagstukken blijkt voor veel medewerkers niet 
vanzelfsprekend. Routes inzake veiligheid zijn daarbij een aandachtspunt. 

g) De samenwerking met de huisartsen moet In veel gemeenten nog tot ontwikkeling komen. De huisartsen 

zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners, omdat 50-70% van de zorgtoelelding via hen verloopt. 

Door meer samen te werken krijgen we Inzicht In welke hulp wordt Ingezet en waarom. 

Aanpak: Wat gaan de gemeenten doen? 
Het DB Is op 11 September 2015 akkoord gegaan met het advies van de RIGG over verbetering van de toegang. 
De Groninger gemeenten hebben met elkaar afgesproken om de volgende acties te ondernemen. 

De RIGG/de 'werkgroep Toegang' stelt een gemeenschappelijk referentiekader Toegang Groninger 
Gemeenten' op voor de toegang over met name de casusregie, de zorgtoewljzlngen en de veiligheid. De 
RIGG werkt hierin ook de noodzakelijke verbeteractles voor de gemeenten uit. 
De Groninger gemeenten hebben met elkaar afgesproken om zich op basis van het referentiekader In te 
zetten om de kwaliteit van de lokale teams te verbeteren tot het benodigde basisnlveau. 
De RIGG monitort de verbetering van de basisteams door de gemeenten zelf en ook met behulp van de 
Academlsche Werkplaats Transformatie Jeugd C4Youth 2.0. 
De RIGG draagt zorg voor heidere instructles bij de zorgroute veiligheid en blijft daarnaast de routes daar 
waar mogelijk verslmpelen en verhelderen. Tevens zal er een overzicht gegeven worden met een aanbod 
aan tralnlngen op het gebied van veiligheid 
De RIGG draagt zorg voor een visuele verheldering van de zorgroutes via een filmpje en plaatst deze op de 
site van de RIGG. 
De RIGG stelt een coordinator aan die zorgt voor een efflclentere Inzet van de leden van de expertpool, 
zowel qua formatie als qua inzet en in afstemming met regionale behoeften. Tevens zorgt deze voor 
verbetering van de bereikbaarheid en de zichtbaarheld van de expertpool. 
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1. INLEIDING 

Met de Invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 is de decentralisatle en de inrichting van het 
nieuwe jeugdstelsel van start gegaan. Het nieuwe stelsel moet ertoe leiden dat jeugdigen gezond en veilig 
opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdigen en hun 
ouders moeten in staat worden gesteld om samen met hun netwerk en in hun eigen omgeving problemen, 
Indien mogelijk zelfstandig en onder eigen regie, op te pakken en op te lossen. Noodzakelijke (specialistische) 
hulp moet tijdig geboden worden. Belangrijke transformatiedoelen zijn: 

Normallseren, 'ontzorgen' en 'demedlcallseren' van de jeugdhulp. 
Meer ruimte te bieden aan professionals. 
Mobillseren van eigen kracht van de jeugdige, het gezlnssysteem en de sociale netwerken. 
Lichte Inzet waar mogelijk, zware Inzet waar nodig (voorkomen van escalatle). 
Leveren van Integrale hulp Ingezet volgens het uitgangspunt een gezin, een plan, een regisseur. 

1.1 Situatie in Groningen 

De 23 Groninger gemeenten hebben ervoor gekozen om gezamenlijk de transformatie van het jeugdstelsel en 
de Invoering van de nieuwe Jeugdwet voor te berelden en uit te voeren. De gemeenten hebben besloten om 
voor een periode van tenminste drie jaar samen jeugdhulp In te kopen, solidair te zijn op de kosten en samen 
te transformeren. In dit kader Is de inkoop en transformatie van de jeugdhulp opgenomen in de 
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheld en Zorg (GR PG&Z) en Is de Regionale Inkoop Organisatie 
Groninger Gemeenten (de RIGG) opgerlcht. 

Om de gewenste omslag te maken is de toegang tot de jeugdzorg anders Ingericht. De 23 Groninger 
gemeenten zien het niveau en de kwaliteit van de voorzieningen in de toegang als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Voor hen vormt het Groninger Functloneel Model de leidraad bij de inrichting ervan. 
EIke Groninger gemeente heeft lokaal de toegang tot de jeugdhulp georganlseerd in basisteams, die 
ondersteuning en zorg op maat leveren. Een lokaal baslsteam^ bestaat uit professionals, die elkaar vanuit 
diverse achtergronden en kennlsgebleden aanvullen met specifieke kennis en vaardlgheden. In het basisteam Is 
een aantal medewerkers gemandateerd door de colleges om een beslult tot een zorgtoewljzing te kunnen 
nemen. Bij meer complexe ondersteuningsvragen of bij zorgen over de veiligheid van een jeugdige kunnen de 
medewerkers van het baslsteam een beroep doen op medewerkers uit de expertpool, voor consultatie, advies 
en de Inzet van speclalistisch casemanagement. Deze pool bestaat uit diverse deskundigen met uiteenlopende 
kennisgebieden. Bij een zorgtoewljzing van een kind dat vermoedelljk Intensieve ondersteuning nodig heeft is 
een advies van de expertpool verplicht. 

1.2 Aanleiding 

De transformatie gaat dus gepaard met een geheel nieuwe Infrastructuur met nieuwe rollen, taken, 
werkprocessen en een gewijzlgde administratieve afhandellng. Daarmee stelt de transformatie hoge eisen aan 
de basisteams en de inrichting van de toegang in het lokale veld. In het eerste half jaar hebben de 
medewerkers van de basisteams in de Groninger gemeenten forse inspanningen geleverd om de gewenste 
omslag te kunnen maken. Dit was geen gemakkelljke opgave, omdat de nieuwe werkwijze Ingevoerd moest 
worden, terwijl het reguliere werk wel gewoon door ging. We zien dat de professionals met grote 
betrokkenheld en inzet aan de slag zijn gegaan en daardoor duidelijke voortgang hebben bereikt. In vergelljking 
met andere regie's In Nederland doet onze regio het goed. 

Maar net als in andere delen van het land Is ook In de Groningen sprake van opstartproblemen, onder andere 
op het gebied van de inrichting van de toegang en de zorgtoelelding. Daarbij is het vooral de ultdaging om de 

^ Sociaal team, OG, wijkteam, etc. 



inrichting en werkwijze van de basisteams aan te laten sluiten bij de lokale vraag en de transformatie te 
realiseren. Medio 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publleke Gezondheld 
& Zorg (GR PG&Z) aan de Regionale Inkoop Organisatie Groninger Gemeenten (RIGG) de volgende twee vragen 
gesteld. 

Maak in samenwerking met de gemeenten en aanbieders een inventarisatie van de successen en de 
verbeterpunten in de toegang en breng advies uit over de wijze waarop het functioneren van de toegang 
verbeterd kan worden. 
Pak daar waar mogelijk al vraagstukken op en los ze In samenspraak met de lokale teams op. 

1.3 Werkwijze 

Om hier uitvoering aan te geven Is een 'Advies- en ondersteuningsteam Toegang' opgerlcht, dat bestond uit 
vertegenwoordlgers van zowel de RIGG/gemeenten als zorgaanbieders. Het team heeft Interviews gehouden 
met vertegenwoordlgers uit het lokale veld, namelijk beleldsmedewerkers, leidinggevenden, coordlnatoren en 
medewerkers van de basisteams. De beleldsambtenaren jeugd van de gemeenten hebben de te interviewen 
teams samengesteld. Aan hen Is ook gevraagd de medewerkers uit de basisteams uit te nodigen en alle 
betrokkenen te Informeren over het doel en de opzet van de Interviews. Uiteindelijk bleek dit in de praktijk niet 
helemaal goed uit te werken, en was er sprake van een ondervertegenwoordiging van medewerkers uit de 
basisteams. 

De gesprekken zijn gevoerd In de periode junl-jull 2015 In de acht regie's In de 23 Groninger gemeenten. 
Tijdens de gesprekken Is aandacht besteed aan de volgende gespreksonderwerpen: 

Wat gaat goed? 
Wat kan beter? 
Welke opiossingsrichtlngen en suggesties kun je aandragen? 
Heb je nog verder vragen en/of aandachtspunten? 

Tijdens de gesprekken zijn aangedragen vraagstukken daar waar mogelijk direct opgepakt, zoals: 
Geven van een laatste duwtje om toch zaken anders aan te pakken, zoals het organlseren van meer 
deskundigheld In de basisteams. 
Erop wljzen waar welke Informatie te vinden is. 
Geven van meer ultleg over de casusreglsseur, de rol en taken van de expertpool, de sociale kaart en 
gecontracteerde aanbieders, etc. 
Aangeven dat knelpunten worden herkend en dat hier iets aan gaat gebeuren, bijvoorbeeld In de vorm van 
tralnlngen veiligheid vanuit de expertpool/Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis. 

Om een compleet beeld te krijgen Is bij de analyse ook gebruik gemaakt van de input van zorgaanbieders met 
medewerkers die zitting hebben In de basisteams. Diverse zorgaanbieders zijn gevraagd informatie aan te 
leveren, of hebben dit spontaan gedaan. Hierbij Is Informatie aangeleverd vanuit de verschillende 
zorgdomeinen; de Verstandelljk Gehandicaptenzorg (VG), de Jeugdzorg, Veilig Thuis, MEE Integrale Vroeghulp 
en Jeugd-GGz. Ook is gebruik gemaakt van Indrukken van medewerkers van de expertpool. 

In augustus heeft het Advies- en ondersteuningsteam een terugkoppeling gegeven van de uitkomsten van de 
Interviews aan de beleldsambtenaren Jeugd. Daarbij is voorgesteld vervolggesprekken te houden In aansluiting 
op de wensen van het lokale veld, bijvoorbeeld met een ultleg over de zorgroutes door de expertpoolleden of 
over welke informatie op de site van de RIGG is te vinden door de helpdesk van de RIGG. 

In September heeft het Advies- en ondersteuningsteam advies uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur (DB) van 
de Gemeenschappelijke Regeling Publleke Gezondheld & Zorg (GR PG&Z). Het DB Is op 11 September 2015 
akkoord gegaan met de verbetervoorstellen. 

1.4 Leeswijzer 

In deze Aonpo/c Toegang Jeugdhulp Groninger Gemeenten staan In hoofdstuk 2 de uitkomsten van de analyse 
van het Advies- en ondersteuningsteam. Er wordt aangegeven wat er goed gaat en wat er beter kan. In 



hoofdstuk 3 staan de acties beschreven die worden opgepakt om de kwaliteit van de toegang en de basisteams 
te verbeteren. In de bijiage zijn de kaders en uitgangspunten voor het nieuwe jeugdstelsel verzameld. 



2. UITKOMSTEN 

2.1 Wat gaat goed? 

Uit de analyse komt naar voren dat er In deze fase van de decentralisatle al veel goed gaat, ondanks de 
hoeveelheid en diversltelt van de nieuwe taken. De basisteams in het lokale veld zijn ingericht. Langzamerhand 
leren de medewerkers elkaar steeds beter kennen en weten elkaar beter te benutten in de uitvoering van hun 
taken. Men is zeer gedreven om het goed te doen. 

Het wordt als zeer positief ervaren dat de basisteams verder worden versterkt, door meer specialistische 
professionals vanuit de verschillende zorgdomeinen ook lokaal in te zetten, zoals vanuit de Jeugd-GGz, de 
Jeugdzorg en de Verstandelljk Gehandlcapten zorg (VG). Men Is sneller op de hoogte, heeft kortere lijnen en 
kan sneller schakelen. Er Is een voorzichtlge samenwerking zichtbaar met de expertpool en de noodzakelijk 
Informatie over kaders en routes weet men steeds beter te vinden. Het samenbundelen van kennis en 
expertise heeft hier en daar tot efflclentere en op elkaar aanslultende trajecten geleid, waardoor bijvoorbeeld 
ulthulsplaatsingen zijn voorkomen. Kortom, er is veel werk verrlcht. Vanuit het perspectief van wat er in deze 
korte tijd verwacht kan worden Is de conclusie dan ook dat we een eind op weg zijn. 

2.2 Wat kan beter? 

Tot nu toe lag de primaire focus van de basisteams vooral op de uitvoering van de nieuwe rollen en taken. De 
professionals moesten erg wennen aan hun nieuwe rol en het werken vanuit een basisteam. Hierdoor was de 
blik eerst vooral naar binnen gericht. Er lijkt nu ruimte te ontstaan om de bilk meer naar buiten te richten en 
meer stil te staan bij vragen als: Wat Is onze visie? Wat Is onze werkwijze? Hoe doen we het samen? Hoe doen 
anderen het? Hoe borgen en vergroten we onze kennis en vaardlgheden? De tijd Is nu rljp om vanuit de "doe-
stand" over te stappen naar de modus van ontwikkeling, deskundlgheidsbevordering en reflectie. Dit Is nodig 
om ervoor te zorgen dat we op koers blijven en de gezamenlijke transformatiedoelen te behalen. Dit geldt voor 
zowel de basisteams als voor de gezamenlijke gemeenten. Deze evaluatie biedt een moole eerste stap In deze 
kritische reflectie. 

Uit de analyse komen de volgende verbeterpunten naar voren voor de Inrichting van de basisteams, de 
uitvoering van de zorg, de zorgtoelelding en de werkwijze van de expertpool. 
a) Veel medewerkers zijn nog onvoldoende op de hoogte van de opzet en de werking van het nieuwe 

jeugdstelsel en de afspraken die hierover zijn gemaakt. 
b) De Inrichting, de werkwijze en de uitvoering van de jeugdhulp In de basisteams Is nog in ontwikkeling. 
c) Er is een investering nodig In de professlonallsering en deskundlgheidsbevordering van de medewerkers in 

de basisteams. 
d) Methodlsch werken als team Is een aandachtspunt. 
e) Het efflclenter Inzetten van de jeugdhulp kan beter. 
f) Het signaleren van ontwikkellngsbedrelging en het handelen bij velllgheidsvraagstukken vraagt aandacht. 
g) De samenwerking met de huisartsen moet In veel gemeenten nog tot ontwikkeling komen. 

Gemeenten moeten met de geconstateerde verbeterpunten aan de slag, om de jeugdhulp beter en met meer 
rendement te ontwikkelen. Alleen dan kunnen zij de transformatiedoelen ook echt bereiken en kunnen zij 
zorgen voor een evenwichtig gebruik van jeugdhulp. Met als uiteindelijke doel een klimaat te creeren waarin 
jeugdigen gezond en veilig op kunnen groeien en maatschappelijke Incldenten In de toekomst te voorkomen. 

a. Veel medewerkers zijn nog onvoldoende op de hoogte van de opzet en de werking van het 
nieuwe jeugdstelsel en de afspraken die hierover zijn gemaakt 

Veel uitgangspunten van het Groninger Functloneel Model en de voorgestelde werkwijze zijn onbekend. 
Gevolg hiervan Is dat er vaak op eigen wijze uitvoering wordt gegeven aan de taken. Daardoor is het 
uiteindelijke doel een gezin, een plan, een regisseur nog niet echt gerealiseerd. Famlllegroepsplannen worden 
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nauwelijks ingezet op de manier waarop dat zou moeten. De opvattingen over de uitvoering van casusregie 
verschillen.^ 

Familiegroepsplan 
Famlllegroepsplannen worden nog weinig structureel gebruikt. Daar waar ze worden ingezet is het nog niet 
het plan van het gezin zelf. Er staat weinig vermeld wat het perspectief is, via welke stappen men daar wil 
komen (doelen) en wie men daar bij nodig heeft. Het netwerk wordt weinig betrokken en er wordt veel over In 
plaats van met het gezin gepraat. Het mobillseren van de eigen kracht van de jeugdige, het gezlnssysteem en 
de sociale netwerken kan beter worden Ingezet. 

Casusregie 
De uitgangspunten voor casusregie zijn niet voldoende bekend en worden dan ook weinig als zodanig 
uitgevoerd. 

Er leven verschillende opvattingen en interpretatles over de uitvoering van casusregie, en soms ook wie de 
casusreglsseur is. 
In een aantal regie's wordt regulier casemanagement nog niet uitgevoerd door een professional van het 
baslsteam, behalve door de voormalige casemanagers van voormallg Bureau Jeugdzorg. Hierdoor hebben 
deze medewerkers een te grote caseload. 
Het functleproflel van deze nieuwe rol is onduidelljk en moet helderder worden. 
De kennis en deskundigheld over hoe casusregie te voeren is belegd bij een paar mensen en moet verder 
binnen de basisteams worden verspreld. 
Het is nog niet of nauwelijks bekend dat casusregie in onderlinge afstemming ook uitgevoerd kan worden 
door de professionals uit de flexibele of intensieve ondersteuning. 
De Inzet van speclalistisch casemanagement in de basisteams moet nog tot ontwikkeling komen. Van de 
mogelijkheid tot de Inzet van een speclalistisch casemanager In bijvoorbeeld onveillge situaties wordt nog 
weinig gebruik gemaakt. En als er wel naar wordt gevraagd, dan wordt het nog niet altijd geleverd. Er Is 
onduldelljkheid over verantwoordelijkheden, reglevoering en doorzettingsmacht. 

b. De inrichting, de werkwijze en de uitvoering van de jeugdhulp in de basisteams is nog in 
ontwikkeling 

De inrichting en werkwijze van de basisteams en met name van de toegang in het lokale veld is cruciaal voor 
het slagen van de transformatie. Het vroegtijdig herkennen en oppakken van zorgelljke situaties en problemen 
bij kinderen en bij ouders kan leiden tot goedkopere en minder Ingrljpender jeugdhulp. Dit vraagt om een 
hoogwaardige Inrichting van de lokale basisteams en een brede kennis.^ 

Gemeenten zijn nog op zoek naar de inrichting en grootte van de basisteams. Deze zijn nu nog te nog weinig 
afgestemd op wat er gevraagd wordt in het nieuwe stelsel. Er Is vaak sprake van een grote werkdruk. 
Medewerkers geven regelmatig aan dat zij over te weinig tijd beschikken om benodigde informatie goed op te 
zoeken of door te nemen. Ook is er nog onduldelljkheid over routes en procedures. In een aantal teams is meer 
specialistische kennis nodig om de passende hulp In te kunnen zetten. Veel medewerkers hebben kleine 
contracten, waardoor weinig sprake Is van continuiteit. Verder kost registratle veel tijd en dit gaat ten koste 
van de uitvoering van zorg. In bepaalde regie's blijkt de toegang nog niet goed bekend te zijn. 

c. Er is een investering nodig in de professionalisering en deskundigheidsbevordering van de 
medewerkers in de basisteams 

Om Invulling te kunnen geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden en positie van de professionals In de 
jeugdhulp is het van belang dat zij bekwaam zijn om hun taken uit te voeren, en dat zij beschikken over de 
juiste deskundigheld om jeugdigen adequaat te kunnen ondersteunen en helpen. We krijgen inmiddels meer 
zicht op de kennis en de competenties die casusreglsseurs en andere medewerkers van basisteams In huls 

^ Zie bijiage voor de uitgangspunten voor het werken met een familiegroepsplan (punt 1) en de invulling van casemanagement (punt 2). 
4 

Zie bijiage voor de uitgangspunten voor de inrichting en werkwijze van de basisteams (punt 3). 
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moeten hebben. Daarnaast Is er het wettelijk referentiekader voor de kwaliteit van de medewerkers van de 
basisteams^. De indruk bestaat dat dit referentiekader niet wordt gehanteerd voor de kwaliteit van de 
medewerkers In het baslsteam en dat niet alle medewerkers over de benodigde competenties beschikken. Veel 
van de competenties zijn gekoppeld aan (een beperkt aantal) specifiek uitvoerenden, zoals de voormallg 
casemanagers van Bureau Jeugdzorg. Daarmee zijn de competenties nog onvoldoende gedeeld en verspreld. 
Een groot aantal medewerkers moet worden bijgeschoold en getraind. 

d. Methodisch werken als team is een aandachtspunt 
De uitvoering van de nieuwe taken en rollen en het werken In nieuwe samenwerkingsverbanden vraagt extra 
aandacht van elk team. In de praktijk betekent dit het opstellen van een gezamenlijke werkwijze en visie, 
deskundlgheidsbevordering en vooral planmatig en methodlsch werken^. Een uniforme methode Is een 
voorwaarde voor Integraal werken. 

De werkwijze van de teams is veel ad hoc en weinig gebaseerd op methodisch handelen, mede vanwege de 
werkdruk en het gemis van (lokaal georganiseerde) Inhoudelljke werkbegeleiding. Een eenduldig methodlsch 
kader ontbreekt vaak In de basisteams. Individuele medewerkers gebruiken nog vaak eigen methoden en 
werkwijzen. Daardoor Is er onvoldoende zicht op welke kennis ontbreekt of wat de criteria zijn voor het 
toevoegen van nieuwe kennis. Goede kennis van het samenwerkend systeemgericht hulpverlenen op maat is 
nog In ontwikkeling. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat er soms wordt aangegeven dat dit niet meer nodig 
Is, omdat "men nu gekanteld werkt, vanuit de eigen kracht van de mensen zelf". In werkoverleggen delen zij 
gegevens met elkaar. Dit gaat met de beste bedoellngen, maar niet altijd samen en In overleg met de jeugdige 
en de opvoeder(s). Daardoor komen soms de richtlijnen rondom de privacy in het gedrang. 

e. Het efficienter inzetten van de jeugdhulp kan beter 
Voor de Inzet van de jeugdhulp zijn belangrijke verbeterpunten geconstateerd. Zo wordt er enerzijds te snel, 
anderzijds te laat opgeschaald. Ook wordt bij de zorgtoewijzing nogal eens alleen het berichtenverkeer In gang 
gezet zonder een Inhoudelljke overdracht naar de zorgaanbleder. Actle hierop is noodzakelijk, om 
onacceptabele risico's voor de veiligheid en inefficiente Inzet van jeugdhulp te voorkomen. 

Casusreglsseurs In de basisteams kunnen meer gebruik maken van de expertpool bij het bepalen wat er moet 
gebeuren en bij het inschatten van risico's. Op die manier kan hulp efflclenter worden ingezet en wordt 
voorkomen dat de Inzet van specialistische hulp te lang op zich laat wachten of uit onzekerheid juist te snel 
wordt Ingezet. De basisteams blijken nog onvoldoende bekend te zijn met de kerntaken van de expertpool: 
consultatie, (verplicht) advies bij intensieve ondersteuning, deskundigheidsbevordering en de inzet van 
speclalistisch casemanagement. Ofwel men Is ermee bekend, maar maakt er geen passend gebruik van. Daar 
waar wel consultatie wordt gevraagd, blijkt dat de verwachtingen over de Inzet uiteenlopen en dat 
expertpoolleden soms lastlgte bereiken zijn. 

/. Het herkennen van signalen van ontwikkelingsbedreiging en het handelen bij 
veiligheidsvraagstukken vraagt aandacht 

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 
Adequate kennis 

o Er is onvoldoende kennis van de signalen die kunnen wljzen op een ontwikkellngsbedrelging voor 
de jeugdige, en men kan nog onvoldoende de Impact van deze signalen Inschatten, of deze kennis 
Is bij een te klein deel van het team aanwezig. 

o Er Is behoefte aan meer duldelljkheid over de routes in het kader van veiligheid en wie hierbij 
welke taak heeft. Deze Informatie is wel beschikbaar, maar dit Is vaak niet bekend bij de 
basisteams. 

Handelen In situaties van (dreigende) onveillgheld 

^ Zie bijiage voor het wettelijke referentiekader (punt 4). 
6 

Zie bijiage voor de kaders en uitgangspunten van methodisch werken (punt 5). 
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o Signalen van onvelligheid met ouders bespreken. 
o Samen met jeugdige/ouders/netwerk en betrokken hulpverleners een veillgheldsplan opstellen. 
o Samen met jeugdige/ouders/netwerk en andere betrokken hulpverleners het plan uitvoeren. 
o Handelen in overeenstemming met de velllgheldsroutes, zoals het gebrulkmaken van de inzet van 

de speclalistisch casemanager. 
Het belangrijkste verbeterpunt Is de combinatie van onwetendheld en de Insteek van veel medewerkers om 
alles zelf op te lossen, zonder 'dure' speciallsten. 

g. De samenwerking met de huisartsen moet in veel gemeenten nog tot ontwikkeling komen 
De toegang naar de jeugdhulp hoeft niet via het baslsteam te verlopen. Ook de hulsarts is wettelijk bevoegd te 
verwijzen naar een Individuele voorzlening en kan dit los van het basisteam doen. Huisartsen zijn de 
belangrijkste samenwerkingspartner, omdat ongeveer 50-70% van de zorgtoelelding via hen verloopt. 
Jeugdigen en hun opvoeders kiezen vaak voor deze hulsartsenroute, omdat ze de andere wegen niet kennen 
en aannemen dat de garantie op waarborg van de privacy groter Is. Maar ook professionals uit de basisteams 
kiezen hiervoor, onder andere vanwege handellngsverlegenheld en het Idee dat die route sneller gaat. Door 
meer samen te werken met de huisartsen krijgen we beter inzicht in welke hulp wordt ingezet en waarom. 
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3. WAT GAAN DE GEMEENTEN DOEN? 

3.1 Acties RIGG 

Inmiddels heeft de RIGG in opdracht van het DB diverse verbeteractles opgestart, waarvan een aantal is 
gerealiseerd en een aantal nog In ontwikkeling is. 

Gerealiseerd 
Zorgdragen voor een visuele verheldering van de zorgroutes via een filmpje en deze op de site van de RIGG 
plaatsen. 
Ultzetten van transformatieopdrachten bij de zorgaanbieders, waaronder maken van een 
deskundigheldsbevorderingsplan ten aan zien van veiligheidsvraagstukken. 
Beschrijven van verschillende routes, zoals de route veiligheid en de rol van de expertpool/Vellig 
Thuls/raad etc.) en de route uithuisplaatsing, maken van een filmpje over de zorgroutes en de 
ontwikkeling van een eerste hulpmlddel bij verwijzingen (sociale kaart). 
Beschrijven van de rol, functie, contactgegevens van de expertpool en de gewenste Inzet. 
Inzet van een 'vliegende brigade' ter ondersteuning van de administratieve afhandellng via het 
berichtenverkeer. 
Inrichten van een Help Desk voor het beantwoorden van vragen en het Inventariseren van 'Questions en 
Answers'. 

In ontwikkeling 
Ontwikkelen van deskundlgheidsbevorderingstrajecten veiligheid (samen met JB Noord, Veilig Thuis en 
expertpool) en expertpool. 
Nader uitwerken van specifieke routes als inzet van niet gecontracteerde instellingen en buiten provinciale 
plaatsing. 
Beschrijven sociale kaart 2016. 
Opstellen van een gemeenschappelijk referentiekader voor de toegang over de casusregie, de 
zorgtoewljzlngen en de veiligheid door de 'werkgroep Toegang'. 
Monitoren van de verbetering van de basisteams door de gemeenten zelf en ook met behulp van de 
Academlsche Werkplaats Transformatie Jeugd C4Youth 2.0. 
Zorgdragen voor heidere Instructles bij de zorgroute veiligheid en daarnaast daar waar mogelijk de routes 
blijven verslmpelen en verhelderen. Tevens een overzicht geven met een aanbod aan trainingen op het 
gebied van veiligheid 
Een coordinator aanstellen die zorgt voor een efflclentere inzet van de leden van de expertpool, zowel qua 
formatie als qua Inzet en In afstemming met regionale behoeften. Tevens zorgt deze coordinator voor 
verbetering van de bereikbaarheid en de zichtbaarheld van de expertpool. 

3.2 Acties gemeenten 

De Groninger gemeenten hebben met elkaar afgesproken om zich op basis van het door de RIGG opgestelde 
referentiekader in te zetten de kwaliteit van de lokale teams te verbeteren tot het benodigde basisnlveau. Deze 
benodigde acties werkt de RIGG nader uit in het 'Referentiekader Toegang Groninger Gemeenten'. 
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BIJLAGE: KADERS EN UITGANGSPUNTEN 

1. Werken met een familiegroepsplan 

In de Jeugdwet Is vastgelegd dat ouders/gezlnnen de mogelijkheid krijgen om samen met famllie, vrienden en 
anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een familiegroepsplan op te stellen. In dat plan 
kunnen zij aangeven hoe ze zelf met hulp van mensen uit hun omgeving de opvoed- en opgroeisltuatie voor 
hun kind(eren) willen verbeteren en welke professionele hulp en ondersteuning zij denken daarbij nodig te 
hebben. In het plan worden onder andere perspectief, doelen en resultaten beschreven. Daarbij houdt het 
gezin zoveel mogelijk de regie. Het opstellen van een familiegroepsplan is een belangrijk middel bij het 
versterken van de eigen kracht van gezinnen. Daarbij is essentieel dat het familiegroepsplan Is ingebed In de 
bredere werkwijze van professionals en dat zij weten hoe ze hiermee moeten omgaan. 

2. Casusregie 

De notitie Contouren jeugdstelsel Groningen 2015-2018 vormt de basis voor de inrichting van het jeugdstelsel 
In Groningen. In deze notitie wordt onderscheid gemaakt tussen regulier casemanagement en speclalistisch 
casemanagement. 

Regulier casemanagement is het systematisch coordineren, afstemmen en volgen van de benodigde 
hulpverlening aan clienten/cllentsystemen, waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Regulier 
casemanagement wordt In principe uitgevoerd door een uitvoerend professional uit de 
basisondersteuning, de flexibele ondersteuning of de intensieve ondersteuning. Waar mogelijk blijft 
diezelfde professional gedurende het hele traject betrokken. Het casemanagement wordt alleen 
overgedragen als dit noodzakelijk is. 
Speclalistisch casemanagement wordt uitgevoerd door een professional die zich onafhankelijk opstelt en 
zich richt op het opiossen van problemen, totdat de reguliere casemanager de taken weer overneemt. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld in het geval dat de veiligheid van een jeugdige bedreigd wordt en het reguliere 
casemanagement de noodzakelijke expertise mist. Speclalistisch casemanagement kan worden Ingezet 
door een specialistische zorgaanbleder, maar ook via JB Noord. De aanvraag verloopt via de expertpool. 

3. Inrichting en werkwijze basisteams 

De Inschatting van de krachten en zorgen van de jeugdige, het gezlnssysteem en de context start In de 
basisteams. De professional van het baslsteam kijkt samen met de jeugdige en/of opvoeders wat men zelf kan 
en welke ondersteuning eventueel nodig Is. Afhankelijk van de eigen mogelijkheden, aard, ernst, complexiteit 
en urgentie van de problematiek en van de voortgang en de doelmatigheld van de eventuele reeds Ingezette 
ondersteuning, kan men er In onderling overleg voor kiezen om hulp uit het basisteam, de flexibele 
ondersteuning of de Intensieve ondersteuning in te zetten. Hierbij kan het basisteam advies vragen aan de 
expertpool. De basisteams bieden de lichte ondersteuning aansluitend op onderwijs en voorschoolse 
voorzieningen. Als de Inzet van Intensieve ondersteuning wordt overwogen, dan is de consultatie van de 
expertpool verplicht. 

In de Jeugdwet staat het begrip 'verantwoorde hulp' centraal, dat wil zeggen clientgerichte, veilige, doelmatlge 
en doeltreffende hulp. Dit geldt ook voor de uitvoering van de taken in de basisteams. Dit betekent dat er 
voldoende kwalitatief personeel in de basisteams aanwezig moet zijn in de vorm van gereglstreerde 
professionals uit het Kwallteitsreglster Jeugd. De professionals moeten kunnen werken volgens hun 
professionele standaarden en er moet sprake zijn van een verantwoorde werktoedeling. Ook voor de 
basisteams geldt dat gemeenten de werkzaamheden moet toebedelen aan gereglstreerde professionals met 
passende kennis en vaardlgheden voor die taak. Tenzij gemeenten kunnen motiveren waarom ze dat niet doen, 
bijvoorbeeld als dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. 
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4. Kwal i te i t medewerkers basisteam 

In de Jeugdwet is beroepsregistratie geintroduceerd als een middel voor professionals om hun 
vakbekwaamheld aan te tonen. Op deze manier zijn clienten ervan verzekerd dat ze geholpen worden door 
vakbekwame en gereglstreerde professionals. Registratle In het Kwaliteltsreglster Jeugd of het BIG- biedt een 
herkenbaar kwallteltskeurmerk en erkenning van de vakbekwaamheld van professionals. Volgens het 
Kwaliteitskader Jeugd van het Rijk vormen de volgende basisprinclpes de gemeenschappelijke basis voor 
professionals In het jeugddomein: 

Clientgericht werken: de wensen en behoeften van jeugdigen en ouders zijn het uitgangspunt. 
Signaleren: de professionals zijn alert op signalen die kunnen duiden op (meervoudige) problemen, 
stoornissen of beperkingen bij jeugdige of ouders. 
Veiligheid bevorderen: de professionals hebben oog voor de veiligheid van de jeugdige. 
Werken vanuit een integrale blik; breder kijken, meer zien. 
Samenwerken: de professionals stemmen af met andere professionals en (vrijwllllgers)netwerken met 
aanvullende expertise. 
Leven lang leren en reflecteren: vergroting van professionele autonomie en vermindering van regeldruk 
staan centraal. 

Daarnaast Is in de notitie Contouren jeugdstelsel Groningen 2015-2018 de gewenste bekwaamheld van de 
jeugdprofessional als volgt beschreven. 

Is In staat om In dialoog met ouders/verzorgers en jeugdige en vanuit de eigen professionele kaders, de 
daadwerkelijke hulpvraag (dat wil zeggen: 'de vraag achter de vraag') te formuleren. 
Maakt een zorgvuldlge inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige, de opvoeders 
en het gezlnssysteem (als draagkracht en draaglast, functioneren netwerk, de sociaal economische 
situatie) en de onderlinge Interactle tussen de verschillende componenten; 
Komt daarbij indien nodig ook 'achter de voordeur 'van de client. 
Maakt een juiste inschatting van de zwaarte van opgroei- en/of opvoedproblemen. 
Is In staat ontwikkelingsbedrelglngen (problemen rondom veiligheid) te herkennen en de eventuele zorgen 
met het gezlnssysteem, aan de hand van de richtlijnen van 'de meldcode hulselijk geweld en 
kindermishandeling, te bespreken en uit te (laten) voeren. Afhankelijk van de opdracht van de professional 
(werkt de professional in de basisondersteuning of voert deze bijvoorbeeld een 
kinderbeschermlngsmaatregel uit) wordt er onderscheid gemaakt in de acties die hierin van de 
professional verwacht worden. 
Heeft inzicht om te weten 'aan welk draadje er getrokken moet worden' om problemen te ontrafelen (of 
kan de benodigde expertise hierbij betrekken) en kan samen met jeugdige en gezlnssysteem passende 
hulp (laten) organlseren en (laten) uitvoeren zoveel als mogelijk binnen de context van het gezlnssysteem. 
Kan reflecteren op eigen handelen; kan de grenzen van het eigen kunnen, de grenzen van client en de 
grenzen van het ondersteuningsplan Inschatten en weet hoe andere kennis In te schakelen. 
Werkt Inzichtelljk, methodisch, doelmatig, efficient en resultaat gericht met behulp van theoretisch dan 
wel bewezen effectleve programma's en reallseert een zo hoog mogelijke kwaliteit van ondersteuning, 
zorg en/of behandeling door de eigen deskundigheld optimaal In te zetten; maakt gebruik van een verslag 
of plan op basis van de uitkomsten van het gesprek met de jeugdigen en het systeem of onderzoek. 
Hanteert het uitgangspunt dat er zo weinig mogelijk hulverleners bij het gezin betrokken worden; streeft 
naar ^en contactpersoon en een plan voor het gezin. 
Committeert zich aan de geldende privacywetgevlng. 
Is bekwaam en bevoegd voor de uit te voeren taken. 

5. Planmatig en methodisch werken 

Planmatig en methodisch werken is van groot belang voor de basisteams. Dit begint met het uitvoeren van een 
juiste vraaganalyse, door structureel Informatie te verzamelen over de jeugdige, het gezin en de context en de 
mogelijkheden en de problemen vast te stellen. Samen met de jeugdige en de opvoeder(s) moeten een 
perspectief en concrete en haalbare doelen worden vastgesteld. Vervolgens moet worden bepaald wat de 
jeugdige, het gezin en de omgeving zelf kunnen, welke ondersteuning van de professionals nodig is, hoe en 
door wie het plan wordt uitgevoerd en wanneer er wordt geevalueerd. Op basis van de evaluatie wordt de 
ondersteuning of zorg bijgesteld en worden alle stappen opnieuw doorlopen (cycllsch werken). Daarbij Is 
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regelmatige reflectie op de eigen werkwijze essentieel en tevens goede registratle van wat er Is gedaan met 
welk doel en met welk resultaat. 
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1 INLEIDING 

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015, Is er in de Groninger Gemeenten hard gewerkt 
aan de realisatie van de nieuwe Infrastructuur en aan goed functlonerende basisteamsVbaslsvoorzieningen^ 
met een goed functlonerende toegang. Daarbij is veel werk verzet. Er Is echter nog niet of nauwelijks ruimte 
geweest voor reflectie, ontwikkeling, bezlnning en bijstelllng. 
Bekeken vanuit het perspectief van wat er In een dergelijke korte tijd verwacht kan worden Is er in de 
Groninger Gemeenten al veel vooruitgang geboekt. Vanuit het perspectief van wat er nodig is voor een 
'kwalitatief goed en efficient werkend jeugdstelsel, waar kinderen gezond en veilig op kunnen groeien', valt er 
echter nog veel te doen. 
Voorgaande werd geconcludeerd naar aanleiding van de inventarisatie van knelpunten en verbeterpunten In 
de toegang tot de Jeugdhulp; een inventarisatie die op advies van Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheld & Zorg (GR PGSiZ) is uitgevoerd^. 
Het DB heeft vervolgens aan de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) gevraagd om, In het 
verlengde van deze Inventarisatie, een gemeenschappelijk referentiekader op te stellen voor alle Groninger 
gemeenten. De werkgroep Toegang van de RIGG heeft dit kader opgesteld mede met behulp van informatie 
van vertegenwoordlgers van basisteams, expertpool en jeugdhulpaanbieders. 

Het referentiekader biedt een actueel overzicht van regionale en landelijke kaders op het gebied van de 
inrichting en uitvoering van de Jeugdhulp in nieuwe jeugdstelsel. Het geeft daarbij een richting aan en Is geen 
strak keurslljf. Iedere gemeente is Immers vrij om binnen de kaders (zoals de door de 23 Groninger gemeenten 
afgesproken contouren van het nieuwe jeugdstelsel^ de wettelijke kaders ^ en de kwaliteltskaders )̂ een eigen 
Invulling te geven aan het nieuwe jeugdstelsel. Ook is ieder gemeente in principe vrij in de wijze waarop er 
vorm en inhoud wordt gegeven aan het bereiken van de volgende transformatiedoelen: 

• accenten op preventle en normallseren, 
• aansluiten bij mogelijkheden; mobillseren van 'eigen krachf de jeugdige, het gezlnssysteem en de 

sociale netwerken, 
• bieden van jeugdhulp 

op maat (lichte inzet waar mogelijk, zware Inzet waar nodig) en 
Integraal Ingezet 
zoveel als mogelijk in context jeugdige en gezin 
volgens het uitgangspunt 'een gezin, een plan, een regisseur' 

• meer ruimte voor professionals. 
• betere samenwerking rond gezinnen. 

De vorm waarin gemeenten uitvoering willen geven aan de wettelijke kaders en de transformatiedoelen kan 
dus verschillen; de kwaliteit van de uitvoering van de rollen en taken daarentegen niet. Het nastreven van 
enige uniformiteit is van belang vanwege de volgende redenen : 

1. Alle jeugdigen in de Groninger Gemeenten hebben het recht om veilig en gezond op te groeien en 
dienen de mogelijkheid te hebben zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Als zich hier 

* GG/ sociaal team/ wij(k) team etc. 

Niet alle gemeenten hebben daadwerkelijke teams samengesteld 

Toegang jeugdhulp Groninger gemeenten; inventarisatie kansen en zorgen en een aanzet tot verbetering, RIGG sept 2015. 

Contouren van het jeugdstelsel http://rige.nl/Bibliotheek/320186.asDx: httD://rige.nl/Bibliotheek/320186.aspx: zorgroutes, expertpool en 
casemanagement. http://rigg.nl/Nieuws/316401.aspx?t=Toegang+tot+de+ieuBdzorB+Groninger+gemeenten+uitgewerkt 
http://rigg.nl/Bibliotheek/320188.aspx 
^ Jeugdwet htto://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/geldigheidsdatum: Wijzigingen jeugdwet: Ontwerpbesluit jeugdwet: 06-
11015http://pdf.kluwerschulinck.nl/Besluit Jeugdwet belangrijkste wiizigingen iuni.pdf: Internationaal verdrag inzake rechten van het 
kind rechten van het kind: http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf 
^ https://www.riiksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/12/08/kwaliteitskader-leugd 

https://www.voordeieugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1020-handreikinR-functioneel-ontwerp-zorg-voor-ieugd-beschikbaar 
https://vng.nl/onderwerpenindex/ieugd/jeugdhulp/nieuws/factsheet-toegang-toetsingskader-essentiele-vereisten 
https://www.voordejeued.nl/actueel/nieuwsberichten/1020-handreiking-functioneel-ontwerp-zorg-voor-ieued-beschikbaar 



problemen bij voordoen hebben gemeenten de plicht hen hierbij te ondersteunen. Deze 
ondersteuning moet adequaat geregeld zijn, ongeacht de woonplaats van het kind. 

2. Voor de samenwerking tussen de gemeenten onderling, maar ook voor de samenwerking tussen 
gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Is het van belang dat de werkwijze van de 
basisteams/baslsondersteuning aansluit bij de afspraken met het werkveld. 

3. De Groninger gemeenten hebben onderling afgesproken financieel solidair te zijn om de 
beschikbaarheid van een hoogwaardig jeugdhulpaanbod te kunnen realiseren. Er wordt daarom 
gezamenlijk de jeugdhulp Ingekocht. Onderlinge solidariteit Is een groot goed, maar ook kwetsbaar 
wanneer de kwallteltsverschillen en de inzet van (dure) hulp te veel uit de pas gaan lopen. De 
Groninger Gemeenten dienen er op te kunnen vertrouwen dat ledereen vanuit hetzelfde denkraam 
invulling geeft aan kwalitatief goede jeugdhulp en daarbij dezelfde transformatiedoelen nastreeft. 

Een belangrijk doel van de Groninger Gemeenten is om gezamenlijk toe te werken naar een 'kwalitatief goed 
en effectief werkend jeugdstelsel in de provincie Groningen; een stelsel waar jeugdigen gezond en veilig kunnen 
opgroeien en waar jeugdhulp efficient en effectief wordt uitgevoerd en ingezet'. 
Om dit doel te bereiken Is het van belang een gezamenlijk uitgangspunt te hebben; een referentiekader. Deze 
notitie Is een beschrljving van dit referentiekader; een kader dat door de baslsteams/baslsvoorzieningen 
Jeugdhulp van de Groninger gemeenten ingezet kan worden als hulpmlddel om kwaliteitsvraagstukken te 
herkennen en op te lossen. Het kader kan gebruikt worden als soort van een 'thermometer' bij het evalueren 
van de eigen Inrichting van de teams en uitvoering van de taken. 

In hoofdstuk 2 wordt het referentiekader nader beschreven. De Informatie in het kader Is onder meer 
afkomstig van gemaakte afspraken tussen de Groninger Gemeenten, de kaders van de Jeugdwet en zoals 
beschreven in landelijke richtlijnen van de VNG. Het is tevens geschreven in aansluiting op de aandachtpunten 
afkomstig vanuit het 'Advlesrapport Toegang Groninger gemeenten'^ en landelijke bevlndlngen*. 
In hoofdstuk 3 wordt een checklist beschreven van de randvoorwaarden die aan de uitvoering van de 
jeugdhulp door professionals In de basisteams gesteld kunnen worden. Er wordt daarbij aandacht besteed aan 
onderwerpen als het leveren van verantwoorde hulp, de uitvoering van casusregie, de zorgtoelelding naar 
goede jeugdhulp, de veiligheid, professioneel handelen en verantwoorde werktoedeling. 
Tot slot zullen In hoofdstuk 4 een aantal verbetersuggesties worden benoemd m.b.t. de inrichting en de 
kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp In de basisteams/baslsondersteuning. 

'zieww.RIGG.nl 
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http://ieugdmonitor.cbs.nl/media/198798/151021-Nader-onderzoek-toegang-jeuBdhulp-def-211015.pdf 
https://vng.nl/onderwerDenindex/jeued/jeugdhulD/nieuws/vng-waardeert-kritisch-meedenken-kinderombudsman 



2 REFERENTIEKADER 

De ondersteuning van jeugdigen en gezinnen in het nieuwe jeugdstelsel wordt In Ieder gemeente lets anders 
vormgegeven. Gemeenschappelijk is het kader waarvan uit gewerkt dient te worden: de kaders van de 
Jeugdwet, de gezamenlijk gemaakte afspraken tussen de Groninger Gemeenten evenals de landelijk opgestelde 
kwaliteltskaders. 
De In dit hoofdstuk beschreven referentiekader geeft de belangrijkste uitgangspunten weer van het nieuwe 
jeugdstelsel In de Groninger Gemeenten. Het kan Ingezet worden als hulpmlddel om kwaliteitsvraagstukken te 
herkennen en op te lossen en kan gebruikt worden als soort van een 'thermometer* bij het evalueren van de 
eigen Inrichting van de teams en uitvoering van de taken. Er volgt een beschrljving van de uitgangspunten ten 
aanzien van het leveren van verantwoorde hulp, de uitvoering van casusregie, de zorgtoelelding naar 
jeugdhulp, de veiligheid, professioneel handelen en verantwoorde werktoedeling. 

1 REFEREMTIEKADER VERANTWOORDE HULP 

De gemeente zorgt ervoor dat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders 
integraal en op laagdrempelige wijze worden aangeboden. Bij een Interventle is het uitgangspunt de eigen 
kracht en het sociale netwerk van betrokken jeugdigen en hun ouders. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van alle vormen van jeugdhulp (Inclusief 
specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb, gesloten jeugdhulp) en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In de Jeugdwet heeft de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) als 
taak het onderzoeken van de kwaliteit van de jeugdhulp In algemene zin. Daarnaast houdt zij met de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht op de naleving van de wet door de jeugdhulpaanbieders en de 
gecertiflceerde instellingen . 
In de Jeugdwet staat het begrip 'verantwoorde hulp' centraal. Dat wil zeggen clientgerichte, veilige, doelmatlge 
en doeltreffende hulp. 

Belangrijke doelen en uitgangspunten van de stelselherzlening jeugd zijn: 
• Voorkomen van opgroei en opvoedproblemen; de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig 

opgroeien van jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en jeugdige zelf, daarin bijgestaan door famllie, 
sociale netwerk en lokale voorzieningen; 

• Ultgaan van de krachten van jeugdige gezin en netwerk. Indien de eigen kracht en de mogelijkheden 
van de jeugdige, opvoeders en de directe omgeving ontoereikend zijn, kan er ondersteuning, zorg 
en/of behandeling geboden worden bij voorkeur zoveel als mogelijk in, met en rondom het gezin. De 
Insteek hierbij is het vroegtijdig bieden van hulp op maat, voorkomen van escalatle van problemen en 
een te zwaar appel op gespeclaliseerde hulp; 

• Komen tot een betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen; bieden van integrale hulp 
volgens het uitgangspunt 'een gezin, een plan, een regisseur'; 

• Meer ruimte voor professionals om de juiste ondersteuning te bieden, zonder onnodige regelgeving; 
professionals die In staat zijn de eigen kracht van de jeugdige, het gezlnssysteem en de sociale 
netwerken te mobillseren; 

• 'Demedlcallseren', 'ontzorgen' en normallseren, door onder meer het opvoedkundig klimaat In 
gezinnen te versterken evenals In wijken, scholen en lokale voorzieningen. 

De jeugdhulp In de Groninger gemeenten wordt Ingezet en uitgevoerd vanuit de basisondersteuning, vanuit de 
flexibele ondersteuning of vanuit de intensieve ondersteuning. 

Toetsingskader inspectie Jeugdzorg 
https://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/lnspectie%20Jeugdzorg%20Toetsingskader%20Verantwoorde%20hulp%20voor%20Jeugd. 
pdf 



CONTOUREN GRONINGER JEUGDSTELSEL 

Het baslsteam In het nieuwe jeugdstelsel kent verschillende ultvoerlngstaken. Onderstaand overzicht bevat de 
taken (zoals omschreven in de contourennota, in de Jeugdwet en In de richtlijnen vanuit de VNG) 

• Werken aan preventie met en In de pedagoglsche civil society 
• Zorg dragen voor een veilig en gezond opvoed- en opgroelklimaat 
• Geven van deskundig advies over psychische en opvoed- en opgroelproblemen aan degenen die 

beroepsmatlg met jeugdigen werken 
• Bieden van lichte ondersteuning/jeugdhulp op maat in aansluiting op onderwijs/voorschoolse 

voorzieningen; daar waar nodig wordt specialistische kennis toegevoegd. 
• Uitvoeren casusregie (zie 2) 
• Toeleiding naar jeugdhulp, waaronder toeleiding naar beschermlngsmaatrelen (zie no 3) 
• Uitvoering mandatering: toekenning en inzet van een Individuele (niet vrij toegankelljke) voorzlening. 

Deze toekenning is een rechtsbeslult waartegen de burger bezwaar kan aantekenen en beroep kan 
instellen (zie modelverordenlng gemeenten) 



2. REFERENTIEKADER CASUSREGIE 

In het nieuwe jeugdstelsel heeft de cllent/het clientsysteem zelf de regie over zijn eigen leven. Er wordt daarbij 
uitgegaan van 'eigen kracht'; een principe waarbij participatie, de zelfredzaamheid en wat mensen wel kunnen, 
centraal staat. Ook Indien er ondersteuning nodig is, is het belangrijk dat jeugdigen en ouders zelf zeggenschap 
houden over hun eigen leven. Samen met de mensen om hen been - vrienden, famllie, buren - werken zij aan 
een opiossing. 
Een belangrijk uitgangspunt In het nieuwe stelsel Is 'een kind, een plan, een regisseur', ultgaand van de 
behoefte, mogelijkheden en leefwereld van ouders en kinderen. 
Daar waar de uitvoering van de regie door betrokkenen zelf niet of onvoldoende haalbaar Is, Is inzet van 
casusregie door een professional veelal noodzakelijk. Dat geldt met name in die situaties waarbij er zorgen zijn 
omtrent meerdere gezlnsleden en op verschillende leefgebieden. In het Groninger jeugdstelsel wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen 'Regulier casemanagemenf en 'Speclalistisch casemanagement'. 

Regulier casemanagement is het systematisch coordineren, afstemmen en volgen van de benodigde 
hulpverlening aan clienten/cllentsystemen, waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Samen metde 
cllent/het clientsysteem wordt bekeken welke hulp nodig is. Vervolgens worden samen met alle betrokkenen 
doelen afgestemd vanuit het uitgangspunt lgezin,lplan. Doel daarbij is zo effectief en efficient mogelijk 
werken aan het opiossen of vermlnderen van het probleem en een zo maximaal mogelijke ontwikkeling van het 
kind. De cllent/het clientsysteem heeft hierbij zo veel mogelijk zelf de regie. Daar waar dit voor de client niet of 
onvoldoende haalbaar Is/blljkt, is inzet van casusregie ter ondersteuning van de client noodzakelijk. 
Essentieel daarbij Is dat de casusreglsseur hierbij een methodlsche werkwijze hanteert waarbij het 
hulpverleningsproces stapsgewijs wordt onderzocht, uitgevoerd, gevolgd en geevalueerd. Belangrijk onderdeel 
van dit proces wordt gevormd door triage (zie referentiekader 'toeleiding'). 

Het planmatig handelen bij casusregie volgt een cycllsch proces van monitoren, beoordelen en besllssen om te 
komen tot het door de client gewenste (eind)resultaat. Een goed voorbeeld hiervan vormt de "Regulatleve 
Cyclus".'° Op- en afschalen, taxatle veiligheid kind, triage, etc. vormen belangrijke aspecten bij de uitvoering 
van casusregie, evenals adequate, zorgvuldlge en transparante verslaglegglng. 
Regulier casemanagement wordt in principe uitgevoerd door een uitvoerend professional uit de 
basisondersteuning. Waar mogelijk blijft gedurende het hele traject diezelfde professional betrokken. Het 
casemanagement wordt alleen overgedragen Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld Indien de complexiteit van de 
problematiek zo groot wordt dat dit de competenties van de regulier casemanager te boven gaan. 

Speclalistisch casemanagement (casusregie wordt overgenomen van reguliere casusreglsseur) 
De speclalistisch casemanager Is een onafhankelijke professional, die overzicht heeft over de zorgen en 
krachten van jeugdige en gezlnssysteem, zorg draagt voor de benodigde passende Inzet en de afstemming 
coordlneert tussen betrokken hulpverleners. Hij/zlj neemt tijdelijk de regie over van de reguliere 
casusreglsseur tot er sprake Is van voldoende perspectief en vooruitgang bij de client of Indien de 
casusreglsseur aangeeft de regie weer over te kunnen nemen. 
Speclalistisch casemanagement kan aangevraagd worden Indien de regulier casemanager specifieke expertise 
mist bij bijvoorbeeld complexe casuistiek, Indien er veel hulpverleners bij het gezin betrokken zijn en/of de 
veiligheid van een jeugdige ernstig bedreigd wordt. 
Speclalistisch casemanagement: 

• wordt uitgevoerd door een professional die zich onafhankelijk op stelt en zich richt op het opiossen 
van problemen totdat de reguliere casemanager de taken weer overneemt. 

• de aanvraag van speclalistisch casemanagement verloopt via de expertpool. 

10 
De Regulatleve Cyclus van v. Strien. O.a. in 'Planmatig handelen en Jeugdhulpverlening'. Monika Smit & Erik J. Knorth. 2006 



3 REFERENTIEKADER TOELEIDING NAAR JEUGDHULP 

"Toeleiding naar jeugdhulp Is het proces vanaf het moment waarop een jeugdige of gezin met een 
ondersteuningsvraag (opnieuw) in beeld komt tot het moment waarop passende ondersteuning wordt 
geboden. Rechters/Gecertiflceerde Instellingen, huisartsen, jeugdartsen, medisch speciallsten en 
gemandateerde jeugdprofesslonals werkzaam bij de gemeenten, hebben de bevoegdheld te verwijzen naar alle 
vormen van jeugdhulp, die door gemeenten zijn gecontracteerd. Bij de verwljzlng wordt de aard en de 
Ingeschatte omvang van de benodigde ondersteuning aangegeven. Een verwljzlng vormt daarmee een 
toeleiding tot een - door de gemeente gecontracteerde - aanbieder van jeugdhulp. 
Voor het daadwerkelijk toewljzen van de hulp is nog wel een beslult van de gemeente nodig. Dat beslult hangt 
af van de regels uit de verordenlng en de afspraken die gemeente met de aanbieders heeft gemaakt In het 
kader van de Inkoop. 
Gemeenten zijn verantwoordelijke voor een laagdrempelige en herkenbare organisatie van de Toegang en voor 
het waarborgen van het tijdig inzetten van passende hulp en de beschikbaarheid van de juiste expertise. Er kan 
toegeleld worden naar vrij toegankelijke hulp en naar niet vrij toegankelljke hulp. Het Is aan de gemeente te 
bepalen welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. De Groninger Gemeenten hebben afgesproken dat de niet 
vrij toegankelljke hulp met name de verblijfsfuncties evenals de dagbehandeling betreffen. Voor de Inzet van 
deze functies is advies van de expertpool verplicht. 
De gemeentelijke toeleiding naar de Jeugdhulp wordt uitgevoerd vanuit de toegang van de basisteams 
/basisondersteuning. Dit betreft zowel toeleiding naar jeugdhulp en jeugdhulp plus. Bij ontoerelkendheld van 
hulp in het vrijwillig kader behoren hiertoe ook de toeleiding naar gedwongen jeugdhulp en het verzoek om 
een onderzoek door de Raad v.d. KInderbeschermIng (VTO). 

Het beslisproces volgend op vraag jeugdige/gezln. 

1. Vraagverheldering: formuleer samen met jeugdige/ouders de hulpvraag 
2. Probleem- en krachtenanalyse: maak een Inschatting van de krachten en zorgen en veiligheid van zowel 

jeugdige, gezlnssysteem als context/omgeving; 
3. Inschatting ondersteuningsbehoefte op basis van de analyse en inschatting probleembesef, motlvatie 
4. Mobiliseren netwerk en besllssen over passende ondersteuning/hulp. Keuze afhankelijk van aard, ernst, 

complexiteit, urgentie en langdurigheid van de problematiek, lichte inzet waar mogelijk, zware inzet 
waar nodig: 

• Advlsering 
• Inzet lichte hulp vanuit basisteam 
• Inzet meer Intensieve ondersteuning of crisisinterventies via consultatie expertpool (Inzet 

jeugdhulp ZINN: via gecontracteerde aanbieders en ingekochte producten 
Voor de inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp Is consultatie van de expertpool verplicht: 
expertpool adviseert, gemandateerde professional besllst (zie voor overzicht producten en vrij 
en niet vrij toegankelljke hulp het productenboek op RIGG site") 

5. Inschatting casusregie en maken van afspraken hierover 
6. Ingang zetten berichten verkeer door de backoffice 
1. Persoonlijke melding door de frontoffice bij de aanbieder voorzien van een passende inhoudelljke 

overdracht voorzien van onder meer: volledige contactgegevens jeugdige en gezagsdragers evenals een 
samenvatting van de hiervoor benoemde punten 1 t/m 5. 

8. Verleningsbeschikking: gemeente geeft een beschikking af Indien client en hulpverlener het niet eens 
zijn over het aanbod, bij het overeenkomen van een pgb en Indien de client hierom vraagt. 

9. Uitvoeren hulp 
10. Evaluatie van de resultaten en besllssen over vervolg of beelndlging hulp door casusreglsseur 

Zie voor triagecriteria en kernbeslissingen biz 34 en 35, project Zorgroutes, triage en casemanagement 
http://rigg.nl/Bibliotheek/316400.aspx 
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Nb website producten is in ontwikkeling 



4 REFERENTIEKADER VEILIGHEID 

Alle kinderen hebben een veilige opvoedlngsomgeving nodig om gezond op te groeien. Kinderen hebben het 
recht op bescherming tegen alle vormen van kindermishandeling, waarbij kindermishandeling In de Jeugdwet 
als volg gedeflnleerd: 
'EIke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactle vanfysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 
afhankelijkheid of van onvrij held staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend 
ofdreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek ofpsychisch letsel'. 
De overheid neemt maatregelen zowel in het kader van preventie en signalering als hulp en ondersteuning. 

De veiligheid van kinderen Is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders. Bij veiligheid gaat het om 
verschillende aspecten, zoals basale bescherming en verzorging, regelmaat, structuur en continuiteit, aandacht 
van ouder voor kind, affectieve relatie ouder en kind, afwezigheid van mishandeling en verwaarlozlng, etc. Het 
belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Ingrljpen Is noodzakelijk 
wanneer ouders deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun kinderen niet kunnen of willen nemen. 
Onvelligheid en een bedreigde ontwikkeling van het kind, legltlmeert de professional om Interventle(s) te 
plegen en te handelen met als doel het kind te beschermen. Dit kan onder andere in de vorm van (niet-
vrljblijvende) hulp en/of toelelden naar beschermingsmaatregelen. Belangrijkste leidraad bij onveillgheld is 
signaleren (onderkennen), verlfleren (nader onderzoeken) en stoppen (hulp, ondersteuning, ingrljpen). 
Professionals zijn bij het Inschatten van de veiligheid verplicht te handelen volgens de 'wet meldcode hulselijk 
geweld en kindermishandeling' (art. 4.1.3 Jeugdwet) en hebben een meldplicht calamltelten en geweld (art. 
4.1.8 Jeugdwet). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele aanpak van kindermishandeling en hulselijk 
geweld en organlseren de toeleiding naar de Raad voor de KInderbeschermIng en de gesloten jeugdzorg. 

In Ieder baslsteam is voldoende zorginhoudelijke kennis aanwezig om In staat te zijn veillgheldsrisico's ten 
aanzien van kindermishandeling/ ontwikkellngsbedrelging/ hulselijk geweld en suTcldedrelglng te signaleren, te 
onderzoeken, te taxeren en vervolgens adequaat te handelen. Hij/zlj kan dit zelfstandig uitvoeren of onder 
begeleiding van een gedragswetenschapper. 
Dat wil zeggen: de professional 

• (h)erkent signalen kindermishandeling/ ontwikkellngsbedrelging / hulselijk geweld en suicidedreiging 
en bespreekt deze met ouders; 

• handelt volgens de richtlijnen van de meldcode kindermishandeling; 
• maakt een adequate Inschatting van de veillgheldsrisico's mede met behulp van bewezen effectleve 

instrumenten; 
• kan samen met jeugdige/gezln en netwerk en eventuele betrokken hulpverleners een veillgheldsplan 

opstellen en uitvoeren; 
• kent de routes In het kader van veiligheid en de taken en rollen van veiligheidsinstanties en handelt 

hiernaar; 
• draagt zorg voor een zorgvuldlge en adequate registratle en rapportage gedurende het gehele proces; 
• reflecteert op zijn eigen handelen en kan gemaakte keuzen toetsen (zie ook onderdeel 5: 

professioneel handelen). 



5 REFERENTIEKADER PROFESSIONEEL HANDELEN 

Een van de transformatiedoelen van het nieuwe jeugdstelsel is meer ruimte voor professionals. Bedoeld wordt 
de ruimte die de professional heeft om de vraag van de client zorgvuldig te beoordelen, vakkundig te 
Intervenieren en procedureel correct te handelen. Jeugdhulpwerkers handelen volgens hun beroepscodes en 
maken daarbij gebruik van professionele standaarden en richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming^^ . 

Kennis, vaardlgheden en attitudes jeugdprofessional^" 
De jeugdprofessional In het nieuwe jeugdstelsel: 

• werkt clientgericht, sluit aan bij eigen kracht client en netwerk; 
• werkt doelgericht aan de gezonde ontwikkeling van het kind en een voldoende veilige 

opvoedlngsomgeving; 
• kan een juiste vraaganalyse uitvoeren (structureel verzamelen van informatie over jeugdige/ gezin en 

context, vaststellen van mogelijkheden en problemen); gebruikt (risicotaxatie) instrumenten om 
zorgvragen snel en volledig in kaart te brengen; maakt waar mogelijk gebruik van 
netwerkconferenties; 
handelt vanuit een integrale visie; 
biedt passende ondersteuning: lichte inzet waar mogelijk, zwaar waar nodig; verwljst naar 
specialistische zorg waar nodig en weet er op tijd passende deskundigheld er bij te halen; 
werkt contextueel: het 'gewone leven' en de opvoed context blijft altijd In beeld evenals contact te 
school, sportvoorzlenlngen en netwerk; 
beschikt over goede gesprekstechnieken; 
werkt planmatig, inzichtelljk, methodisch, doelmatig, efficient en resultaat gericht m.b.v. effectleve 
programma's en betrouwbare (taxatle)lnstrumenten; 
handelt volgens professionele standaarden (beroepscodes, vaklnhoudelijke richtlijnen); 
registreert en rapporteert adequaat gedurende het hele proces van ondersteuning en hulp; 
committeert zich aan de geldende privacywetgevlng; 
blijft zich ontwikkelen en leren, reflecteert op eigen handelen, kent eigen grenzen en die van de client 
en weet op tijd wanneer hoe andere kennis in te schakelen. 

Familiegroepsplan 
In de Jeugdwet Is vastgelegd dat ouders/gezlnnen de mogelijkheid krijgen om samen met famllie, vrienden en 
anderen, die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren, een familiegroepsplan op te stellen. Indien 
ondersteuning Ingezet wordt, wordt samen met jeugdige/opvoeder een familiegroepsplan opgesteld waarin 
onder meer perspectief en doelen en resultaten worden beschreven. Daarbij houdt het gezin zo veel mogelijk 
zelf de regie. Ook kan een familiegroepsplan door de werker worden opgesteld in samenwerking met het gezin. 
In die situaties waarin het gezin dit zelf niet kan of wil, of Indien er sprake Is van een maatregel, wordt er een 
hulpverlenlngsplan opgesteld. In de vastlegging van de gegevens ligt de nadruk op zorgvuldigheid. 

Privacy 
Een aantal uitgangspunten: 

• Voor jeugdhulpverleners en medewerkers van gecertiflceerde Instellingen geldt dat zij alleen 
informatie aan anderen mogen geven, of anderen Inzage In het dossier mogen geven met 
toestemming van de betrokkene (artlkel 7.3.11 lid 1 Jeugdwet). 

• Mocht het nodig zijn om informatie te geven aan een andere jeugdhulpverlener die rechtstreeks bij die 
jeugdhulp betrokken is, dan mag de noodzakelijke informatie worden gegeven die nodig is voor de uit 
te oefenen taak. 

• Ook al mag de jeugdhulpverlener in sommige gevallen gegevens ultwisselen zonder toestemming, als 
hij daarmee niet handelt conform de zorg van een goed hulpverlener, dan moet hij het verstrekken 
van de gegevens achterwege laten (artlkel 7.3.11 lid 3 Jeugdwet). 

' http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl 

Zoals omschreven in de Jeugdwet, de contourennota in de kwaliteltskaders 
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uitzondering voor bovenstaande uitgangspunten: indien er sprake is van een noodsltuatle of indien de 
jeugdhulpverlener van mening is dat hij alleen door anderen te Informeren ernstig nadeel voor de jeugdige of 
zijn ouder kan voorkomen, is het mogelijk om zonder toestemming van de jeugdige of zijn ouder, gegevens te 
verstrekken. Er kan dan een beroep worden gedaan op overmacht. Voor een beroep op overmacht moet er 
sprake zijn van een concreet (levens)gevaar, dat rechtvaardlgt dat de belangen van de jeugdige zwaarder 
wegen dan het beroepsgeheim van de jeugdhulpverlener. 
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6 REFERENTIEKADER VERANTWOORDE WERKTOEDELING 

De gemeente is verplicht om de norm verantwoorde werktoedeling toe te passen op de Toegang. Bij het 
toedelen van taken dient rekening gehouden te worden met de specifieke kennis en vaardlgheden van de 
jeugdprofessional. Bij de inzet van de medewerkers wordt voldaan aan de eisen van de inrichting van de 
Toegang. 
Er dient kennis aanwezig te zijn ten aanzien van de volgende domeinen: 

opgroei-en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, 
opvoedlngssltuatles waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd, 
taal- en leerproblemen, 
somatlsche aandoeningen, 
lichamelijke of verstandelljke beperkingen, 
kindermishandeling en hulselijk geweld. 

Professionals in de jeugdhulp dienen bevoegd en bekwaam te zijn om de aan hen toebedeelde taken uit te 
voeren. In de Jeugdwet wordt beroepsregistratie geintroduceerd als een middel om hun vakbekwaamheld aan 
te tonen, zoals gereglstreerde professionals uit het Kwaliteltsreglster Jeugd. Registratle In het Kwallteitsreglster 
Jeugd of het BIG register biedt een herkenbaar kwallteltskeurmerk en erkenning van de vakbekwaamheld van 
professionals. 
De toegang tot jeugdhulp Is een van de taken die uitgevoerd dient te worden door gereglstreerde professionals 
opgenomen in het kwaliteltsreglster jeugd of door BIG gereglstreerde jeugdprofesslonals met passende kennis 
en vaardlgheden voor die taak. 
Of een teamlld van een toegangsteam gezien moet worden als een professional die zich moet registreren 
hangt af van de werkzaamheden die hij uitvoert: 

• Het proces van vraagverheldering In de toegang , het kunnen geven van advlezen aan professionals en 
het besllssen of en zo ja, welke jeugdhulp nodig Is, vergt vakbekwaamheld en deskundigheld en dus 
registratle. 

• Professionals In de jeugdhulp die op hbo- of wo-niveau werken moeten geregistreerd zijn. 
• Generalistisch werkende consulenten professionals op mbo-niveau zullen vaak ook geregistreerd 

moeten zijn om de kwaliteit goed te kunnen borgen. 

Leidend principe daarbij is 'comply or explain', d.w.z. er mag hiervan worden afgeweken indien men dit kan 
uitleggen. 

Tot slot: een verantwoorde werktoedeling betekent niet alleen werken met voor de uitvoering van de taak 
bevoegde en bekwame professionals, maar ook dat de professional over voldoende middelen en goede 
werkomstandlgheden beschikt om zijn vakgoed uitte kunnen oefenen. 
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3 CHECKLIST TOEGANG JEUGDHULP 

Het referentiekader wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt in een checklist gebaseerd op de 

kwaliteitscriteria die nodig zijn voor een goed functionerend jeugdstelsel In de Groninger Gemeenten: een 

gezond en veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor alle jeugdigen en een efficiente en effectleve inzet van 

kwalitatief goede jeugdhulp. 

De checklist bestaat uit vragen die je jezelf, of als team, kunt stellen. Ieder team(lid) kan hierbij zelf bezien in 

hoeverre een item goed verloopt (groen), voldoende is (oranje) of om actle vraagt (rood). 

De uitkomsten kunnen gebruikt worden om samen met elkaar te bespreken wat er goed gaat, wat er beter kan 

en wat er beter moet. Belangrijke vraag daarbij is: "Hoe staat de thermometer in ons team op dit thema: op 

groen, oranje of rood, en wat gaan we daaraan doen?". Vervolgens kan gezamenlijk bekeken worden welke 

vervolgactle wenselijk en nodig zijn (zie hiervoor hoofdstuk 4). 

Het verdlent aanbeveling deze checklist samen met een gedragswetenschapper/ Inhoudelijk verantwoordelijke 

door te nemen en met elkaar over In gesprek te gaan. 

1. CHECKLIST VERANTWOORDE HULP 

Het basisteam: 

5. 
6. 

7. 

heeft inzicht in de problematiek van jeugdige en opvoeders die het 
zijn/haar regio voorkomt 
doet aan preventie met en in de lokale omgeving van de jeugdige en geeft 
deskundig advies aan diegene die beroepsmatlg met jeugdigen werken 
heeft bij clienten altijd overzicht van krachten en zorgen van zowel 
jeugdige gezin als netwerk 
biedt (indien nodig en dit kan volstaan) lichte ondersteuning/jeugdhulp op 
maat met en rondom het gezin in aansluiting bij achtergrond, 
mogelijkheden en beperkingen van jeugdige, gezin en netwerk en in 
aansluiting bij (voor) schoolse voorzieningen 
betrekt jeugdigen en ouders bij de hulp 
biedt hulp die veilig, doeltreffend, doelmatig en clientgericht is en maakt 
daarbij gebruik van bewezen effectleve methoden 
evalueert regelmatig over het resultaat van de geboden hulp en handelt 
daarbij volgens professionele standaarden (zie 6: professioneel handelen) 
voert 'mandatering' uit op vastgelegde wijze 
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2. CHECKLIST CASUSREGIE 

In het team geldt: 

10. 

iedere jeugdige waarvoor ondersteuning/jeugdhulp wordt geboden heeft 
een eigen (famllle)plan en een casusreglsseur (bv ouder of hulpverlener), 
die de casus waar nodig oppakt, coordlneert en reglsseert gedurende het 
gehele traject 
casusreglsseur is bij voorkeur de uitvoerend professional uit het basisteam 
{regulier casemanagement) 
casusreglsseur heeft de kennis over verantwoordelijkheden, reglevoering 
en doorzettingsmacht en heeft de vaardlgheden en de attitude om 
casusregie te voeren 
casusreglsseur werkt volgens de afgesproken wijze en route m.b.t. triage, 
zorgtoelelding en veiligheid 
casusreglsseur werkt op een methodlsche wijze waarbij het 
hulpverleningsproces stapsgewijs wordt onderzocht, uitgevoerd, gevolgd 
en geevalueerd (cycllsch proces) 
casusreglsseur registreert en rapporteert op zorgvuldlge en transparante 
wijze gedurende het hele proces. 
deskundigheld m.b.t. casusregie Is breed verspreld over het team 
indien er zorgen zijn over veiligheid wordt er overwogen kennis toe te 
voegen vanuit expertpool c.q. ondersteunende veiligheidsinstanties, zoals 
preventleve jeugdbescherming, veilig thuis, veiligheldshuls, etc. en waar 
nodig Ingezet 
Indien bij meervoudig complexe zaken de casusreglsseur ervaart over 
onvoldoende competenties te beschikken, wordt overwogen de casus 
(tijdelijk) over te dragen aan een ander casusreglsseur of een speclalistisch 
casemanager en indien nodig aangevraagd en vindt er een warme 
overdracht plaats. 
Indien jeugdige verblljft in een Intramurale setting worden afspraken 
gemaakt over waar de casusregie is belegd gedurende en na het verblijf. 

14 



3. CHECKLIST ZORGTOELEIDING NAAR JEUGDHULP 

Het basisteam 
1. is als toegang naar de jeugdhulp zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar 

voor burgers met zorgvragen. 
2. Heeft helder naar jeugdhulpaanbieders gecommuniceerd wie de 

gemandateerde professionals zijn. 

De professional uit het baslsteam: 

stemt de in te zetten hulp af op eerder Ingezette hulp en de daarbij 
behaalde resultaten 
heeft kennis en vaardlgheden voor het goed uitvoeren van triage: 
analyseert op systematlsche wijze de krachten en zorgen van jeugdige, 
gezin en netwerk (vraagverheldering) en gebruikt hiervoor bewezen 
effectieve Instrumenten 
formuleert op basis van de vraagverheldering, de mogelijkheden en 
beperkingen van jeugdige, gezin en netwerk, de aard en de urgentie van de 
problemen. Hij/zlj doet dit samen met ouders en jeugdige wat de 
hulpvraag en de best passende ondersteuning is 
kent en volgt de zorgroutes van de Groninger gemeenten 
kent en volgt de vastgestelde routes en wettelijke eisen die leiden tot inzet 
van beschermingsmaatregelen (zie o.a. routes veiligheid) 
neemt kernbeslissingen over de in te zetten ondersteuning in 
multldisclpllnair verband 
besllst over de inzet van passende (professionele) hulp vanuit het 
uitgangspunt 'licht waar mogelijk, zwaar waar nodig' 
consulteert vooral bij meervoudige complexe problematiek bljtijds de 
expertpool met als doel gezamenlijk maatwerk te ontwikkelen 
vraagt bij alle beoogde inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp (zie voor 
overzicht rigg.nl) de expertpool om advies 
maakt een keuze voor Integrale, efficiente inzet van jeugdhulp en effectief 
gebleken interventles bij gecontracteerde aanbieders 
heeft kennis van de regelgeving bij de inzet van individuele voorzieningen, 
zoals voorwaarden inzet PGB en voorllggende voorzieningen als WIz 
heeft kennis van de Inhoud van de jeugdhulp zoals geboden door de 
gecontracteerde zorgaanbieders 
frontoffice zorgt bij een doorverwljzlng (in afstemming met 
jeugdige/ouders) voor een persoonlijke, tijdige en volledige overdracht 
naar de betrokken instanties/jeugdhulpaanbieder. De doorverwljzlng aan 
de jeugdhulpaanbieder bestaat uit het ingevulde RIGG formulier (met de 
volledige contactgegevens jeugdige, gezagsdragers en casusreglsseur en 
aard en omvang jeugdhulp) en de volgende aanvullende 
overdrachtsgegevens: een samenvatting van de 

uitkomsten van de vraagverheldering, 
de probleem- en krachtenanalyse, 
de inschatting van de ondersteuningsbehoefte jeugdige en 
gezlnssysteem/ netwerk en 
een onderbouwing van de aangevraagde ondersteuning. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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6. CHECKLIST VEILIGHEID 

De professional uit het baslsteam: 

2, 

3. 

5. 

7. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

heeft een actueel beeld van de veiligheid van jeugdigen waarbij hij/zlj is 
betrokken 
Is te alien tljde transparant naar jeugdigen en ouders ten aanzien van 
gehanteerde normen met betrekking tot veilig opgroeien 
kan veillgheldsrisico's, ontwikkelingsbedrelglngen en suicide risico's 
adequaat signaleren/herkennen en onderzoeken aan de hand van 
gesprekken met jeugdige, gezin en netwerk en weet waar hij/zlj op 
moeten letten 
voert bij meervoudige en complexe problematiek van volwassenen, die 
tevens opvoeder zijn, altijd een velligheidscheck uit bij de kinderen uit (de 
zgn. 'kindcheck') 
brengt zorgelljke signalen systematisch In kaart om patronen te kunnen 
ontdekken 
kan signalen beoordelen op aard, ernst en urgentie, mede aan de hand 
van een gestandaardlseerd rislco-taxatielijst 
beoordeelt de veiligheid in multldisclpllnair verband en voegt daar waar 
nodig kennis van veillgheldsdeskundlgen toe 
neemt noodzakelijke en adequate besllssingen op basis van eerder 
genoemde beoordelingen en grijpt In waar nodig. 
handelt volgens de meldcode kindermishandeling 
heeft zicht op taken en rollen veiligheidsinstanties, kent de routes 
veiligheid in de Groninger Gemeenten en handelt hier naar 
bespreekt signalen van onveillgheld met ouders en netwerk (bv via een 
netwerkconferentie) en stelt bodemeisen op 
stelt een veillgheldsplan op samen met jeugdige/gezln en context en voert 
samen met ouders en andere betrokkenen samen het plan uit en bewaakt 
de gemaakte afspraken 
maakt heidere afspraken over de casusregie 
stelt het belang van kinderen voorop bij aHe maatregelen die kinderen 
aangaan 
stelt vast of veillgheldsrisico's zijn verminderd en een voldoende gezonde 
ontwikkeling van het kind is gewaarborgd L 
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17. CHECKLIST PROFESSIONEEL HANDELEN 

De professional uit het baslsteam: 

1. werkt vanuit een gezamenlijk gedragen theoretisch kader, dat aansluit bij 
de visie en de doelen van het nieuwe jeugdstelsel (voorbeelden zijn 
systeemgericht en opiossingsgericht werken /motiverende 
gespreksvoering etc.) 

2. heeft de ruimte om de vraag van de client zorgvuldig te beoordelen, 
vakkundig te intervenieren en procedureel te handelen 

3. biedt ouders/gezlnnen de mogelijkheid om samen met hun omgeving een 
familiegroepsplan op te stellen 

4. stelt Indien ouders dat zelf niet willen of kunnen, samen met ouders een 
plan op (met daarin beschreven perspectief, doelen en resultaten) 

5. stemt het plan In overleg met jeugdige/ouders af met andere bij het gezin 
betrokken professionals 

6. draagt zorg voor een adequate dossiervoering, zodanig dat doelen, 
resultaten en voortgang inzichtelljk worden weergegeven 

7. maakt gebruik van betrouwbare en valide Instrumenten bij met name de 
vraaganalyse en de risicotaxatie 

8. maakt gebruik van bewezen effectleve richtlijnen en protocollen 
a. de richtlijnen jeugdhulp zijn bekend bij de casusreglsseurs en zijn 

vertaald in de werkprocessen van het basisteam 
b. de casusreglsseurs worden ondersteund om volgens de 

richtlijnen te werken 
9. handelt volgens professionele standaarden (beroepscodes/ richtlijnen): 

werkt planmatig, inzichtelljk, methodisch, doelmatig, efficient en 
resultaatgerlcht m.b.v. effectleve programma's 

10. effectieve beslultvorming vindt plaats in dialoog met ouders en jeugdigen, 
als cycllsch proces, doelgericht en op basis van een integrale bilk 

11. werkt samen en stemt af met andere professionals 
12. past de privacy richtlijnen toe 
13. blijft zich ontwikkelen en leren, reflecteert op eigen handelen, kent eigen 

grenzen en die van de client en laat waar nodig op tijd andere 
deskundigen/ speciallsten meedenken 
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18. CHECKLIST VERANTWOORDE WERKTOEDELING 

In het basis team geldt: 

1. In de toegang is kennis aanwezig ten aanzien van: opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, 
opvoedlngssltuatles waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling 
worden bedreigd, taal- en leerproblemen, somatlsche aandoeningen, 
lichamelijke of verstandelljke beperkingen en kindermishandeling en 
hulselijk geweld 

2. medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om de taken uit te voeren; 
medewerkers toegang zijn opgenomen in het kwallteitsreglster jeugd of 
BIG gereglstreerde professionals met baslskennls op het terrein van 
jeugdhulp 

3. er kan worden uitgelegd Indien er wordt afgeweken van het vorige punt 
4. de formatie en kwaliteit van de medewerkers Is afgestemd op de regionale 

ondersteuningsbehoeften van jeugdigen en opvoeders 
5. er is sprake van spreiding en borging van een brede kennis van zowel de 

problemen van de jeugdige en gezlnssysteem verspreld over de 
verschillende zorgdomeinen van de jeugdhulp 

6. er wordt bij het toedelen van de taken rekening gehouden met de 
specifieke kennis en vaardlgheden van de professional 

7. er Is voldoende kwalitatief personeel voor de uitvoering van de 
werkzaamheden en er is sprake van een goede balans in de taken en de 
formatie zodat de uitvoering van de jeugdhulp vanuit de basisteams niet in 
het gedrang komt 

8. er is voldoende inhoudelljke praktljkbegeleiding/ 
gedragswetenschappelijke kennis aanwezig In het team ter ondersteuning 
van een Inhoudelijk verantwoorde werkwijze 

9. iedere professional beschikt over voldoende middelen en goede 
werkomstandlgheden om zijn/haar taken uit te kunnen oefenen 
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4 Verbetersuggesties 
In dit hoofdstuk worden een aantal verbetersuggesties benoemd m.b.t. de inrichting en de kwaliteit van de 

uitvoering van de jeugdhulp in de basisteams/baslsondersteuning. Afhankelijk van de uitkomsten uit de 

checklist kunnen deze acties worden ingezet. 

1 VERBETERSUGGESTIES VERANTWOORDE HULP 

AANDACHTSPUNTiN MOGELUKE AaiES VERDERE INFORMATIE 

Handelen vanuit de 
uitgangspunten van Groninger 
Functloneel Model 

Managers en coordlnatoren kennen de 
kaders van het nieuwe Jeugdstelsel, zoals 
afgesproken In de 23 Groninger Gemeenten, 
verhelderen deze naar de medewerkers en 
sturen op de uitvoering 

Benut de informatie op de RIGG-site en 
benut de RIGG Helpdesk 

Contouren Groninger jeugdstelsel 
httD://riBg.nl/Bibliotheek/320186.asDx? 
t=Notitie-fContouren+ieuEdstelsel+Gron 
inBen-f2015-2018+(febr-i-2014) 

Kennis van regionale 
ondersteuningsbehoeften 

httD://www.kinderenintel.nl/ 

Vraagverheldering Organlseren van een training 
'vraagverheldering' en spreek af welke 
instrumenten daarbij ondersteunend 
kunnen zijn (als Strengths en Difficulties 
Questionair, vragenlljsten 
opvoedcompetenties, elkander werkwijze). 

Vraagverheldering 
httD://wviw.nli.nl/nl/Databanken/Data 

Vraagverheldering Organlseren van een training 
'vraagverheldering' en spreek af welke 
instrumenten daarbij ondersteunend 
kunnen zijn (als Strengths en Difficulties 
Questionair, vragenlljsten 
opvoedcompetenties, elkander werkwijze). 

bank-lnstrumenten/StrenEths-and-
Difficulties-Questionnaire-(SDCl) 
httD://www.n|i.nl/0DvoedinEsonderste 
uning-Praktiik-lnstrumenten 
httDs://www.elker.nl/semeenten/elkan 
der-werkwilze 

Familiegroepsplan Ouders en netwerk in de gelegenheid 
stellen een familiegroepsplan op te stellen. 
Organiseren van een workshop waarin 
medewerkers ultleg krijgen over het 
familiegroepsplan en hoe zij het gezin en 
het netwerk daartoe kunnen uitnodigen. 

Familiegroepsplan 
(httDs;//www.voordeleuEd.nl/actueel/n 
ieuwsberichten/1525-factsheet-
familieEroeDSDlan-nu-beschikbaar-ter-

Familiegroepsplan Ouders en netwerk in de gelegenheid 
stellen een familiegroepsplan op te stellen. 
Organiseren van een workshop waarin 
medewerkers ultleg krijgen over het 
familiegroepsplan en hoe zij het gezin en 
het netwerk daartoe kunnen uitnodigen. 

consultatie-bil-nii 

Betrekken van ouders Organiseren van een gesprekstraining 
'aansluiten bij eigen kracht' 

Aansluiten bij eigen kracht 
h ttps://www. wiikteamswerkenmetieua 

Betrekken van ouders Organiseren van een gesprekstraining 
'aansluiten bij eigen kracht' 

d.nl/eiaen-krach t-en -sociaal-netwerk 

Samenwerking met ouders 
httD://www.nii.nl/nl/Publicaties/Publica 

Betrekken van ouders Organiseren van een gesprekstraining 
'aansluiten bij eigen kracht' 

ties-Samen-met-leuEd-en-ouders. 
http://www.nii.nl/nl/Publicaties/Gener 

Betrekken van ouders Organiseren van een gesprekstraining 
'aansluiten bij eigen kracht' 

alistisch-werken 
httD://www.nii.nl/Samen-beslissen 
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2 VERBETERSUGGESTIES CASUSREGIE 

AANDACHTSPUNTEN MOGELIJKE ACTIES VERDERE INFORMATIE 

casusreglsseur heeft de kennis over 
verantwoordelijkheden, reglevoering en 
doorzettingsmacht en heeft de 
vaardlgheden om casusregie te voeren 

Met opzetten van Inhoudelljke 
bijscholing ten aanzien van de 
casusregie 

Triage en casemanagement 
httD://www.riEE.nl/Blbliotheek/31640 
0.aspx?t=Notltje-t•zorsroutes%2c•^triaB 
e-fen-i-casemanagement-i-(aus+2014) 

kennis over mogelijkheden en inzet van 
preventleve jeugdbescherming en 
speclalistisch casemanagement 

Het afspreken van wie waarvoor 
verantwoordelijk is 

Heidere en praktische beschrljving van 
taken, verantwoordelijkheden en 
werkwijze van een casusreglsseur, 
bepalen van (mate van) inzet van 
casusregie, van ondersteuning van de 
casusreglsseur en van registratle en 
verslaglegglng 

Per gemeente (of als gezamenlijke 
gemeentes) uitwerken en opschrijven. 

20 



3 VERBETERSUGGESTIES TOELEIDING NAARJEUG 

AANDACHTSPUNTEN MOGEUJKE AaiES VERDERE INFORMATIE? 

Zichtbaarheld, 

herkenbaarheid toegang 

Heidere communicatie naar 

burgers over opzet en inrichting 

toegang jeugdhulp 

https://www.voordeieugd.nl/ondersteuning/ondersteunin Zichtbaarheld, 

herkenbaarheid toegang 

Heidere communicatie naar 

burgers over opzet en inrichting 

toegang jeugdhulp 

g/toolkit-toegang 

Toegang totde zorg in Groningen: 
http://riEB.nl/lnrichting+van+de+toeEanEAoeganB+tot-^de 
tzorg/default.aspx 

Kennis over zorgroutes 

Groninger gemeenten en 

hiernaar handelen 

Neem samen de zorgroutes 

door 

Zorgroutes in Groningen: 
http://riBE.nl/lnrichting+van+de+toeganB/Filmpies-^zorgro 
utes+Jeugdhulo/default.asox 

Kennis over kerntaken 

expertpool en hiernaar 

handelen 

Lees de afspraken over de rol en 

de functie van de expertpool 

door 

Expertpool in Groningen 
http://rigg.nl/lnrichting+van+de+toeEanB/Expertoool/defa 
ult.asox 

Overzicht aanbod 

gecontracteerde aanbieders 

Overzicht gecontracteerde aanbieders 2015 
http://www.rigg.nl/Bibliotheek/333134.a5px?t=Overzicht+ 
budgetBefinancierde+en-^tariefgefinancierde-^zo^Eaanbied 
ers 

Overzicht aanbod gecontracteerde aanbieders 2015 
http://rigg.nl/Bibliotheek/357849.aspx 

Kennis over vrij en niet- vrij 

toegankelijke zorg en 

hiernaar handelen 

Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp 
http://www.rigg.nl/lnrichtinB+van+de+toeBang/Expertoool 
/Vrii+en+niet+vrii+toeBankeliike+hulp/328955.aspx?t=Vril+ 
en+niet+vrii+toegankeliike+hulp 

Kennis over toeleiden naar 

jeugdhulp, adequaat 

uitvoeren van triage 

Neem samen de richtlijn door: 

'Samen met ouders en jeugdige 

beslissen over passende hulp' 

Toeleiding naar jeugdhulp 
http://www.richtliinenleugdhulp.nj/beslissen-passende-
hulp/ 

Helderheid over criteria op

en afschalen 

Stel deze samen op met de 

expertpool en deel deze met 

ander regie's 

Samen met ouders beslissen 

over passende hulp 

Neem samen de richtlijn door: 

'Samen met ouders en jeugdige 

beslissen over passende hulp' 

Samen beslissen over passende hulp: 
http://www.richtliinenieugdhulo.nl/besjissen-passende-
hulp/ 
Richtlijnen uithuisplaatsing: 
http://www.richtliinenjeugdhujp.nj/uithuisolaatsinB/ 

Samen met ouders beslissen 

over passende hulp 

Neem samen de richtlijn door: 

'Samen met ouders en jeugdige 

beslissen over passende hulp' 

Richtlijnen crisisplaatsing: 
http://www.richtjijnenieugdhulp.nl/crisispjaatsinB/ 
Richtlijnen residentiele jeugdhulp: 
http;//www.richtjiinenieuBdhulp.nl/residentiele-
ieugdhulp/ 
Richtlijnen pleegzorg: 
http://www.richtliinenieugdhulo.nl/pjeeBzorg/ 
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AANDACHTSPUNTEN 

4 VERBETERSUGGESTIES VEILIGHEID 

MOGEUJKE ACTIES 

I 
VERDERE INFORMATIE 

Inschatten 
veillgheldsrisico's, 
ontwikkell ngsbed reigi n 
gen suicide risico's 

Train medewerkers in het signaleren 
van signalen van onveillgheld. 
Benut hiervoor de passende 
instrumenten 

https://www.wiikteamswerkenmetieuad.nl/veiliah 
eid-thuis-en-oD-school 

Signaleren en handelen 
http://www.nii.nl/nl/Publicaties/Kindermishandeli 
ng-signaleren-en-handelen 

Protocol voor van middelen afhankelijke 
(aanstaande) ouders; neem contact op met veilig 
thuis 

Richtlijn suicidepreventie 
https://www.ncl.nl/landelilke-
coordinatie/overzicht-landeliike-
documenten/richtliln/?item=43 

Monitor aanpak kindermishandeling: 
http://www.nli.nl/nl/Monitor-Aanpak-
KindermishandelinB-Shaken-babv-svndroom.pdf 

Bespreken veiligheid 
en signalen met ouders 

Organiseren van een training in het 
bespreken van signalen van 
onvelligheid met ouders 

http://www.nli.nl/nl/Kennis/Proiecten/Bespreken 
-met-ouders-en-kinderen 

Uitvoeren van een 
kindcheck uit bij 
hulpverlening aan 
volwassenen. 

Vetrekken van informatie over de 
uitvoering van een kindcheck 

Checklisten veiligheid 
https://www.auEeo.nl/nl-nl/kindcheck/kindcheck/ 

beoordelen veiligheid 
op aard, ernst en 
impact 

Train medewerkers in het 
beoordelen van aard, ernst en 
urgentie van signalen van 
onveillgheld en het toepassen van 
passende interventles. 
Benut hiervoor de passende 
instrumenten 

LIRIK 
http://www.nli.nl/nl/Kennis/Proiecten/Licht-
Instrument-Risicotaxatie-KlndveillEheid-
(LIRIK)/Download-de-LIRIK.html 

handelen volgens 
meldcode 
kindermishandeling 
en opstellen 
veillgheldsplan 

Er zorg voor dragen dat er een aantal 
mensen deskundig is in het uitvoeren 
van voornoemde aandachtspunten 
en getraind is in 'Signs of Safety' 

Zet inhoudelijke bijscholingsplannen. 
Maak daarbij gebruik van de opzet 
zoals aangeleverd wordt door Veilig 
Thuis, JB Noord en de expertpool 
(NB dit deskundigheldsbevorderings
plan veiligheid is in ontwikkeling 
onder regie van Veilig thuis). 

Coordinator expertpool: Draagt er 
zorg voor dat er per basisteam en per 
expertpool minimaal twee mensen 
deskundig zijn op het gebied van 
veiligheid. Draagt er tevens zorg voor 
dat deze kennis onderhouden en 
verspreid wordt. 

Wet 'meldcode huiselijk geweld en 
kindermishan deling' 
https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/huisel 
iik-geweld/inhoud/meldcode 

Actieplan kinderen veilig 
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/richtlii 
nen/2011/ll/28/actieplan-aanpak-
kindermlshandeling-2012-2016-kinderen-veiHg 

Handreiking kindermishandeling 
'Digltale handreiking aanpak kindermishandeling 
stelselwijziging Jeugd' 
https://www.voordeieugd.nl/ondersteunine/dow 
nloads/handreikineen 

Veilig thuis kaart NJI 
http://vww.nli.nl/nl/Velligthuiskaart.pdf 

Trauma en kindermishandeling: 
http ://www. kenni scentru m-
klp.nl/Professionals/Staornissen/Trauma-en-
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kindermishandellng/OmschrilvinE-11 

Stoppen en helpen 
httn://www.nil.nl/nl/Publicaties/Stoopen-en-
helpen 
htto://www.n|j.nl/SiEns-of-Safetv 

helderheid over taken 
en rollen 
veiligheidsinstanties 

Neem kennis van de informatie op de 
betreffende sites 

Helderheid over 
kindermishandeling en 
multiproblemgezinnen 

Neem kennis van de informatie op de 
betreffende sites 

httD://www.richtliinenieuadhulp.nl/kindermishan Helderheid over 
kindermishandeling en 
multiproblemgezinnen 

Neem kennis van de informatie op de 
betreffende sites delina/ 

httD://www.richtHinenieuadhulo.nl/multiDrobleem 
aezinnen/ 

helderheid over routes 
veiligheid in de 
Groninger Gemeenten 
en hier naar handelen 

Neem kennis van de informatie op de 
betreffende sites 

Veiligheidsroutes in Groningen: 
htto://riaa.nl/lnrichtina+van+de+toeaana/Veiliahe 

helderheid over routes 
veiligheid in de 
Groninger Gemeenten 
en hier naar handelen 

Neem kennis van de informatie op de 
betreffende sites 

id/default.asDx 
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5 VERBETERSUGGESTIES PROFESSIONEEL HANDELEN 

AANDACHTSPUNTEN MOGEUJKE ACTIES VERDERE INFORMATIE 

Kennis van systeemtheorle/ 
opiossingsgericht theorie /motiverende 
gespreksvoering 

Gebruik van effectleve richtlijnen en 
protocollen 

Gebruik maken van evidenced 
based middelen/vragenlljsten 
en werkwijzen. Gebruik 
ontwikkelde richtlijnen. 

Handreikingen jeugdhulp (ADHD, ernstige 
gedragsproblemen, KOPP, middelengebruik, 
problematische gehechtheld, scheiding en 
problemen van jeugdigen, 
stemmingsproblemen): 
https://www.voordeieugd.nl/ondersteuninE/ 
downloads/handrelkingenRlchtlilnen 
ieugdhulp 

http://www.richtliinenleusdhulp.nl/ 
http://www.gEzrichtlllnen.nl/ 

Effectieve jeugdinterventies 
http://www.nii.nl/nl/Databanken/Databank-
Effectieve-JeuEdinterventies 
www.kenniscentrum-kip.nl 

Medewerkers zijn bevoegd en 
bekwaam kwaliteltsreglster jeugd of 
BIG gereglstreerde professionals en 
handelen volgens beroepscodes 

Kwaliteitskader 
https://www.voordeieugd.nl/stelselwiizifiinE/ 
professionaliserinfi-leuBdzorE 
http://www.riik50verheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2014/12/08/kwaliteits 
kader-leugd.html 

Competentieprofiel Gedragswetenschapper in 
dejeugdzorg: 
http://www.professionaliseringieugdzore.nl/ 
piz/Bestanden/Samenvatting-
competentieprofiel-eedrasswetenschapper-
ln-de-leuedzore.pdf 

Competentieprofiel jeugdzorgwerker 
http://www.professionaliserinEleuEdzorE.nl/ 
plz/Bestanden/Samenvattlng-
competentieprofiel-ieuEdzorEwerker.pdf 

Handelen volgens privacy richtlijnen Beschrijven en verhelderen van 
het gemeentelijk privacykader, 
deze toepassen en elkaar 
daarover aanspreken. 

Privacy 
Zelfscan privacy: 
https://vnfi.nl/onderwerpenindex/sociaal-
domeln/lsd-informatievoorzienlng-sociaal-
domeln/nieuws/is-de-privacv-bii-u-goed-
insericht-doe-de-zelfscan 

https://vng.nl/onderwerpenindex/soclaal-
domeln-aleemeen/nleuws/vng-raadgever-
privacv-en-de-decentralisaties 

https://vne.nl/onderwerpenindex/soclaal-
domein/informatlevoorzlenlng-soclaal-
domein-isd/publlcatles/privacv-handreiking-
voor-professlonals-verwerken-
persoonseeeevens 

https://vns.nl/onderwerpenindex/leugd/leug 
dhulp/nieuws/raadfiever-privacv-en-de-
decentralisaties-0 
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https:/ /www.wl ikteamswerkenmetieued.nI/ i 

uridische-achtererondinformatie 

Methodisch handelen Er zorg voor dragen dat er een 

passende inhoudelijke 

ondersteuningsstructuur is, 

ingezet op lokaal niveau (gericht 

op methodiekontwikkeling, het 

ontwikkelen van een 

gezamenlijke visievorming en 

reflectie/casereviews). 

Een ondersteunend systeem van rapportage, 
registratle en verslaglegglng 

Zorg dat het systeem naadloos 
aansluit bij de afspraken over 
werkwijze, routes en wettelijk 
gestelde eisen. 
Zorg dat verschillende systemen (van 
verschillende gemeentes) op elkaar 
aansluiten (compatibel zijn). 
Zorg er voor dat de systemen 
transparant en dienstbaar zijn voor 
de client. 
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6 VERBETERSUGGESTIES VERANTWOORDE WERKTOEDELING 

AANDACHTSPUNTEN MOGEUJKE ACTIES VERDERE INFORMATIE 
Spreiding en borging van een brede 
kennis verspreld over de verschillende 
zorgdomeinen van de jeugdhulp 

Zorg dragen voor een goede 
spreiding en beschikbaarheid 
van kennis op de volgende 
gebieden: 

• psychische problemen en 
stoornissen, 

• opgroei- en 
opvoedingsproblemen, 

• taal en leer problemen, 
• somatlsche aandoeningen, 
• lichamelijke of 

verstandelljke beperkingen, 
• kindermishandeling en 

huiselijk geweld . 

Opzet basisteams 
httos://vnE.nl/onderwerpenindex/ieuEd/ieuE 
dhulo/publicaties/een-functioneel-ontwero-
zorg-voor-leuEd 

Vuistregels voor expertise in de toegang: 
https://vnE.nl/onderwerpenindex/leuEd/ieuE 
dhulo/nieuws/ieufidhulp-7-vuistreeels-voor-

Spreiding en borging van een brede 
kennis verspreld over de verschillende 
zorgdomeinen van de jeugdhulp 

Zorg dragen voor een goede 
spreiding en beschikbaarheid 
van kennis op de volgende 
gebieden: 

• psychische problemen en 
stoornissen, 

• opgroei- en 
opvoedingsproblemen, 

• taal en leer problemen, 
• somatlsche aandoeningen, 
• lichamelijke of 

verstandelljke beperkingen, 
• kindermishandeling en 

huiselijk geweld . 

expertise-in-de-toesans 

Professionals in basisteams: 
htto://www.n|i.nl/Professionals-in-wiikteams 

Spreiding en borging van een brede 
kennis verspreld over de verschillende 
zorgdomeinen van de jeugdhulp 

Zorg dragen voor een goede 
spreiding en beschikbaarheid 
van kennis op de volgende 
gebieden: 

• psychische problemen en 
stoornissen, 

• opgroei- en 
opvoedingsproblemen, 

• taal en leer problemen, 
• somatlsche aandoeningen, 
• lichamelijke of 

verstandelljke beperkingen, 
• kindermishandeling en 

huiselijk geweld . 

De formatie en kwaliteit afgestemd op 
de regionale ondersteuningsbehoeften 

Overzicht ondersteuningsvragen jeugdigen 
per regio. 
http://www.kinderenintel.nl/ 

Voldoende middelen en goede 
werkomstandlgheden 
Er is sprake van een verantwoorde 
werktoedeling 

Zorg dragen voor een 
verantwoorde werktoedeling en 
vermindering van werkdruk 

Verantwoorde werktoedeling 
httos://www.riiksoverheid.nl/documenten/ra 

Er is sprake van een verantwoorde 
werktoedeling 

Zorg dragen voor een 
verantwoorde werktoedeling en 
vermindering van werkdruk pporten/2014/12/08/kwoliteitskader-ieuad 

Sturing op bedrijfsvoering en op inhoud Van belang bij de aansturing 
een scheiding aan te brengen 
tussen het sturen op 
werkprocessen en het sturen op 
kwaliteit. Deze aansturing 
beleggen bij verschillende 
functionarissen. 
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