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Inleiding   1 

1. INLEIDING 
 
 
 

In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL de pilot Jeugd- en gezinsteam geëvalueerd. In dit hoofdstuk geven we een 
beknopte beschrijving van de pilot en komt de opzet en uitvoering van de evaluatie 
aan de orde.  Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer. 
 
 
1.1 Pilot Jeugd- en gezinsteam 
 
De pilot Jeugd- en gezinsteam is in de zomer van 2014 gestart en bestaat uit een apart 
jeugd- en gezinsteam (JGT) in Zuidoost voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar en een 
geïntegreerd team in Noord voor alle bewoners van 0-100 jaar. Het JGT in Zuidoost 
bestaat volledig uit werkers met jeugdexpertise, terwijl het geïntegreerde team in 
Noord werkers mét en werkers zónder jeugdexpertise in huis heeft. Gedurende de pilot 
hebben ook de overige zes wijkteams in Leeuwarden werkers met jeugdexpertise in 
huis gehaald, waarmee deze teams in samenstelling en werkwijze niet meer afwijken 
van het pilot-team in Noord.  
 
De pilot heeft als doel na te gaan op welke wijze huishoudens met kinderen in de 
leeftijd van 0-18 jaar het beste kunnen worden ondersteund. Op basis van de 
ervaringen die in de pilot zijn opgedaan, wil de gemeente een keuze maken uit twee 
scenario’s: 
1. Acht teams met een mix van werkers - deels werkers met jeugdexpertise - die 

allemaal huishoudens 18- en 18+ ondersteunen. Daarnaast een apart stadsteam met 
HBO+ gekwalificeerde jeugdspecialisten op het gebied van jeugd-GGZ, jeugdhulp, 
bescherming en veiligheid, verslavingszorg et cetera. Dit kan ook een stadsbreed 
team zijn met generalisten die meer tijd en expertise hebben dan de generalisten in 
de gebiedsteams. 

2. Acht geïntegreerde teams waarin gekwalificeerde jeugdspecialisten op gebied van 
jeugd-GGZ, jeugdhulp, bescherming en veiligheid, verslavingszorg et cetera zijn 
opgenomen (HBO+). Alle werkers in het team ondersteunen 18- en 18+ 
huishoudens. In dit scenario is er geen sprake van een apart stadsbreed team.  

 
Onderzoek 
De gemeente Leeuwarden voert een evaluatie uit van de pilot. Deze evaluatie moet 
informatie opleveren voor een onderbouwing van de keuze uit de twee hierboven 
genoemde scenario’s. De evaluatie bestaat uit vijf verschillende onderdelen, waarvan 
de gemeente er een aantal zelf verricht. De gemeente heeft bureau INTRAVAL opdracht 
gegeven drie onderdelen uit te voeren, namelijk: 
1. Inventariseren van voorbeelden van andere gemeenten die werken met één van de 

hierboven genoemde scenario’s (best practices). 
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2. Het meten van de tijdsinvestering, kennis en werkwijze bij de ondersteuning van 
huishoudens met kinderen tot 18 jaar binnen het JGT en de andere teams. 

3. Het vaststellen van de ervaringen van jeugdzorgaanbieders waarmee wordt 
samengewerkt (ketenpartners).  

 
 
1.2 Onderzoeksopzet 
 
Om in de informatiebehoefte van de gemeente Leeuwarden te voorzien hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd bestaande uit drie onderdelen. Om te beginnen is op basis van 
beleidsdocumenten, een interview met de opstellers van de pilot en een interview met 
bestuurders van uitvoeringsorganisatie Amaryllis nagegaan wat de veronderstellingen 
zijn die ten grondslag liggen aan de pilot: welke doelstellingen zouden met de pilot  
moeten worden behaald en op welke wijze zou de pilot moeten bijdragen aan het 
behalen van deze doelstellingen? Vervolgens heeft een literatuurstudie plaatsgevonden 
naar ervaringen met vergelijkbare werkwijzen die uit eerder onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Om inzicht te krijgen in de ervaringen die met de pilot in Leeuwarden zijn 
opgedaan zijn (groeps)gesprekken gehouden met de teamleiders en teamleden van de 
verschillende wijkteams en zijn interviews afgenomen bij tien ketenpartners van de 
jeugdzorg.  
 
Figuur 1 toont hoe de verschillende onderzoeksactiviteiten onderling samenhangen. 
De informatie uit de verschillende bronnen levert een triangulatie (driehoeksmeting) 
van onderzoeksresultaten op. Het toepassen van verschillende methoden en technieken 
heeft tot doel de interne validiteit te vergroten. De meerwaarde is de conclusies die uit 
de ene bron zijn verkregen aan te vullen en te ondersteunen door conclusies uit een 
andere bron. 
 

Figuur 1 Overzicht onderzoeksactiviteiten 
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Beleidsveronderstellingen 
Voor het uitvoeren van het onderzoek en het interpreteren van de resultaten is het van 
belang om de veronderstellingen over de werking van de pilot te expliciteren. 
Hiervoor zijn verschillende beleidsdocumenten bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd 
met twee ambtenaren van de gemeente Leeuwarden die intensief betrokken zijn bij het 
opstellen van de pilot en met de programmamanager en de directeur van Amaryllis 
(uitvoeringsorganisatie van de wijkteams). Op basis van de hiermee verkregen 
informatie is een beschrijving gemaakt van de probleemsituatie die de aanleiding 
vormde voor de pilot en is beschreven op welke manier is aangenomen dat de pilot 
jeugd- en gezinsteam zou moeten leiden tot het bereiken van de gewenste situatie.  
 
Literatuurstudie  
Voor de literatuurstudie zijn alle mogelijk bruikbare publicaties verzameld van eerder 
onderzoek naar het bieden van ondersteuning aan jeugd en gezinnen in de wijkteams. 
Met behulp van de zoektermen ‘jeugd- en gezinsteam’, ‘wijkteam’, ‘sociale 
wijkteam’, ‘gebiedsteam’, ‘proeftuin’ en ‘pilot’ in combinatie met de termen 
‘evaluatie’ en ‘onderzoek’ zijn 34 potentieel bruikbare publicaties verzameld. 
Aangezien de databank met wetenschappelijke artikelen van de Rijksuniversiteit 
Groningen geen bruikbare publicaties opleverde is tevens gezocht in de 
publicatiedatabanken van verschillende grotere onderzoeksinstituten en in de 
zoekmachine Google.   
 
Aan de hand van een analyseschema zijn de gevonden publicaties gescreend op hun 
bruikbaarheid, waarbij gelet is op zowel relevantie als kwaliteit. Hierbij is gekeken of 
helder beschreven is hoe de jeugdhulp is georganiseerd binnen het wijkteam, de 
redenen om te kiezen voor de betreffende werkwijze en of de werkzame mechanismen 
en knelpunten van het wijkteam tegen elkaar zijn afgezet. Uiteindelijk zijn uit de 34 
doorgenomen publicaties 18 publicaties gedestilleerd voor verdere analyse. Van deze 
18 publicaties gaan vijf publicaties over het werken met jeugd- en gezinsteams, zes 
publicaties over het werken met brede, integrale wijkteams en vier publicaties die de 
werking van beide type teams onderzoeken. De overige drie zijn overzichtsstudies die 
de resultaten van meerdere evaluatieonderzoeken naar de werking van (verschillende 
vormen van) wijkteams in Nederland in kaart hebben gebracht.  
 
(Groeps)gesprekken teamleiders en teamleden wijkteams 
Om inzicht te krijgen in de tijdsinvestering, kennis en werkwijze van de wijkteams bij 
de ondersteuning van huishoudens met kinderen tot 18 jaar hebben we individuele 
interviews met de teamleiders van de tien1 wijkteams gehouden. Bij één van deze 
gesprekken waren, naast (op verzoek van) de teamleider, tevens twee werkers uit het 
team aanwezig. Bij één wijkteam is voorafgaand aan het interview een briefing van 
het wijkteam bijgewoond, terwijl we bij een ander wijkteam zijn aangeschoven bij een 
medewerkers-lunch.  

                                                            
1 In de offerte werd gesproken over negen teams. Het wijkteam in Noord in de periode 
voorafgaande aan de interviews opgesplitst twee afzonderlijke teams met elk een eigen 
teamleider. Beide teamleiders zijn afzonderlijk geïnterviewd.   
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Naast de gesprekken met de teamleiders zijn vier groepsgesprekken georganiseerd met 
de medewerkers van de wijkteams. Het gaat daarbij om twee groepsgesprekken in 
Zuidoost: één met medewerkers van het 18- team en één met medewerkers van het 
18+ team. Bij de overige wijkteams is één groepsgesprek gehouden met medewerkers 
die onderdeel zijn van de zogenoemde Vakgroep Jeugd en één groepsgesprek met 
werkers zonder specifieke jeugdexpertise. Bij deze gesprekken waren telkens vier tot 
zeven werkers aanwezig. 
 
Interviews ketenpartners jeugdzorg 
Naast (groeps)gesprekken met medewerkers van de teams hebben we (telefonische) 
interviews gehouden met elf medewerkers van de ketenpartners in de jeugdzorg: 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Veilig Thuis en Jeugdbescherming); VNN; 
Reik; Jeugdhulp Friesland; Zienn; Accare; Kinnik; ZO!zorgoplossingen; Fier; OCRN; 
en FACT Jeugd. Bij deze instellingen is in principe gesproken met een medewerker 
met een leidinggevende functie, tenzij deze (te) weinig zicht had op de werkwijze in 
en de samenwerking met de teams. In dat geval is een gesprek met een uitvoerend 
medewerker gevoerd.  
 
Input transformaatjes 
Bij de gemeente zijn enkele medewerkers een aantal uur per week aanwezig in de 
wijkteams, de zogenoemde transformaatjes. Om ook de ervaringen van deze 
transformaatjes mee te nemen in het onderzoek heeft de betrokken beleidsambtenaar 
van de gemeente hen gevraagd naar hun ervaringen en ideeën wat betreft kennis, tijd, 
methodiek op het gebied van ondersteuning van jeugd en de informatie hierover aan 
de onderzoekers verstrekt. 
 
 
1.3 Leeswijzer 
 
In het tweede hoofdstuk van dit rapport gaan we in op de veronderstellingen over hoe 
de pilot Jeugd- en gezinsteam zou moeten leiden tot het beoogde resultaat. Dit vullen 
we aan met relevante informatie over ervaringen met vergelijkbare werkwijzen zoals 
deze uit eerder onderzoek naar voren komen. In hoofdstuk 3 bespreken we aan de 
hand van de gehouden (groeps)interviews met teamleiders en teamleden en interviews 
met ketenpartners de werkwijze, kennis, tijdsinvestering en samenwerking - zowel in 
de teams als met de teams -  waarbij we onderscheid maken in het jeugd- en 
gezinsteam en de overige wijkteams. In het vierde hoofdstuk gaan we in op de 
implicaties van de bevindingen uit de eerdere hoofdstukken voor de scenario’s die de 
gemeente overweegt. In het laatste hoofdstuk geven we een korte, puntsgewijze 
weergave van de belangrijkste onderzoeksconclusies.  
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2. BELEIDSVERONDERSTELLINGEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in de op de achtergrond en doelstellingen van de pilot Jeugd- 
en gezinsteam waarin we beschrijven op welke manier de pilot zou moeten bijdragen 
aan het behalen van deze doelstellingen. We baseren ons daarbij op de informatie uit 
beleidsdocumenten en de gesprekken die we hebben  gevoerd met de opstellers van de 
pilot en met de bestuurders van uitvoeringsorganisatie Amaryllis. Daarnaast is een 
literatuurstudie uitgevoerd naar de ervaringen van andere gemeenten met het 
ondersteunen van huishoudens met kinderen tot 18 jaar vanuit wijkteams.  
 
 
2.1 Achtergrond en aanleiding pilot 
 
Sinds de decentralisaties van Jeugd, Participatie en Wmo per 1 januari 2015 is de 
gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke 
ondersteuning aan haar inwoners. Om vorm te geven aan deze nieuwe taken heeft 
Leeuwarden in de aanloop naar de decentralisaties gekozen voor de verdere 
doorontwikkeling van de wijkteams van Amaryllis. De kaders voor de decentralisaties 
en de doorontwikkeling van Amaryllis zijn in 2013 vastgelegd in het document 
Richtinggevende Kaders (Gemeente Leeuwarden 2013) en vervolgens nader 
uitgewerkt in het Koersdocument hervorming sociaal domein (Gemeente Leeuwarden 
2014). 
 
Wijkteams Amaryllis 
De sociale wijkteams van Amaryllis zijn in 2008 in enkele wijken gestart en 
uitgebreid tot acht wijkteams in 2014. De teams bestaan uit sociaal werkers met 
verschillende achtergronden. Ze zijn gericht op het vergroten en stabiliseren van de 
zelfredzaamheid van inwoners van Leeuwarden die het (even) niet zelf redden en die 
minder zelfredzaam zijn op meerdere leefgebieden (Gemeente Leeuwarden 2014). De 
wijkteams kunnen zelf basisondersteuning bieden en kijken daarnaast, samen met de 
bewoner, welke andere vormen van ondersteuning kunnen worden ingezet. Het kan 
daarbij gaan om inzet van het netwerk van de bewoners of vormen van informatie 
ondersteuning, maar ook aanvullende ondersteuning door een zorgaanbieder 
(Gemeente Leeuwarden 2015).  
 
Pilot Jeugd- en gezinsteam 
Binnen de decentralisaties neemt de transitie van het jeugdstelsel een bijzondere plaats 
in. De veranderingen en nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd zijn 
groot en kennen een specifieke complexiteit. De commissie Welzijn van de 
gemeenteraad in Leeuwarden heeft om die reden in 2013 extra aandacht gevraagd 
voor de doelgroep jeugd (Gemeente Leeuwarden 2013). In de nota van de commissie 
wordt voorgesteld experimenteel te starten met aparte jeugd- en gezinsteam om op die 
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manier inzicht te krijgen in de voor- en nadelen daarvan in relatie tot de wijkteams 
(Gemeente Leeuwarden 2013).  
 
Naar aanleiding van de nota van de commissie Welzijn is in de zomer van 2014 gestart 
met de pilot Jeugd- en gezinsteam. De pilot bestaat uit een apart jeugd- en gezinsteam 
(JGT) in Zuidoost voor kinderen tot en met 18 jaar en een geïntegreerd team in Noord 
voor alle bewoners van 0-100 jaar. Het JGT in Zuidoost bestaat volledig uit werkers 
met jeugdexpertise, terwijl het geïntegreerde team in Noord werkers mét en werkers 
zónder jeugdexpertise in huis heeft. Naast het JGT in Zuidoost is er een team in 
Zuidoost voor huishoudens met personen van 18 jaar en ouder, het zogenoemde 18+ 
team. 
 
In de beginperiode van de pilot beschikten de overige zes wijkteams in Leeuwarden 
niet over werkers met specifieke jeugdexpertise. Daar waar zij jeugdexpertise wilden 
inzetten konden zij een beroep doen op werkers van het JGT. Gaandeweg de pilot 
bleek echter dat er ook bij deze zes teams behoefte bestond aan het uitbreiden van het 
team met werkers met jeugdexpertise. Inmiddels hebben alle teams beschikking over 
enkele werkers met specifieke kennis op het terrein van het ondersteunen van 
(gezinnen met) kinderen. Het verschil tussen de samenstelling van het team in Noord 
en de overige teams is daarmee grotendeels komen te vervallen. 
 
 
2.2 Doelstelling pilot 
 
Het doel van de pilot is nagaan op welke wijze huishoudens met kinderen in de leeftijd 
van 0-18 jaar het beste kunnen worden ondersteund. De pilot moet inzicht geven in de 
voor- en nadelen van de positionering van een jeugd- en gezinsteam ten opzichte van 
wijkteams (Gemeente Leeuwarden 2013). In het interview met opstellers komt aan de 
orde dat de pilot daarnaast informatie zou moeten opleveren over de kennis en 
expertise waarover werkers in de wijkteams zouden moeten beschikken om kwalitatief 
goede ondersteuning te kunnen bieden. 
 
Het bieden van optimale ondersteuning aan gezinnen past binnen de bredere 
doelstellingen van de wijkteams, namelijk om – ondanks kortingen op het budget – 
ondersteuning te kunnen bieden van goede kwaliteit aan die bewoners die dat echt 
nodig hebben. De werkwijze van de wijkteams – waarbij de nadruk ligt op de 
zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers -  zou moeten leiden tot het verminderen 
van het aantal doorverwijzingen naar aanvullende ondersteuning en een vermindering 
van (langdurige) zorgconsumptie (Gemeente Leeuwarden 2014; Gemeente 
Leeuwarden 2015).  
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2.3 Doelgroep en werkwijze 
 
In deze paragraaf beschrijven we de doelgroep en de gewenste werkwijze en de 
samenstelling van de teams, waarbij zowel wordt ingegaan op de wijkteams in het 
algemeen als op het JGT.  
 
Doelgroep  
De sociale wijkteams zijn bedoeld voor alle bewoners van Leeuwarden die zelfstandig 
wonen en op meerdere leefgebieden een ondersteuningsvraag hebben (Gemeente 
Leeuwarden 2015). De doelgroep van het JGT in Zuidoost wordt gevormd door een 
subcategorie binnen deze doelgroep, namelijk alle huishoudens met kinderen tot 
achttien jaar met vragen op meerdere leefgebieden, ook wanneer de problematiek 
waarmee een bewoners zich bij het team melden niet (direct) gerelateerd is aan deze 
minderjarige kinderen. Het 18+ team in Zuidoost biedt alleen ondersteuning aan 
huishoudens zonder kinderen tot 18 jaar. De overige teams bieden ondersteuning aan 
alle huishoudens, ongeacht de leeftijd van de bewoners.  
 
In de gesprekken en bestudeerde documenten komt aan de orde dat de doelgroep van 
de wijkteams voornamelijk wordt gevormd door circa 20% van alle huishoudens in 
Leeuwarden. De overige 80% van de huishoudens heeft geen specifieke 
maatschappelijke ondersteuning nodig. Hoewel ook deze burgers zich met vragen of 
problemen kunnen wenden tot het wijkteam, beperkt de rol van het wijkteam zich bij 
deze burgers vooral tot het faciliteren van burgerinitiatieven. 
 
Werkwijze wijkteams  
De werkers van de wijkteams dienen bewoners te ondersteunen met vragen en 
problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, wonen, werk en 
inkomen. Eenvoudige, enkelvoudige vragen worden zoveel als mogelijk direct 
beantwoord. Wanneer de hulpvraag niet direct kan worden beantwoord, moet 
vraagverheldering plaatsvinden door de sociaal werker door middel van huisbezoek, 
opvragen van informatie bij netwerkpartners en/of het consulteren van specialisten, 
zogenoemde aansluitfunctionarissen. Aansluitfunctionarissen zijn specialisten vanuit 
een andere organisatie dan Amaryllis die ofwel een aantal uur per week aanwezig zijn 
in het team ofwel indien nodig geconsulteerd kunnen worden.  
 
Vervolgens dient de werker samen met de bewoner(s) een plan van aanpak op te 
stellen (één plan voor één huishouden met één sociaal werker als aanspreekpunt), 
waarin wordt aangegeven wat de problemen zijn en op welke manier deze problemen 
aangepakt kunnen worden. Waar mogelijk wordt daarbij ondersteuning georganiseerd 
vanuit het netwerk van de bewoner of van vrijwilligers. Indien nodig wordt 
professionele, generalistische ondersteuning geboden door de werkers zelf. Wanneer 
aanvullende ondersteuning nodig is in de vorm van een maatwerkvoorziening 
(bijvoorbeeld huishoudelijk hulp of specialistische zorg) verzorgt de werker van het 
wijkteam de aanvraag hiervoor. Gedurende de inzet van informele of formele 
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aanvullende ondersteuning blijft de sociaal werker als casusregisseur bij het 
huishouden betrokken.  
 
Kenmerkend voor de werkwijze van de wijkteams dient te zijn het bieden van 
generalistische ondersteuning dicht bij huis, snel, toegankelijk en integraal (op alle 
leefgebieden). Er wordt nadrukkelijk ingezet op preventie, informele zorg en de eigen 
kracht en verantwoordelijkheid van burgers (Gemeente Leeuwarden 2015). 
 
Werkwijze JGT 
In het JGT in Zuidoost dient in principe dezelfde werkwijze te worden gehanteerd als 
in de andere teams. Hoewel het JGT een specifieke doelgroep heeft, wordt ook in het 
JGT generalistisch gewerkt waarbij alle leefgebieden worden meegenomen. Ook het 
inschakelen van aanvullende ondersteuning wordt binnen het JGT op dezelfde wijze 
georganiseerd als in de andere teams. Wel komt in de interviews met opstellers van de 
pilot aan de orde dat de verwachting is dat de werkers in Zuidoost - gezien hun 
specifieke kennis op het gebied van jeugdproblematiek en hun focus op deze 
doelgroep – minder snel een beroep zullen doen op aansluitfunctionarissen en 
specialistisch ondersteuning voor jeugd.  
 
Samenstelling teams  
In het Werkkader voor de Sociale Wijkteams (Gemeente Leeuwarden 2015) wordt 
aangegeven dat de wijkteams moeten bestaan uit een teamleider, een team-assistent en 
circa tien tot twaalf sociaal werkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. De 
werkers hebben uiteenlopende opleiding, achtergrond en expertise, waaronder 
jeugdhulpverlening, ouderenzorg, welzijnswerk en GGZ. De expertise in het team 
wordt aangevuld met externe specialisten, die nauw met de teams samenwerken.  
 
Over het opleidingsniveau van de werkers in de wijkteams worden in de 
beleidsnotities geen specifieke richtlijnen vermeld. Wel wordt in de Richtinggevende 
Kaders (Gemeente Leeuwarden 2013) opgemerkt dat vaststellen van de benodigde 
competenties en de samenstelling van de teams ingewikkeld is, omdat de reikwijdte 
van de teams alle leefgebieden bestrijken. De wijkteams hebben daarnaast de 
verantwoordelijkheid voor het opschalen van ondersteuningsvragen naar de 2e 
lijnsvoorzieningen. Dit vraagt veel van de competenties en vaardigheden van de 
werkers. In de interviews met opstellers is aangegeven dat wordt verondersteld dat 
werkers hiervoor minimaal een HBO-opleiding moeten hebben genoten en dat de 
teams bovendien zouden moeten beschikken over enkele universitair opgeleide 
werkers.  
 
Samenstelling JGT 
De samenstelling van het JGT in Zuidoost wijkt af van de overige wijkteams: het JGT 
dient voornamelijk bemenst te worden door werkers met expertise en ervaring op het 
gebied van jeugd- en gezinshulpverlening.  
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2.4 Resultaten uit eerder onderzoek 
 
Om de ervaringen van andere gemeenten met het ondersteunen van huishoudens met 
kinderen tot 18 jaar vanuit wijkteams na te gaan is gezocht naar publicaties die 
hierover de afgelopen jaren zijn verschenen. Op basis van inhoudelijke en kwalitatieve 
criteria (zie hoofdstuk 1) zijn uiteindelijk 18 publicaties geselecteerd en bestudeerd. 
Hiervan gaan zes publicaties over het werken met brede, integrale sociale wijkteams, 
vijf  publicaties gaan over het werken met aparte jeugd- en gezinsteams en in vier 
publicaties is de werking van beide type teams onderzocht. Daarnaast zijn drie 
overzichtsstudies bestudeerd die de resultaten van meerdere evaluatieonderzoeken 
naar de werking van (verschillende vormen van) wijkteams in Nederland in kaart 
hebben gebracht. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen uit deze 
onderzoeken, uitgesplitst naar integrale wijkteams enerzijds en jeugd- en gezinsteams 
anderzijds.  
 
Integrale wijkteams 
In de bestudeerde literatuur komen verschillende werkzame mechanismen en 
knelpunten van het organiseren van jeugdhulp in brede, integrale wijkteams aan de 
orde. Deze worden hieronder nader toegelicht.  
 
Werkzame mechanismen 
In de literatuur worden twee werkzame mechanismen het meest genoemd. Het eerste 
is het breed en integraal oppakken van de ondersteuningsvraag van wijkbewoners. Dit 
betekent één integraal team per gebied dat ondersteuning kan bieden aan alle 
doelgroepen en domeinen (Vos en Van Geel 2014; Van Arum en Schoorl 2015). Zo 
bieden de generalistische wijkteams in Eindhoven één aanspreekpunt per huishouden, 
een bekend gezicht waar het gezin met vragen op alle leefdomeinen terecht kan 
(KPMG Plexus 2013). Deze contactpersoon blijft altijd het aanspreekpunt, ook 
wanneer specialistische ondersteuning tijdelijk is ingeschakeld (Gemeente Groningen 
2013; Scholtens 2015). 
 
Door deze generalistische aanpak kijken de wijkteams naar de gehele populatie in een 
gebied, binnen een huishouden naar alle leden van dit huishouden en naar de 
individuele kenmerken per persoon (Hekelaar, Moors en Wentink 2014; KPMG 
Plexus 2013). De generalisten kijken bovendien niet alleen naar de beperkingen van 
mensen, maar juist ook naar kansen en mogelijkheden. Hierdoor richt de 
generalistische aanpak zich naast het oplossen van problemen ook op het bevorderen 
van de zelfredzaamheid (Hekelaar e.a. 2014; Snippe e.a. 2014).   
 
Uit het bovenstaande blijkt de toepassing van de werkwijze ‘één gezin, één plan, één 
hulpverlener’. Uit een evaluatie van de wijkteams in Eindhoven komt naar voren dat 
wijkbewoners het als zeer prettig ervaren om met één contactpersoon te maken te 
hebben (KPMG Plexus 2013; Vos en Van Geel 2014). Een evaluatie van de wijkteams 
in Leeuwarden bevestigt deze uitkomst. Ouders en verzorgers geven aan tevreden zijn 
over de werkwijze één gezin, één plan, één hulpverlener. Hierbij geven ze aan vooral 
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de (vertrouwens)relatie met de hulpverlener belangrijk te vinden en niet persé de 
pedagogische achtergrond (Terhell 2015).  
 
Het tweede meestgenoemde werkzame mechanisme is de diversiteit aan expertise 
binnen een multidisciplinair, integraal wijkteam. Naar buiten toe is elke teamwerker 
generalist, maar binnen het team heeft iedereen een specialisme (Bieleman e.a. 2012; 
Gemeente Groningen 2013; Visser e.a. 2014). Dit maakt het team zowel breed als 
diep. In een evaluatie van het wijkteam in Alphen aan den Rijn geven de 
wijkteamleden aan dat de diversiteit aan kennis en expertise het team sterker maakt. 
Ze zijn het met elkaar eens dat het belangrijk is dat iedereen zijn eigen specifieke 
kennis behoudt en onderhoudt (Gemeente Alphen aan den Rijn 2014). Daarnaast 
werkt een multidisciplinair team stimulerend volgens de teamleiders en teamleden van 
de buurtteams in Amsterdam (Snippe e.a. 2014). Een teamlid geeft daarbij aan dat in 
het verleden tijd werd verspeeld bij het zoeken van passende hulp, terwijl de 
teamleden nu bij elkaar aan tafel zitten. Expertise is sneller en makkelijker 
beschikbaar. 
 
Wanneer de kennis niet aanwezig is in het team, is het mogelijk specialistische hulp in 
te schakelen waarbij het wijkteam de regie behoudt en het contact met het gezin 
onderhoudt (Gemeente Groningen 2013; Scholtens 2015; Centrum voor Jeugd en 
Gezin 2014). Een multidisciplinair team maakt het mogelijk integraal te werken 
waardoor ontschotting tussen verschillende domeinen en disciplines plaatsvindt 
hetgeen de handelingssnelheid weer ten goede komt (Gemeente Groningen 2013; 
Sommer en Pool 2014; Visser e.a. 2014).  
 
Knelpunten 
Tegenover bovengenoemde werkzame mechanismen staat een aantal knelpunten. In de 
praktijk gaat het in de rol van generalist vaak ‘om het overbrengen van kennis in het 
gewone leven en minder om het inzetten van specialisme’ (KPMG Plexus 2013). Uit 
een overzichtsstudie bij vijf gemeenten blijkt dat het risico ontstaat dat de generalist 
niet over de expertise beschikt om tijdig GGZ-problematiek te signaleren (KPMG 
Plexus 2013). Specialistische hulp kan door het tekortschieten van expertise van de 
hulpverlener ten onrechte niet worden ingeschakeld of hulp kan te vroeg afgesloten 
worden (Visser e.a. 2014). Vooral het ondersteunen van (gezinnen met) kinderen 
vraagt om specifieke kennis en ervaring. De werkers van de buurtteams in Amsterdam 
zonder achtergrond in de jeugdhulpverlening geven aan het soms lastig te vinden om 
de juiste ondersteuning te bieden aan deze gezinnen (Snippe e.a. 2014). Na- en 
bijscholing van de generalist is daarom belangrijk evenals casusbesprekingen met het 
voltallige team (De Meere, Hamdi & Deuten 2013; Snippe e.a. 2014; Visser e.a. 
2014).   
 
Een tweede veelgenoemd knelpunt is dat door het oppakken van zowel enkelvoudige 
als meervoudige vraagstukken het takenpakket van integrale wijkteams al gauw zeer 
breed wordt. Een mogelijk risico hierbij is dat er lange wachtlijsten ontstaan of dat het 
team niet altijd (op tijd) toekomt aan het verlenen van hulp aan huishoudens die dit 
echt nodig hebben (Loef en Groenendijk 2015; Centrum voor Jeugd en Gezin 2014). 
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Ook is er door de hoge werkdruk die dit met zich mee kan brengen mogelijk minder 
aandacht voor preventie van (escalatie van) problemen en het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van het gezin (Hekelaar e.a. 2014; Van Arum en Schoorl 2015; 
Centrum voor Jeugd en Gezin 2014). 
 
Jeugd- en Gezinsteams 
Ook zijn er werkzame mechanismen en knelpunten bij het organiseren van jeugdhulp 
in specifieke jeugd- en gezinsteams vastgesteld. Deze worden hieronder nader 
toegelicht.   
 
Werkzame mechanismen 
In een overzichtsstudie bij vijf gemeenten wordt een afweging gemaakt in factoren die 
de keuze voor een breed, integraal wijkteam dan wel een afgebakend team zoals het 
jeugd- en gezinsteam bepalen. Hierin wordt gesteld dat door voor een model te kiezen 
waarin een apart team is ingericht voor hulp aan jeugd en gezin de medewerkers zich 
hierop kunnen concentreren. Lichtere problematiek kan sneller en doeltreffender 
worden verwerkt en zwaardere problematiek kan sneller gesignaleerd en naar 
gehandeld worden (KPMG Plexus 2013). Een focus op jeugd- en gezinsproblematiek 
verhoogt de kwaliteit van de zorg en kan kostenverlagend zijn omdat verwijzingen 
naar duurdere specialistische zorg afneemt (Gilsing en Hermens 2016; Heinrich en De 
Lange-Barsukoff 2014; De Meere e.a. 2013). Bovendien wordt door een groter deel 
van de problematiek door het jeugd- en gezinsteam af te wikkelen de werkwijze één 
gezin, één plan, één hulpverlener beter gevolgd (Janssen 2014). 
 
Daarnaast kunnen gespecialiseerde medewerkers in het team met hun geoefend oog 
sneller bepalen wanneer een doorverwijzing naar bijvoorbeeld specialistische 
jeugdzorg nodig is. Dit voorkomt het verspelen van tijd en middelen om er later achter 
te komen dat doorverwijzing alsnog nodig is (Gilsing en Hermens 2016; KPMG 
Plexus 2013).  
 
Knelpunten 
Een apart jeugd- en gezinsteam naast een regulier sociaal wijkteam kent een aantal 
knelpunten. Risico is dat werkers vanuit een jeugd- en gezinsteam gezien hun kennis 
en expertise geneigd kunnen zijn te langdurig zelf specialistische zorg te bieden terwijl 
ze gezien de problematiek mogelijk eerder zouden moeten doorverwijzen KPMG 
Plexus 2013). Daartegenover staat het risico dat een jeugd- en gezinsspecialist 
tekortschiet aan kennis over andere leefdomeinen en hierbij geen ondersteuning kan 
bieden. Het opleiden van professionals als generalisten is daarom belangrijk evenals 
intervisiebijeenkomsten waarbij bijvoorbeeld per bijeenkomst de focus wordt gelegd 
op één leefdomein (Inspectie Jeugdzorg 2015; Terhell 2015). De professionals in het 
jeugd- en gezinsteam Lelystad worden bijvoorbeeld geschoold in echtscheidings-
problematiek en het ondersteunen van allochtone gezinnen (Inspectie Jeugdzorg 
2015).  
 
Een ander knelpunt bij het functioneren van  meerdere wijkteams naast elkaar in één 
gebied is dat de burger met een hulpvraag niet weet welke ingang te nemen met het 
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risico op meerdere ondersteuningstrajecten per huishouden. Afstemming en heldere 
werkafspraken tussen wijkteams en goede aansturing vanuit de gemeente is daarom 
noodzakelijk (KPMG Plexus 2013). 
 
 
2.5 Veronderstelde werkzame mechanismen 
 
Op basis van de bestudeerde documenten, de interviews met opstellers en bestuurders 
en de literatuur over ervaringen van andere gemeenten kunnen enkele veronderstelde 
werkzame mechanismen worden geformuleerd voor het werken met geïntegreerde 
teams enerzijds en met een apart jeugd- en gezinsteam anderzijds. Deze 
veronderstelde mechanismen komen hieronder puntsgewijs aan de orde.  
 
Geïntegreerde teams 
• Het werken in geïntegreerde teams maakt het mogelijk de ondersteuningsvraag van 

wijkbewoners integraal op te pakken: één integraal team kan ondersteuning bieden 
aan alle doelgroepen en op alle leefdomeinen. De veronderstelling is dat hierdoor 
ontschotting plaatsvindt tussen de verschillende domeinen en disciplines, wat de 
handelingssnelheid ten goede komt. Expertise is sneller en makkelijker 
beschikbaar. Er wordt geen tijd verspeeld bij het zoeken naar passende hulp. 

• Verondersteld wordt dat de diversiteit aan expertise binnen een multidisciplinair 
team het team sterker maakt en stimulerend werkt.  
 

Jeugd- en gezinsteams 
• In een apart jeugd- en gezinsteam kunnen werkers zich concentreren op de hulp 

aan deze specifieke doelgroep. De veronderstelling is dat door deze focus op jeugd- 
en gezinsproblematiek lichte problematiek sneller en doeltreffender kan worden 
verholpen. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. 

• De veronderstelling is dat werkers in een jeugd- en gezinsteam minder snel een 
beroep hoeven te doen op aan sluitfunctionarissen en specialistische ondersteuning. 
Afgezien van het kostenbesparende effect hiervan, komt ook de continuïteit van 
zorg volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener daarmee goed tot 
zijn recht. 

• Verondersteld wordt dat medewerkers in een jeugd- en gezinsteam beschikken over 
kennis en vaardigheden om sneller te bepalen of het inschakelen van aanvullende 
ondersteuning nodig is. Dit voorkomt het verspelen van  tijd en middelen om er 
later alsnog achter te komen dat aanvullende ondersteuning ingeschakeld moet 
worden.  
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3. ERVARINGEN WIJKTEAMS EN KETENPARTNERS 
 
 
 

Om inzicht te krijgen in de kennis en werkwijze van de wijkteams bij de 
ondersteuning van huishoudens met kinderen tot 18 jaar hebben we individuele 
interviews met de teamleiders van de wijkteams gehouden, groepsgesprekken gevoerd 
met teamleden, een briefing bijgewoond en interviews gehouden met ketenpartners.   
 
In de groepsgesprekken zijn we onder meer ingegaan op het functioneren van de 
teams, de ondersteuning aan 18+ en 18-, de competenties die daar voor nodig zijn en 
in hoeverre de teamleden daaraan reeds voldoen of zich (kunnen) ontwikkelen tot 
jeugdwerker en wat daarvoor nodig is, de casusoverleggen en de samenwerking in het 
team,  het borgen van de veiligheid van het kind, en de samenwerking met overige 
(jeugd)zorgaanbieders. In de interviews met ketenpartners hebben we gevraagd naar 
hun ervaringen met de werkwijze van de wijkteams en de samenwerking met het 
Jeugd- en gezinsteam en de overige wijkteams. Verder hebben we in deze gesprekken 
gevraagd naar de kennis, tijd en werkwijze die volgens de ketenpartners aanwezig 
moet zijn c.q. gehanteerd moet worden in gebiedsteams of in een stadsbreed 
expertteam om gezinnen met kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. 
Ook hebben we hen gevraagd waar de grens ligt tussen de hulp en begeleiding die 
vanuit de teams geboden kan worden en de hulp en begeleiding vanuit 
jeugdzorginstellingen. 
  
 
3.1 Werkwijze 
 
In deze paragraaf gaan we in op de bewoners die de wijkteams zeggen te bereiken, de 
problematiek waar zij mee te maken hebben, de wijze waarop de teams met de 
huishoudens in contact komen, de vraag van de huishoudens en de (aanvullende) 
ondersteuning die wordt geboden.  
 
Bereik en problematiek 
Afgezien van het JGT en het 18+-team in Zuidoost begeleiden alle andere teams 
zowel gezinnen als huishoudens met alleen volwassenen. Niet altijd is duidelijk hoe de 
verhouding tussen gezinnen en huishoudens met één of meer volwassenen is, maar in 
de meeste1 wijkteams is de verdeling volgens de geïnterviewde teamleiders ongeveer 
gelijk, terwijl bij één team het aandeel gezinnen volgens de teamleider duidelijk hoger 
is dan het aandeel volwassenen. Sommige teamleiders vinden het lastig in te schatten 

                                                            
1 Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken over ‘vrijwel alle’ of  ‘de meeste’ gaat het om acht 
of negen van de tien teamleiders c.q. teams, terwijl met ‘het merendeel’ zes of zeven 
teamleiders c.q. teams worden bedoeld. Bij ‘meerdere’ of ‘circa de helft’ gaat het om vier of 
vijf teamleiders c.q. teams en ‘enkelen’ of ‘een aantal’ betreft twee of drie teamleiders c.q. 
teams.  
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hoe de verhoudingen precies zijn. In de praktijk zien ze dat teamleden meer tijd 
besteden aan gezinnen dan aan alleenstaanden. Naast dat er in gezinnen vaak meer 
personen zijn die ondersteuning vragen speelt ook de gezinsdynamiek een rol. Bij de 
verhouding tussen gezinnen en huishoudens 18+ is tevens de samenstelling van de 
wijk van belang. In wijken en buurten (of dorpen) met relatief veel ouderen of relatief 
veel gezinnen bepaalt dit voor een deel ook de instroom. Daarnaast speelt volgens 
enkele teamleiders mee dat in sommige wijken meer sociaaleconomische achterstand 
is en zij meer met gezinsproblematiek te maken hebben.  
 
De problematiek van de huishoudens is volgens de geïnterviewden zeer uiteenlopend 
en varieert van fysieke beperkingen tot opvoedproblemen en werkloosheid. Vooral 
financiële problemen en probleemgedrag van kinderen, maar ook vechtscheidingen, 
verslaving, psychiatrie en aanvragen voor WMO-voorzieningen worden genoemd als 
voorbeelden van veel voorkomende problemen. Bij het aanvragen van een voorziening 
gaat het vaak om een herindicatie. Het gemeentebestuur heeft volgens de Wmo 2015 
de plicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning. Voor de wijkteams zijn 
dit vaak nieuwe cliënten.  
 
Enkele betrokkenen merken op dat de bewoners die vooral bereikt worden de ‘top van 
de piramide’ vormen. In de literatuur wordt de ondersteuningsstructuur vaak verbeeld 
aan de hand van een piramidemodel (zie onder meer Zonneveld en De Jong 2009). De 
voet van deze piramide wordt gevormd door gezinnen die niet of nauwelijks hulp 
nodig hebben. Over het algemeen wordt aangenomen dat dit voor circa 80% van de 
Nederlandse gezinnen geldt. De overige 20% kan worden onderverdeeld in gezinnen 
die problemen ervaren op één of enkele leefgebieden en hierdoor beperkt zelfredzaam 
zijn (15%) en gezinnen met complexe problematiek op meerdere leefgebieden die niet 
of onvoldoende zelfredzaam zijn (5%). Deze 5% vormt de top van de piramide.  
 
De wijkteams zijn er voor alle burgers met een ondersteuningsvraag. In veel gevallen 
komen er volgens de meeste geïnterviewden bij de wijkteams vooral bewoners die 
beperkt zelfredzaam zijn en vaak op meerdere leefgebieden problemen ervaren. De top 
van de piramide (5%) komt vaak niet bij de wijkteams terecht, maar komt onder meer 
bij het Veiligheidshuis terecht onder directe regie van de wethouders zorg en jeugd. 
Hierbij gaat het om de zwaardere gevallen met complexe problemen op meerdere 
gebieden (zorg en veiligheid), waarvoor een ingewikkeldere regie geldt en een goede 
samenwerking tussen betrokken organisaties noodzakelijk is.  
 
Wijze van contactlegging 
In de interviews worden verschillende routes genoemd waarlangs huishoudens in 
beeld komen bij de wijkteams. Aanmeldingen komen bijvoorbeeld binnen via 
(basis)scholen, kredietbank, huisartsen, consultatiebureaus, kinderdagopvang of 
wijkagenten. Ook komen huishoudens in beeld als het wijkteam wordt ingeschakeld 
voor het uitvoeren van een (her)indicatie voor een WMO-voorziening of aanvullende 
ondersteuning. Daarnaast komt het voor dat mensen zelf binnenlopen of dat zij het 
wijkteam bellen met een hulpvraag. Een enkele keer komt een huishouden in beeld bij 
het wijkteam naar aanleiding van zorgsignalen van buurtbewoners.  
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Door samenwerking met lokale partijen (scholen, wijkagent, wijkverpleegkundige, 
kinderdagverblijf, wijkvereniging et cetera) zijn de teamleiders van mening dat de 
wijkteams goed op de hoogte zijn van wat er speelt in een wijk en goed in staat 
signalen op te pakken. Circa de helft van de teamleiders merkt op dat scholen een 
belangrijke vindplaats zijn voor gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Het 
merendeel van de teamleiders geeft aan dat het team intensief contact heeft met de 
basisscholen in de wijk. Vaak is een wijkteammedewerker er een dagdeel per week 
aanwezig.  
 
Herindicaties – waarbij een beschikking voor WMO- of aanvullende voorziening die 
afloopt opnieuw door wijkteammedewerkers moeten worden beoordeeld – zijn 
tijdrovend maar volgens enkele teamleiders wel van belang: het is een goede manier 
om bij bewoners achter de voordeur te komen en te zien wat er (nog meer) speelt. 
Outreachend werken in de betekenis van letterlijk de straat op om bewoners te spreken 
of huis-aan-huis aanbellen om na te gaan wat er speelt gebeurt weinig.  
 
Het komt regelmatig voor dat er al contact is tussen een cliënt en een zorgaanbieder 
uit de tweede lijn op het moment dat een cliënt bij het wijkteam in beeld komt. Het 
wijkteam wordt dan ingeschakeld voor een (her)indicatie. De werkers van het 
wijkteam gaan dan na in hoeverre het reeds geboden of het voorgestelde zorgaanbod 
passend is voor de problematiek van de cliënt. Geïnterviewden uit verschillende 
wijkteams geven aan dat zij daarbij druk ervaren vanuit de zorgaanbieder om een 
zwaardere beschikking aan te vragen dan volgens het wijkteam nodig is. Meerdere 
ketenpartners geven aan dat zij inderdaad wel eens bij een gesprek tussen wijkteam en 
cliënt aanwezig zijn om te waarborgen dat de cliënt de beschikking krijgt die het beste 
aansluit bij dat wat de cliënt of het gezin nodig heeft. Cliënten zouden zelf vragen om 
hun aanwezigheid bij het gesprek met het wijkteam, omdat ze er niet altijd van 
overtuigd zijn dat ze dat gesprek zelf goed kunnen voeren.  
 
Collectief aanbod 
In vrijwel alle wijkteams wordt aangegeven dat naast een individueel aanbod ook 
collectieve ondersteuning wordt aangeboden of wordt eraan gewerkt dit aanbod vorm 
te geven. Dit aanbod wordt afgestemd op de vragen en behoefte vanuit de bewoners. 
Het ene wijkteam is er verder in dan het andere wijkteam, maar in vrijwel alle teams is 
een aanbod of zijn er initiatieven om dit op te zetten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
thema-avonden voor ouders over gamen, seks of het gebruik van social media, een 
inloop waar mensen met financiële problemen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen 
en tips kunnen uitwisselen over hun ervaringen met het leven in armoede, een 
sollicitatieclub, een wandelclub, een sportgroep in samenwerking met BV Sport, een 
club voor tienermoeders waar zij elkaar steunen in de opvoeding, een winkeltje voor 
tweedehands kleding met een werkplaats en een kinderspeelhoek en een honden 
opvoedcursus in samenwerking met de Dierenbescherming. In één wijk wordt 
specifiek voor kinderen op school een cursus rouwverwerking aangeboden, terwijl in 
een andere wijk via school een KIES-training wordt aangeboden - bedoeld voor 
Kinderen In een Echtscheiding Situatie - en een weerbaarheidstraining is gegeven. De 
weerbaarheidstraining is vanwege onvoldoende aanmeldingen niet gecontinueerd. 
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Volgens de teamleider komt het aanbod pragmatisch tot stand. In de praktijk blijkt 
waar de behoeften van bewoners liggen. In deze wijk is in samenwerking met een 
kerkgemeenschap tevens een netwerk opgezet om eenzaamheid onder bewoners tegen 
te gaan.  
 
Toewijzing casussen 
Wanneer er een nieuwe aanmelding is binnengekomen bij een wijkteam wordt deze 
volgens de geïnterviewde in de (vaak dagelijkse) briefings besproken en toegewezen 
aan één van de werkers. De wijze waarop deze toewijzing plaatsvindt, verschilt per 
team. Bij het merendeel van de teams wordt bij de toewijzing van casussen in meer of 
mindere mate rekening gehouden met de affiniteit en expertise van de werkers. 
Hoewel de teams aangeven generalistisch te werken, worden gezinscasussen in deze 
teams vooral toegewezen aan medewerkers met jeugdexpertise. Zeker wanneer het 
gaat om een gezinscasus op de grens tussen het vrijwillige en het gedwongen kader 
wordt bewust gekozen voor het inzetten van een werker die ervaring heeft met het 
werken in gezinnen.  
 
Voor deze wijze van casusverdeling worden door deze teamleiders verschillende 
argumenten genoemd. Zo merken zij op dat bepaalde casussen, waaronder (complexe) 
gezinscasussen specifieke kennis vergen (zie ook paragraaf 3.2). Cliënten moeten 
volgens een teamleider zo goed mogelijk worden geholpen. Dat uitgangspunt bereik je 
volgens deze teamleider wanneer wordt aangesloten bij de kennis en passie van 
werkers. Daarnaast wordt door enkele teamleiders opgemerkt dat het voor 
medewerkers stimulerend werkt als ze in staat worden gesteld datgene te doen waar ze 
goed in zijn. Zij zijn van mening dat deze werkers zich daarin dan ook verder zullen 
ontwikkelen.  
 
In enkele teams worden casussen willekeurig verdeeld, ongeacht de achtergrond of 
expertise van de werkers. De werker die gezien zijn of haar caseload de meeste ruimte 
heeft, pakt de casus op. Volgens de betrokkenen van deze teams is een willekeurige 
verdeling van casussen de enige manier om echt generalistisch te kunnen werken. Ze 
merken op dat alle medewerkers beschikken over voldoende basiskennis om een 
goede analyse te maken van de problemen. Wanneer een medewerker onvoldoende 
kennis heeft over een specifiek probleem, kan hij een collega meenemen of 
consulteren. Wel merkt de teamleider van één van deze teams op dat in het geval van 
een complexe casus een uitzondering wordt gemaakt op deze werkwijze: een  
complexe casus wordt toegewezen aan de werker met de meeste ervaring en expertise 
op dit terrein.  
 
Inschakelen aanvullende ondersteuning 
Wanneer medewerkers van het wijkteam inschatten dat aanvullende ondersteuning 
nodig is, wordt een zogeheten zwaarwegend advies opgesteld en ingediend bij de MO-
zaak, een bureau dat de aanvragen beoordeelt. De MO-zaak toetst de rechtmatigheid 
van de aanvraag. Verzoeken worden bij enkele wijkteams niet altijd gehonoreerd. 
Volgens een teamleider gaat het al beter en is er een nauwe samenwerking met de 
MO-zaak ontstaan. Aanvragen moeten zo concreet en doelgericht mogelijk worden 
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geformuleerd. Af en toe loopt het nog wel eens stroef, maar er is volgens de 
teamleider al een flinke verbeterslag gemaakt. Een andere teamleider merkt op dat 
80% van de verzoeken die zij indienen wordt geaccepteerd, terwijl andere teamleiders 
geen problemen constateren of van mening zijn dat alle verzoeken om aanvullende 
ondersteuning, die zo benadrukken zij een zwaarwegend advies zijn, worden 
gehonoreerd. 
 
Meerdere teamleiders zeggen voor het aanvragen van aanvullende ondersteuning een 
grens van twee uur per week te hanteren. Wanneer een werker met een inzet van meer 
dan twee uur per week geen vooruitgang boekt in een casus, zijn zij van mening dat er 
aanvullende ondersteuning nodig is. Bij de keuze om aanvullende ondersteuning in te 
schakelen spelen volgens hen verschillende factoren een rol. Het gaat om een 
combinatie van de zwaarte en complexiteit van de problematiek en de (te verwachten) 
duur en intensiteit van de benodigde hulp. Er zijn hiervoor geen harde richtlijnen 
geformuleerd. Volgens verschillende betrokkenen is dat ook niet wenselijk, omdat het 
per casus verschilt waar de grens ligt. Volgens meerdere teamleiders moeten werkers 
aan aanvullende ondersteuning datgene inzetten dat in een specifieke casus nodig is. 
Om inschattingsfouten te voorkomen bespreekt een teamleider de gezinnen altijd met 
de werkers, ook met de meeste ervaren werkers. Verstoringen in de ontwikkeling bij 
jeugdigen hebben een groter effect dan bij volwassenen. Zorgvuldigheid is vooral bij 
jeugdigen van groot belang.  
 
Inzetten kortdurende ondersteuning 
Bij onduidelijkheid over de problematiek of twijfel over de inzet van de precieze 
aanvullende ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van de Kortdurende 
Ambulante Ondersteuning (KAO). KAO wordt sinds 2015 aangeboden door Kinnik 
kind en jeugd GGZ, Reik en Jeugdhulp Friesland. De hulp is zonder beschikking aan 
te vragen en is direct inzetbaar. Een medewerker van KAO stelt samen met de werker 
van het wijkteam vast welke hulpvraag er precies is en welke kortdurende 
specialistische ondersteuning daarvoor kan worden geboden. 
 
De meeste geïnterviewden geven aan dat er van KAO nog weinig gebruik wordt 
gemaakt. Volgens diverse geïnterviewden is het inzetten van KAO een goede 
aanvulling op het hulpverleningsaanbod. Het is laagdrempelig en biedt de 
mogelijkheid om tijdelijk een intensiever aanbod te kunnen bieden aan een gezin. Dat 
het in de praktijk nog weinig wordt gebruikt komt volgens hen doordat de 
toegevoegde waarde minder groot is, omdat het geen kennis en expertise toevoegt. Die 
zou al voldoende in de wijkteams aanwezig zijn. Wel kan het volgens hen worden 
ingezet om de periode tot de daadwerkelijke doorverwijzing te overbruggen, maar 
daar is de KAO niet voor bedoeld. KAO dient juist te worden ingezet om te 
voorkomen dat er wordt doorverwezen naar meer ingrijpende tweedelijnszorg. Dat 
geldt voor problemen waarbij de verwachting is dat kortdurende ondersteuning 
volstaat.  
 
De netwerkpartners geven aan dat er slechts mondjesmaat gebruik wordt gemaakt van 
KAO. Aan de onbekendheid van hun aanbod kan het volgens hen niet liggen. De 
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meeste van de geïnterviewde ketenpartners zijn van mening dat zij goed bekend zijn 
bij de teams. Vaak hebben ze een vast contactpersoon bij de wijkteams. De teamleden 
zouden ze op de hoogte moeten zijn van de KAO. Ook voor de partners is het 
onduidelijk waarom er niet meer gebruik van wordt gemaakt. Enkele partners vragen 
zich af of de teams wellicht zelf al de expertise in huis hebben. 
 
Kosten 
Wanneer aanvullende ondersteuning wordt ingeschakeld, blijft volgens de 
geïnterviewden de werker van het wijkteam als regiehouder bij het gezin betrokken. 
Er wordt door de betrokkenen daarom nadrukkelijk niet gesproken over doorverwijzen 
van een gezin, maar over het ‘invliegen’ of inschakelen van aanvullende 
ondersteuning. Door één van de teamleiders wordt opgemerkt dat de werkers een 
sterke druk ervaren om - met het oog op kostenbesparing - zo min mogelijk gebruik te 
maken van het inschakelen van aanvullende ondersteuning. De teamleider van dit 
team heeft de werkers gestimuleerd de kwaliteit van de zorg leidend te laten zijn: als 
het voor het bieden van goede zorg nodig is om aanvullende ondersteuning in te 
schakelen, mogen de kosten geen reden zijn om hier vanaf te zien. Inmiddels maken 
deze werkers meer gebruik van de mogelijkheid van aanvullende ondersteuning. Een 
andere teamleider merkt op dat de laatste tijd medewerkers soms meer tijd nemen 
voordat zij aanvullende ondersteuning aanvragen. Hierbij zou meespelen dat 
medewerkers signalen hebben gekregen dat de kosten voor de gemeente sterk oplopen, 
hetgeen hen voorzichtiger maakt bij het inschakelen van aanvullende ondersteuning. 
 
Gezinnen 
Enkele teamleiders merken op dat er verschil is tussen gezinscasussen en casussen 
zonder gezinnen als het gaat om de wijze en het moment waarop aanvullende 
ondersteuning wordt ingeschakeld. Zo geeft één van hen aan dat het vooral bij 
hulpverlening aan gezinnen van belang is dat een werker niet te lang zelf de 
ondersteuning blijft bieden wanneer dit niet tijdig tot een zichtbare verbetering leidt, 
maar tijdig aanvullende ondersteuning inzet. Daarnaast zegt een andere teamleider dat 
aanvragen voor aanvullende ondersteuning aan jeugd en jongeren sneller en minder 
bureaucratisch lijken te verlopen dan andere aanvragen. Deze aanvragen krijgen 
prioriteit en worden eerder gehonoreerd.  
 
Meerdere ketenpartners merken op dat werkers niet te lang moeten doorgaan met 
bepaalde casussen. Volgens hen bestaan de kerntaken van teamleden uit het verkrijgen 
van vraagverheldering en het organiseren van passende hulp. Begeleiding van cliënten 
zouden ze naar hun mening zoveel mogelijk moeten beperken. Volgens deze 
ketenpartners denken teamleden nog te vaak en te lang dat ze het zelf wel kunnen. De 
problematiek is voor de ondersteuning die de teams te bieden hebben vaak te complex. 
Deze ketenpartners zien wel een kentering. In de beginperiode van de wijkteams 
kwam het bieden van te lange ondersteuning door teamleden meer voor dan 
tegenwoordig. Dat heeft volgens hen meerdere redenen. Teamleden weten hen 
tegenwoordig beter te vinden. Samenwerking heeft tijd nodig en moet groeien. 
Daarnaast constateren zij dat de teamleden het drukker hebben gekregen. Onder 
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invloed van een groeiende caseload zouden zij eerder aanvullende ondersteuning zijn 
gaan inschakelen. 
 
 
3.2 Kennis 
 
Bij kennis gaat het onder meer om de samenstelling van en de expertise in de 
wijkteams, waarbij specifiek is ingegaan op kennis op het gebied van zorg voor de 
jeugd. Daarnaast is gevraagd naar de behoefte aan specialistische kennis en op welke 
wijze de wijkteams daarin voorzien.    
 
Samenstelling en expertise teams 
De teams zijn zeer divers samengesteld. De meeste medewerkers hebben een 
afgeronde HBO of HBO+ -opleiding en onder meer ervaring in het maatschappelijk 
werk, de verslavingszorg, de jeugdzorg, de psychiatrie, de schuldhulpverlening, de 
ouderenzorg of de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Twee 
wijkteams beschikken over enkele werkers met een wetenschappelijke opleiding. Het 
gaat in totaal om vier orthopedagogen en een socioloog. In elk wijkteam werken 
teamleden met specifieke expertise op het gebied van jeugd- en/of –
gezinsproblematiek. Dit varieert van twee tot vijf of zes werkers per team. Het gaat 
daarbij onder mee om voormalig medewerkers van jeugdzorginstellingen, 
jeugdpsychiatrie, jeugd- en jongerenwerk en instellingen voor jeugd- en opvoedhulp. 
Enkele teamleiders geven aan dat wanneer zij een nieuw teamlid nodig hebben zij met 
name medewerkers aannemen met expertise op het gebied van jeugd.   
 
Het merendeel van de betrokkenen uit de teams geeft aan dat er – mede gezien de 
diversiteit in de achtergrond van de medewerkers - voldoende kennis in het team 
aanwezig is over de werkvelden waarmee het wijkteam te maken krijgt. Daar waar er 
kennis ontbreekt kan deze relatief eenvoudig worden verkregen in de vorm van een 
aansluitfunctionaris of het consulteren van een specialist.  
 
Gebrek aan jeugdexpertise 
Enkele geïnterviewden uit de teams merken op dat er meer expertise in de teams 
wenselijk is, specifiek waar het gaat om jeugdexpertise. Verschillende van hen geven 
aan dat ze graag structureel een beroep zouden willen kunnen doen op een 
gedragswetenschapper of orthopedagoog. Het consulteren van een gedragsweten-
schapper – hetgeen dat ook veel gebeurt – is niet altijd voldoende. Diverse 
geïnterviewde teamleiders zouden graag een gedragswetenschapper in hun team 
willen hebben of op zijn minst iemand die zeer regelmatig aanwezig is en daardoor op 
de hoogte is van de casuïstiek. Op die manier kan deze gedragswetenschapper op een 
laagdrempelige wijze worden gevraagd om mee te denken in een casus. De 
meerwaarde hiervan is volgens geïnterviewden dat een gedragswetenschapper of 
orthopedagoog met enige distantie de gezinssituatie kan bekijken en de problematiek 
kan plaatsen binnen het ontwikkelingskader van een kind. Een gedragswetenschapper 
stelt volgens enkele teamleiders andere vragen hetgeen in wisselwerking met het team 



20  INTRAVAL – Evaluatie Jeugd- en gezinsteam Leeuwarden 

tot betere oplossingen zou leiden. De intervisie met een gedragswetenschapper zou 
ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de teamleden.  
 
In het algemeen zijn de netwerkpartners van mening dat in de wijkteams voldoende 
kennis aanwezig is. De verschillen in kennis zijn volgens hen groter tussen de werkers 
dan tussen de teams. In de wijkteams zijn naar hun mening relatief veel jonge en nog 
onervaren werkers actief. Wel merken zij hierbij vaak op dat ze niet goed zicht hebben 
op de werkwijze van de teams. Enkele netwerkpartners zien een duidelijk verschil in 
kennis op het gebied van jeugd tussen het Jeugd- en gezinsteam en de overige 
wijkteams. Diverse netwerkpartners valt het verder op dat in de wijkteams geen 
gedragswetenschappers zitten. Dat wordt ook door hen als een gemis gezien, vooral op 
het gebied van jeugd. Met name bij het verkennen van de hulpvraag van gezinnen 
heeft een gedragswetenschapper volgens hen een toegevoegde waarde. Daarnaast 
merken enkele netwerkpartners op dat teamleden niet altijd beschikken over 
voldoende kennis van de sociale kaart van Leeuwarden. Ook teamleden die bij een 
netwerkpartner hebben gewerkt zouden na aan aantal jaren niet meer goed op de 
hoogte zijn van het huidige aanbod, omdat organisaties zich sterk ontwikkelen. 
Doorverwijzingen treden volgens enkele geïnterviewde ketenpartners niet of 
onvoldoende op wanneer werkers niet goed op de hoogte zijn van de behandelingen 
die een zorgaanbieder heeft en wat de mogelijkheden ervan zijn. Dit potentieel wordt 
naar hun mening nog onvoldoende benut. 
 
Specifieke expertise voor gezinscasussen 
Het merendeel van de geïnterviewden is van mening dat gezinscasussen specifieke 
expertise vergen van werkers. Er worden in de gesprekken met de teamleiders, 
werkers en ketenpartners verschillende elementen genoemd waarin casussen met 
kinderen en casussen zonder kinderen van elkaar verschillen. Ten eerste wordt door 
vrijwel alle partijen opgemerkt dat in gezinscasussen de veiligheid van kinderen 
voorop staat. Dit vraagt om voldoende kennis van het signaleren van situaties waarin 
de veiligheid van de kinderen in het geding is. Daarnaast wordt door enkele 
teamleiders, werkers en ketenpartners opgemerkt dat het werken in gezinnen vraagt 
om een andere houding van werkers. Het vraagt om lef en moed van werkers ouders 
aan te spreken op problemen in de opvoedsituatie en hen aan te spreken over de 
zorgen die er bij het wijkteam zijn over (de veiligheid van) hun kinderen. Diverse 
betrokkenen geven aan dat het vaststellen van problemen in de ontwikkeling van 
kinderen meer kennis vereist van de normale ontwikkeling van een kind. Enkele 
wijkteams hebben wel eens een gedragswetenschapper uitgenodigd om de werkers 
hierover te informeren.  
 
Ook het gevoel van verantwoordelijkheid dat werkers ervaren bij het werken in 
gezinnen is volgens hen groter door de kwetsbaarheid van kinderen. Een verkeerde 
inschatting kan leiden tot een verstoorde ontwikkeling van het kind of een onveilige 
situatie van het kind. Het onjuist inschatten van een problematiek of het niet 
signaleren ervan heeft in de beleving van de werkers bij kinderen  een groter effect 
dan bij volwassenen. 
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Gedwongen kader 
De wijkteams werken in het zogenoemde vrijwillige kader, maar krijgen ook te maken 
met gezinnen waar sprake is van probleemsituaties die binnen het vrijwillige kader 
niet goed kunnen worden afgedaan. Vooral de casussen op het grensvlak van het 
vrijwillige en het gedwongen kader vragen veel van de expertise van de werkers. Het 
vergt volgens betrokkenen een lastige dubbelrol. In het vrijwillige kader wordt in 
dialoog met de ouders nagegaan welke hulp en ondersteuning nodig is. Wanneer 
ouders hieraan niet meer vrijwillig willen meewerken, kan wanneer de veiligheid van 
kinderen is het geding is, de werker een raadsmelding doen. Vaak zal dit in overleg 
met een medewerker van het SAVE-team2 van de jeugdbescherming worden 
uitgevoerd. De vertrouwensband die de werker met ouders heeft of nastreeft kan 
daarmee onder druk komen te staan, zeker wanneer ouders niet instemmen met een 
raadsmelding. Het werken in een gedwongen kader kan daarmee haaks komen te staan 
op de uitgangspunten van het wijkteam: ondersteuning bieden op basis van de 
hulpvraag van ouders.  
 
Een ander knelpunt is het opstellen van een raadsmelding. Volgens de meeste 
geïnterviewden vraagt dat kennis van de route die bewandeld moet worden en is het 
correct invullen van een raadsmelding lastig voor medewerkers die daar geen ervaring 
mee hebben. Volgens sommige werkers kost het ook zeer veel tijd. De SAVE-team 
medewerker kan hierbij ondersteuning bieden. 
 
Interne consultatie 
Binnen de wijkteams maken de werkers naar eigen zeggen veelvuldig gebruik van 
elkaars expertise. Dat gebeurt op verschillende manier, namelijk in briefings, maar 
ook door samen een casus op te pakken of door vaak éénmalig met een collega mee te 
gaan naar een gezin. Als een duo een casus oppakt wordt altijd de kennis en ervaring 
van een werker gekoppeld aan een minder ervaren werker. Op deze wijze leren minder 
ervaren werkers van hun meer ervaren collega’s.  
 
In teams met relatief weinig werkers met jeugdexpertise kan de werkdruk volgens 
geïnterviewden oplopen. Wanneer veel collega’s een beroep doen op de weinige 
collega’s met jeugdexpertise of wanneer er veel gezinnen met complexe problematiek 
zijn, kan de kwaliteit van de ondersteuning in het gedrang komen. In ieder geval in 
één wijkteam speelt dit en wil de teamleider meer ervaring in het team met het werken 
in het gedwongen kader en het team uitbreiden met een orthopedagoog.  
 
Briefings 
Tijdens briefings, die in de meeste teams (vrijwel) dagelijks worden gehouden, 
kunnen knelpunten of vragen over een casus worden besproken. Teamleden kunnen 
naar eigen zeggen in deze bijeenkomst laagdrempelig gebruik maken van elkaars 

                                                            
2 SAVE staat voor Samenwerken aan Veiligheid. De SAVE-teams zijn onderdeel van het 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. 
Het Regiecentrum bestaat uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis 
Friesland. 
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expertise. Verschillende betrokkenen merken op dat de sfeer tijdens de briefings open 
is: werkers durven hun twijfels en onzekerheden over een casus op tafel te leggen en 
in openheid te bespreken. Dit is in alle wijkteams het geval.  
 
Externe consultatie 
Alle teams zeggen veelvuldig gebruik te maken van expertise van externe 
deskundigen. De externe consultatie kent verschillende vormen. Ten eerste schuiven 
externe experts op vaste momenten, bijvoorbeeld eens per twee weken of maandelijks 
aan bij briefings. Inhoudelijke vragen over een casus kunnen tijdens de briefing met 
deze externe experts worden besproken. Per team verschilt wie er aanschuiven, maar 
bij elk team - behalve bij het team Zuidoost 18+ - is in ieder geval regelmatig een 
medewerker van het SAVE-team aanwezig bij de briefing. Daarnaast zijn bij de 
meeste teams verschillende experts één of enkele dagdelen in de week op vaste 
momenten aanwezig op de locatie van het wijkteam. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
een medewerker van de kredietbank, GGZ, Humanitas, Sociale dienst en gemeente. 
Verder kunnen experts via email of telefoon worden geconsulteerd. De meeste teams 
geven aan dat ze daarvoor vaste contactpersonen hebben binnen (tweedelijns) 
instellingen, waaronder Kinnik, VNN, Thuiszorg, sociale zaken en politie. Met name 
in de analysefase wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid externe experts te 
consulteren. Werkers willen dan bijvoorbeeld informatie over wat een stoornis 
betekent voor een kind en welke consequenties dat heeft voor de ouders en hoe zij zelf 
moeten acteren bij een specifieke problematiek.  
 
De ervaringen van ketenpartners over de frequentie waarmee zij worden benaderd 
voor een dergelijk consult zijn wisselend. Enkele ketenpartners geven aan af en toe 
benaderd te worden om mee te denken in een casus, terwijl andere aangeven dat dit in 
de beginperiode nog wel eens gebeurde, maar daarna zelden of nooit meer. Eén van 
hen merkt op graag vaker en vooral eerder bij een casus te willen worden betrokken, 
om op die manier ook mee te kunnen denken in de afweging voor het al dan niet 
inzetten van aanvullende ondersteuning. 
 
Overigens zeggen enkele teams de afgelopen jaren het aantal aanwezigen bij briefings 
aanzienlijk te hebben teruggeschroefd. Omwille van de privacy van de cliënten 
vonden ze het niet wenselijk om in een briefing diverse externen casussen met naam 
en toenaam te bespreken. Het weglaten van de naam bij het bespreken van de casus 
bleek onwerkbaar. In plaats daarvan maken ze gebruik van aansluitfunctionarissen of 
het gericht consulteren van experts. 

 
SAVE-team 
De teams zeggen veel gebruik te maken van SAVE-medewerkers. Ieder team heeft 
één of enkele vaste SAVE-medewerkers als vast aanspreekpunt. Deze medewerkers 
sluiten ten minste wekelijks (bij sommige teams vaker) aan bij briefings. Het doel van 
het SAVE-team is voorkomen dat er een dwangmaatregel opgelegd moet worden. Ze 
ondersteunen de teams bij gezinnen die niet willen of kunnen meewerken. Ze denken 
mee in de casuïstiek en gaan zo nodig mee naar een gezin. Door de teamleden wordt 
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dit als zeer waardevol ervaren. Een SAVE-medewerker kan tijdens de briefing al veel 
vragen beantwoorden. 
 
De Samenwerking met de SAVE-teams verloopt goed, zowel volgens de wijkteams 
als volgens de gesproken SAVE-medewerkers. Wel zou de werkdruk bij de SAVE-
teams groter zijn geworden, waardoor zij niet meer altijd alle zaken direct kunnen 
oppakken. 
 
Naast het bijwonen van briefings geven SAVE-medewerkers ook advies. Een advies 
gaat over een onveilige situatie in een gezin en de vorm van ondersteuning die 
daarvoor nodig is binnen het vrijwillige kader. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij 
de teams. Een advies kan ook een uitgebreid advies zijn. In dat geval gaat de SAVE-
medewerker bijvoorbeeld een keer mee naar een gezin of helpt met het opstellen van 
een doorverwijzing naar de beschermingstafel of met een raadsmelding. Dit komt niet 
vaak voor. Werkers zijn volgens geïnterviewde SAVE-medewerkers vaak goed in 
staat om zelf een crisis in een gezin aan te pakken. Verder kan er door het SAVE-team 
beschermingsregie worden ingezet. In dat geval neemt de SAVE-medewerker het 
gezin tijdelijk over. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beschermingsmaatregel. Bij 
beschermingsregie gaat het vaak om multiprobleemgezinnen waarbij een stevigere 
regie nodig is.  
 
 
3.3 Vaardigheden 
 
Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (2016) gaat het bij 
vaardigheden om het vermogen om met kennis van zaken een relatie met kind en 
gezin aan te gaan en om het vermogen om te blijven reflecteren op de effectiviteit van 
die relatie. Wat is passende zorg of ondersteuning voor kind en gezin wanneer er 
verschillende belangen en opvattingen in het spel zijn? Maar ook: ben ik wel de juiste 
hulpverlener voor dit kind of dit gezin? Het beschikken over voldoende kwaliteiten en 
vaardigheden is noodzakelijk om in het complexe speelveld waarbinnen kinderen, 
ouders, professionals en zorgorganisaties zich bewegen effectieve vormen van 
ondersteuning en samenwerking te verwezenlijken. Hieronder worden de 
basisvaardigheden die volgens de teams en de partners nodig zijn vermeld en 
vervolgens toegelicht.  
 
Teamleiders, maar vooral geïnterviewde netwerkpartners, zijn van mening dat werkers 
over voldoende vakinhoudelijke generalistische kennis dienen te beschikken, maar dat 
specialistische kennis kan worden verkregen via collega’s en eventuele externe 
consultatie. Belangrijker nog dan kennis dienen werkers te beschikken over 
kwaliteiten en vaardigheden die verder reiken dan de vakinhoudelijke kennis. Het is 
volgens teamleiders van belang dat werkers een HBO denkvermogen hebben, breed 
kunnen kijken en de onderliggende hulpvragen herkennen. Verschillende teamleiders 
geven aan dat er – naast de specifieke expertise van de verschillende werkers - 
bepaalde basisvaardigheden zijn waarover álle werkers moeten beschikken. Deze 
basisvaardigheden zijn nodig om generalistisch te kunnen werken. Het doel is immers 
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om de zorg- en ondersteuningsvragen effectief op te lossen. Dit vergt een 
professionele afweging die aansluit bij de zorgvraag van kind, volwassene of gezin.  
 
Ketenpartners benoemen vaker de vaardigheden waarover werkers in de wijkteams 
zouden moeten beschikken dan teamleiders. Zij zijn vooral van mening dat 
vraagverheldering en regie voeren belangrijke taken en verantwoordelijkheden van 
werkers zijn. De vaardigheden die werkers daarvoor nodig hebben, vinden zij vooral 
passen bij generalistisch werken, waarvan zij vaak ook een voorstander zijn. Eén 
ketenpartner geeft de voorkeur aan meer specialisten in de wijkteams. Volgens deze 
ketenpartner worden met name jongeren met veel problemen en die vaak dak- of 
thuisloos zijn door een gebrek aan kennis (en wellicht vaardigheden) bij de werkers 
door de wijkteams onvoldoende bediend. 
 
Vraagverheldering 
Een eerste basisvaardigheid is volgens verschillende geïnterviewden het stellen van de 
juiste diagnose. Sommige geïnterviewden hebben het over een vraaganalyse. 
Kenmerkend is dat bij het stellen van een diagnose de werker start met het toevoegen 
van informatie aan de hulpvraag, bijvoorbeeld kennis over de familie van de 
hulpvrager, diens sociale en maatschappelijke functioneren en ziekte- en 
zorggeschiedenis. Vooral jeugd- en gezinswerkers komen in aanraking met een grote 
variëteit aan hulpvragen en met klachten en problemen waarbij niet direct duidelijk is 
wat er precies aan de hand is. Een belangrijke opgave voor deze professional is om 
zich snel een oordeel te vormen over de situatie: is deze gevaarlijk voor kinderen of 
niet? Moet er snel worden gehandeld, mogelijk door het inzetten van aanvullende 
ondersteuning? Of kunnen ze worden opgelost met lichtere vormen van ondersteuning 
of door het vergroten van de zelfredzaamheid van een gezin of het inschakelen van 
hun sociale netwerk? Is interne of externe consultatie nodig?  
 
Het stellen van een diagnose is alleen mogelijk door in gesprek te gaan met kinderen 
en ouders. Diverse geïnterviewden merken hierbij op dat werkers moeten kunnen 
constateren dat er iets aan de hand is, signalen moeten leren opvangen. Hiervoor is 
ook kennis vereist: wat je niet weet zie je niet volgens meerdere teamleiders. Wanneer 
een werker in staat is  signalen op te vangen kan vervolgens navraag worden gedaan 
bij collega’s of worden voorgelegd aan externe deskundigen. In deze analysefase 
wordt volgens teamleiders veel intern overlegd en externe deskundigen geconsulteerd.  
 
Gespreksvaardigheden 
Samenwerken met gezinnen vereist vervolgens dat werkers met kinderen en ouders in 
gesprek gaan, hen inzicht geven in wat zij zien en hoe zij dat beoordelen en wat 
kinderen en ouders van dat oordeel vinden. Volgens diverse geïnterviewden is 
hiervoor soms lef en moed nodig. Niet alle werkers beschikken over de 
gespreksvaardigheid om wanneer ouders zich niet laten motiveren over te stappen van 
een dienstbare houding naar het stellen van grenzen en een SAVE-medewerker in te 
schakelen. De kunst is de dialoog gaande te houden, maar indien nodig dwang en 
drang in te zetten door een andere professional.  
 



Ervaringen wijkteams en ketenpartners  25 

Regievoering 
Ook als tijdelijk een andere professional het gezin overneemt, blijft de regie bij de 
medewerker van het wijkteam. Het onder alle omstandigheden behouden van de regie 
is een andere basisvaardigheid waarover werkers volgens meerdere betrokkenen 
dienen te beschikken. Naast het aanspreken van kinderen en ouders moeten werkers 
ook leren andere professionals aan te spreken op hun taken en verantwoordelijkheden. 
Soms krijgen andere partijen volgens enkele teamleiders te veel ruimte. Wanneer de 
geleverde ondersteuning nog niet goed genoeg is of nut en noodzaak onduidelijk is, 
moeten werkers ook durven ingrijpen door desnoods de ondersteuning te beëindigen 
of te kiezen voor een andere hulpverlener.   
 
 
3.4 Tijdsbesteding 
 
In deze paragraaf gaan we in op de werktijd die werkers besteden aan hun casussen, 
het gemiddelde aantal cliënten – waaronder gezinnen – die ze in hun caseload hebben 
en de hoeveelheid tijd die ze besteden aan hun administratieve taken. De informatie in 
deze paragraaf is afkomstig van de teamleiders en werkers die zijn geïnterviewd. 
Wanneer we aantallen noemen dan zijn die louter gebaseerd op hun inschattingen die 
we niet hebben kunnen verifiëren aan de hand van registraties.   
 
Caseload 
De exacte caseload van werkers is niet bekend. Er is onderscheid te maken in cliënten 
die in de onderhouds- of presentiefase zitten en cliënten in de actieve fase. Cliënten in 
de presentiefase kosten minder tijd dan cliënten in de actieve fase. In de actieve fase 
dienen werkers maximaal gemiddeld twee uur per week aan een cliënt of casus te 
besteden. Daarbij maakt het verschil of de casus bestaat uit een alleenstaande 
volwassene, ouderen of een gezin met (jonge) kinderen. Ze moeten echter doen wat 
nodig is, er zijn weken dat er meer tijd aan een casus wordt besteed. Vraagt een casus 
langdurig meer dan twee uur per week dan dient een werker volgens meerdere 
teamleiders aanvullende ondersteuning aan te vragen. In hoeverre deze richtlijn ook zo 
wordt gehanteerd is niet altijd duidelijk. In de praktijk is de grens wel eens lastig te 
bepalen. Bovendien spelen ook andere factoren een rol. De wijkteams willen geen 
wachtlijsten, zeker niet voor gezinnen met kinderen. Ook dat kan meespelen bij het 
aanvragen van aanvullende ondersteuning. Diverse teamleiders geven aan dat zij 
uitgaan van rond de 35 cliënten in de actieve fase voor een werker met een volledig 
dienstverband (1fte).  
 
Verschillen in tijdsbesteding 
Volgens meerdere teamleiders hebben hun werkers in de praktijk vaak meer casussen 
dan 35. Dat geldt niet altijd voor alle werkers, maar voor de meesten zou dat wel 
gelden. Het gemiddelde aantal casussen zou rond de 50 tot 60 liggen met uitschieters 
tot (ruim) boven de 100. Daar zitten dan zowel de cliënten in de presentiefase als 
cliënten in de actieve fase tussen. Beperken we de cliënten tot de actieve casussen dan 
is het meest genoemde aantal rond de 30 casussen per werker.  
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De vraag waardoor de verschillen tussen werkers en teams worden veroorzaakt is 
lastig te beantwoorden volgens de teamleiders. Er zijn veel factoren van invloed op de 
tijdsbesteding per casus. De meeste teamleiders wijzen op de verhouding tussen 18+ 
en18- in de caseload. Daarbij wordt er op gewezen dat een gezin in tegenstelling tot de 
casussen in andere teams altijd uit meerdere personen bestaat. Vaak zou gelden: hoe 
meer personen hoe complexer de casus en hoe meer partijen er bij zijn betrokken. 
Bovendien kosten de in te zetten maatregelen specifiek voor kinderen relatief veel tijd, 
bijvoorbeeld het doen van een raadsmelding. Daarnaast zijn er teamleiders die wijzen 
op de bevolkingssamenstelling van de wijken waar zij werkzaam zijn. In hun wijken 
zou er vaker sprake zijn van sociaaleconomische achterstanden en zouden meer 
complexe zaken voorkomen die ook meer tijd kosten, terwijl in een wijk met een 
relatief hoge sociaaleconomische status weer opvallend veel (vecht)scheidingen 
plaatsvinden waaraan het team zegt veel tijd te moeten besteden. Een ander verschil 
waarop wordt gewezen is het collectief werken. Sommige teams steken relatief veel 
tijd in het organiseren van een collectief hulp- en ondersteuningsaanbod. Ook dat zou 
de gemiddelde caseload drukken.   
 
Administratieve taken 
Werkers zijn van mening dat ze veel tijd moeten besteden aan administratieve 
handelingen. Naast het vastleggen van cliëntgegevens moeten zij onder meer 
contactverslagen, een plan van aanpak, indicatiestellingen, een participatieverslag en 
de scores op de zelfredzaamheidsmatrix vastleggen. De algemene mening is dat het 
volledig verwerken van deze gegevens meer tijd kost dan de tijd die kan worden 
besteed aan de cliënt. In de praktijk wordt de prioriteit bij contacten met de cliënt 
gelegd en worden de gegevens niet altijd volledig geadministreerd.  
 
Wat er wel aan gegevens wordt vastgelegd hangt volgens geïnterviewden af van de 
casus en van de werker. Bij een WMO-aanvraag ontkomen werkers er niet aan om 
relatief veel te administreren. De aanvraag verloopt digitaal. Bij vormen van sociale 
ondersteuning die vooral uit gesprekken bestaan, wordt volgens hen vaak minder 
geregistreerd. Sommige werkers proberen zoveel mogelijk vast te leggen, terwijl 
andere werkers alleen het hoogst noodzakelijke registreren en bijvoorbeeld plannen 
van aanpak en andere tijdrovende verslagen achterwege laten. Het uitgangspunt dat 
werkers vaak hanteren voor hun administratieve taken is volgens enkele teamleiders: 
doen wat nodig is en wat in het belang is van de cliënt. Verslaglegging die in de ogen 
van werkers niet in het belang is van hun cliënten en dus overbodig schiet er vaak bij 
in. Werkers lopen daardoor stelselmatig achter met hun administratie. Enkele werkers 
hebben hoge verwachtingen van een nieuwe methode waarbij ze de mogelijkheid 
zouden krijgen om via tablets in te loggen in het registratiesysteem. Ze kunnen dan bij 
de cliënt thuis tijdens het gesprek meetypen. Dat werkt volgens hen beter dan achteraf 
de verslagen maken, waardoor het administratieve werk vaak blijft liggen. 
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3.5 Samenwerking met ketenpartners 
 
Volgens de wijkteams wordt veel en intensief met een groot aantal partijen 
samengewerkt. Vaak loopt de samenwerking volgens hen goed, maar zoals vaak bij 
samenwerking tussen meerdere partijen het geval is, zijn er nog mogelijkheden voor 
verbetering. Het wijkteam is bepalender in de samenwerking dan de ketenpartners. De 
wijkteams beslissen uiteindelijk over de vorm van aanvullende ondersteuning en met 
welke intensiteit die moet worden uitgevoerd. Tevens maken zij de uiteindelijke keuze 
welke partij daarvoor wordt ingeschakeld. Ketenpartners zitten in een meer 
afhankelijke positie. De meeste ketenpartners zijn echter grote instellingen die 
provinciebreed werken en ook daarbuiten actief zijn. De samenwerking die de 
wijkteams zoeken bestaat uit het consulteren van externe deskundigen, het 
aanschuiven van deskundigen tijdens de briefings en het inschakelen van partijen voor 
aanvullende ondersteuning. 
 
Bij het beantwoorden van de vragen geven vrijwel alle ketenpartners aan dat zij geen 
of onvoldoende zicht hebben op de wijkteams en geen onderscheid naar wijkteam 
kunnen maken.   
 
Vanuit de wijkteams 
De mening van de teamleiders en werkers over de samenwerking is dat dit bij 
briefings en consultaties vaak goed verloopt. Het directe contact wordt als prettig 
ervaren en de kennis en ervaring van externe deskundigen wordt vaak als een 
belangrijke meerwaarde gezien. Teamleden lijken de voorkeur te geven aan fysiek 
contact met externen en lijken tevens een voorkeur te hebben voor personen die zij al 
kennen. Het directe contact of contact met deskundigen waarmee ze reeds bekend zijn 
bevordert in het algemeen de kwaliteit van samenwerken. De frequentie en intensiteit 
waarmee wordt samengewerkt is lastig te bepalen.  
   
De samenwerking bij het inschakelen van externe partijen voor aanvullende 
ondersteuning is volgens de meeste teamleiders en werkers sterk afhankelijk van de 
instelling en daarbinnen bovendien van de betrokken hulpverlener. Daarbij worden 
verschillende aandachtspunten genoemd: 
- bij sommige zorgaanbieders is er sprake van een (maandenlange) wachttijd;  
- soms ervaren werkers druk vanuit zorgaanbieders om een (her)indicatie aan te 

vragen; 
- zorgaanbieders sluiten niet altijd aan bij het plan van aanpak dat door het wijkteam 

is opgestart. 
 
Wachttijden 
De samenwerking met enkele partijen verloopt volgens diverse wijkteams soms nog 
wat moeizaam. Bij de wijkteams bestaat de indruk dat hun zorgmeldingen niet altijd 
even serieus worden genomen door externe partijen. Zij hebben het gevoel dat hun 
beoordeling van de situatie in gezinnen niet altijd naar waarde wordt geschat. 
Bovendien zijn er wachttijden bij sommige partners, die volgens meerdere 
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geïnterviewde teamleiders kan oplopen tot circa enkele maanden. Enkele werkers 
geven aan dat een aanvullende ondersteuning soms direct nodig is. Zij vinden het dan 
ook niet wenselijk dat een zaak maandenlang op een wachtlijst komt.  
 
(Her)indicaties 
Een herindicatie heeft betrekking op een WMO- of aanvullende voorziening die 
afloopt en door wijkteammedewerkers moeten worden beoordeeld. Soms maken  
bewoners al jarenlang gebruik van de WMO- of aanvullende voorziening en hebben 
zij een relatie met hun hulpverlener opgebouwd. De geboden ondersteuning is 
vastgelegd in een hulpverleningsplan, waarbij beide partijen tevreden zijn over de 
geboden hulp. Als het wijkteam komt voor een herindicatie, zien ze dat als een vorm 
van bemoeienis. Vaak gaat het wijkteam akkoord met de geboden ondersteuning maar 
niet altijd. Soms leidt dat tot wrijving. Daarnaast geven enkele teamleiders aan dat er 
instellingen zijn die hun eigen belangen op de voorgrond plaatsen. Zo komt het voor 
dat de inschatting van de benodigde aanvullende ondersteuning door het wijkteam niet 
overeenkomt met die van de ketenpartner, die een intensievere vorm van 
thuisondersteuning wenst. Dat kan een terechte claim zijn, maar soms hebben 
teamleiders de indruk dat deze wens vooral samenhangt met het verhogen van de 
eigen omzet of doordat de partij verplichtingen is aangegaan die met minder 
vergoedingen onder druk komen te staan. Wanneer het wijkteam er met de bewoner en 
de instelling niet uitkomt, wijkt een bewoner volgens teamleiders soms uit naar de 
huisarts voor een beschikking. Huisartsen gaan volgens enkele teamleiders door 
tijdsgebrek vaak makkelijker mee in de ondersteuning die de cliënt voorstelt. 
 
Eigen plan 
Sommige zorgaanbieders doen volgens wijkteams hun eigen intake en maken een 
eigen hulpverleningsplan zonder overleg met het wijkteam. Dit kan zorgen voor 
(onnodige) onderbreking van de continuïteit van de ondersteuning. In de praktijk 
geven wijkteamleden de voorkeur aan partijen die betrokken zijn, hun 
verantwoordelijkheid nemen en gericht zijn op samenwerking. Deze partijen worden 
vaker ingeschakeld. Volgens enkele teamleiders ontstaat hierdoor echter een 
probleem: het contract van de gemeente met deze partijen is gelimiteerd. Deze 
teamleiders zijn van mening dat zij hierdoor worden gedwongen partijen in te huren 
die minder zijn gericht op samenwerking. 
 
Vanuit de ketenpartners 
Ook de ketenpartners zijn van mening dat direct contact tot meer en betere vormen 
van samenwerking leiden. Diverse geïnterviewde ketenpartners geven aan meer 
contact te willen hebben met de wijkteams, bijvoorbeeld tijdens de briefings. Enkele 
ketenpartners merken op dat zij het idee hebben dat wijkteams overspoeld worden met 
zorgaanbieders die zich kenbaar willen maken en dat zij daar niet altijd behoefte aan 
hebben. Hun indruk is dat het werkveld voor werkers in de wijkteams onoverzichtelijk 
is. 
 
De ketenpartners oordelen wisselend over de samenwerking met de wijkteams. De 
algemene trend is dat het steeds beter gaat. Enkele ketenpartners zijn expliciet positief 
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over de samenwerking. Zij omschrijven die als prettig en constructief. Daarnaast is 
één ketenpartner van mening dat de samenwerking goed verloopt, maar dat zij graag 
willen dat teamleden meer betrokken blijven bij de aanvullende ondersteuning. Voor 
de overdracht na afloop van de ondersteuning (afschaling) zou dat beter zijn. Een 
andere ketenpartner is van mening dat het te lang duurt voordat een casus door het 
wijkteam wordt opgepakt of overgenomen. Verder is een ketenpartner van mening dat 
de samenwerking op casusniveau goed gaat, maar dat het opschalen beter kan. Ook 
stellen enkele bovenregionaal werkende ketenpartners vast dat de doorverwijzingen 
van cliënten via de huisarts verlopen. Langzaamaan krijgen zij meer verwijzingen via 
wijkteams, maar dat geldt niet altijd voor Leeuwarden. 
 
Vooral ketenpartners uit de (jeugd)GGZ hebben het idee dat er bij de wijkteams 
onvoldoende kennis aanwezig is over de signalen die zij moeten opvangen om een 
goede analyse te maken van de problematiek te kunnen maken. Hierdoor wordt soms 
te lang doorgegaan. Zij zijn van mening dat er vooral generalistische kennis in de 
teams aanwezig is, maar weinig kennis over psychiatrie waardoor belangrijke signalen 
gemist kunnen worden. Wijkteams zouden tevens (meer) moeten aanhaken bij de 
wetenschappelijk bewezen methoden van de specialistische instellingen en niet zelf 
een (ander) plan moeten uitstippelen. Voor veel problemen bestaan vaste 
geprotocolleerde methoden om het aan te pakken. Met name op het gebied van jeugd 
ggz zou meer expertise nodig zijn om belangrijke signalen op te pakken en kennis te 
nemen van bewezen methoden. Een gedragswetenschapper in de wijkteams om mee te 
denken in casuïstiek kan naar hun mening zorgen voor (betere) uitwisseling van 
kennis en het bewerkstelligen van een kwaliteitsverbetering. 
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4. MENINGEN OVER SCENARIO’S  
 
 
 

In de gesprekken met de diverse betrokkenen hebben we ook twee mogelijke 
toekomstige scenario’s aan de respondenten voorgelegd. Zij hebben zo veel mogelijk 
de voor- en nadelen van elk scenario benoemd. Van de geïnterviewde ketenpartners 
was niet iedereen in staat om hierover een mening te geven. Vier van de elf 
ketenpartners geven aan dat zij geen ervaring hebben met het jeugd en gezinsteam. Zij 
hebben om die reden geen mening gegeven over de scenario’s. 
 
 
4.1 Scenario 1: Stadsbreed expertteam 
 
 

Acht teams met een mix van werkers - deels werkers met jeugdexpertise - die 
allemaal huishoudens 18- en 18+ ondersteunen. Daarnaast een apart stadsteam met 
HBO+ gekwalificeerde jeugdspecialisten op gebied van jeugd-GGZ, jeugdhulp, 
bescherming en veiligheid, verslavingszorg et cetera. Dit kan ook een stadsbreed 
team zijn met generalisten die meer tijd en expertise hebben dan de generalisten in 
de gebiedsteams. 

 
Onder de teamleiders zijn enkele voorstanders van een stadsbreed expertteam. Zij 
noemen daarbij een aantal voordelen. Een van de voorstanders is van mening dat het 
stadsbrede team gevormd dient te worden door een jeugdexpert uit elk wijkteam. 
Voorwaarde is dat de casuïstiek goed bekend dient te zijn. De meeste teamleiders zijn 
tegen een stadsbreed expertteam, ongeacht of dit wordt bezet door specialisten of 
generalisten.  
 
De geïnterviewde ketenpartners zijn op een na eveneens geen voorstander van een 
stadsbreed expertteam. De voorstander ziet vooral voordelen in het behoud van 
specialistische kennis. Een andere ketenpartner ziet een derde weg: een deel van de 
werkers van de wijkteams werkt ook in een apart jeugd- en gezinsteam. Zo kunnen ze 
ook hun expertise beter op peil houden.  
 
Voordelen 
• Het idee van een stadsbreed expertteam heeft veel raakvlakken met de werkwijze 

van het huidige SAVE-team. Dat werkt goed, dus een stadsbreed expertteam zou 
ook goed kunnen functioneren. 

• In een team met jeugdspecialisten blijft de focus op jeugd en kan er efficiënt 
worden gewerkt. Kennis blijft tevens op peil.  
 



32 INTRAVAL – Evaluatie Jeugd- en gezinsteam Leeuwarden 

Nadelen 
• Het zorgt voor een extra overdrachtsmoment voor het gezin: het gezin raakt 

(tijdelijk) uit beeld bij het wijkteam als het wordt overgedragen aan het stadsbrede 
expertteam. Zeker bij complexe gezinnen is continuïteit van belang. 

• Er is veel overlap met huidige SAVE-team. Het is niet wenselijk om nog meer 
‘schillen’ om de wijkteams heen te bouwen.  

• Kennis over jeugd moet in het team zelf aanwezig zijn, niet op afstand. Het is van 
belang om vragen of knelpunten in een casus laagdrempelig te kunnen bespreken. 
Met iemand die in een stadsbreed expertteam zit, worden minder eenvoudig 
knelpunten, zorgen en signalen gedeeld. Afstand creëert afstandelijkheid. 

• Een stadsbreed expertteam krijgt alleen de gezinnen in beeld waar de zorgen 
zichtbaar zijn. Alleen een expert kan de zorgen herkennen.  
 

Voorwaarden 
• In de acht wijkteams moet voldoende expertise aanwezig zijn over het signaleren 

van zorgelijke situaties om een goede afweging te kunnen maken of het 
inschakelen van het expertteam nodig is. Op die manier moet worden voorkomen 
dat gezinnen die wel in aanmerking zouden komen voor bemoeienis van het 
expertteam ten onrechte uit het zicht van het expertteam blijven.  

 
 
4.2 Scenario 2: Acht geïntegreerde teams 
 
 

Acht geïntegreerde teams waarin gekwalificeerde jeugdspecialisten op gebied van 
jeugd-GGZ, jeugdhulp, bescherming en veiligheid, verslavingszorg et cetera zijn 
opgenomen (HBO+). Alle werkers in het team ondersteunen 18- en 18+ 
huishoudens. In dit scenario is er geen sprake van een apart stadsbreed team.  

 
De teamleiders van de wijkteams zijn voor het overgrote deel voorstander van 
geïntegreerde teams. Anders dan bij een stadsbreed expertteam spreekt geen van hen 
zich er expliciet tegen uit.  
 
De geïnterviewde ketenpartners geven eveneens vrijwel unaniem de voorkeur aan 
geïntegreerde teams.  
 
Voordelen 
• Een geïntegreerd team is de beste formule om recht te doen aan het principe van 

generalistisch werken. Bij geïntegreerde teams kijken werkers veel breder. Niet 
alleen is er focus op jeugd, maar op alle personen in het gezinssysteem. Naast 
jeugdexpertise is in een team expertise nodig op bijvoorbeeld schulden of 
verslaving. Dat zijn problemen die ook in gezinnen kunnen voorkomen en 
waarvoor een geïntegreerd team de juiste expertise in huis heeft. 
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• Geïntegreerde teams passen goed bij de nieuwe werkwijze van generalistisch 
werken. Een starre knip tussen 18+ en 18- past daar niet bij. Dat is in wezen een 
stap terug in de tijd. 

• Met geïntegreerde teams is het mogelijk om de formatie in een team flexibel in te 
zetten. Werkers met jeugdexpertise kunnen indien nodig ingezet worden op een 
18+ casus en werkers zonder of met beperkte jeugdexpertise kunnen worden 
ingezet op (minder complexe) gezinscasussen.  

 
Nadelen 
• In een geïntegreerd team ontbreekt de focus die er wel is in een jeugd en 

gezinsteam. Medewerkers van een jeugd en gezinsteam ervaren de focus op 
gezinnen als een meerwaarde omdat kennis kan worden verbreed en verdiept. In 
een integraal wijkteam ontbreekt deze focus op één doelgroep.  

• In een geïntegreerd team wordt meer generalistisch gewerkt: werkers moeten van 
alles wat weten. De kans bestaat dat werkers hierdoor belangrijke signalen missen, 
omdat ze onvoldoende kennis van zaken hebben om deze signalen op te vangen. 
Met name bij het inschatten van problematiek en de veiligheid van kinderen is deze 
kennis essentieel.  
 

Voorwaarden 
• In ieder team moeten voldoende jeugd-specialisten zijn, niet alleen wat betreft 

opleiding, maar ook qua ervaring en vaardigheden. Op die manier moet worden 
voorkomen dat de druk op werkers met jeugdexpertise te groot wordt. 

• In ieder wijkteam dient voor intervisie een orthopedagoog of gedrags-
wetenschapper aanwezig te zijn. 

• Er moet voldoende capaciteit zijn voor de werkers om gebruik te kunnen maken 
van elkaars kennis. Werkers moeten voldoende tijd en capaciteit hebben om indien 
nodig gezamenlijk naar een casus te gaan of elkaar te ondersteunen in een casus.  

• Er dient een duidelijke grens te zijn tussen eerste en tweede lijn voorziening. 
• Het is nodig dat er voldoende kennis is over c.q. ervaring is met de route richting 

gedwongen kader.  
• Er moet voldoende basiskennis zijn om signalen van de problematiek en de 

veiligheid van kinderen op te vangen en te kunnen inschatten. 
 
Risico 
Een optie binnen dit scenario is om (complexe) jeugdcasussen zo veel mogelijk (of 
uitsluitend) door mensen met jeugdexpertise te laten uitvoeren. Zo krijgen de gezinnen 
kwalitatief goede zorg en behouden deze werkers hun expertise (voorwaarde). Een 
risico van gespecialiseerde jeugdwerkers is dat zij groeien in hun functie en steeds 
complexere gezinnen zullen oppakken. Niet uitgesloten is dat deze gespecialiseerde 
jeugdwerkers ook een grotere rol gaan spelen richting het gedwongen kader. Vrijwillig 
enerzijds en dwang en drang anderzijds moeten echter twee afzonderlijke routes 
blijven. Het bieden van ondersteuning op het grensvlak van het vrijwillige kader en 
het gedwongen kader plaatst werkers in een lastige positie. Dit kan strijdig zijn met de 
werkwijze van de teams. Zij dienen namelijk naast ouders te staan en laagdrempelig te 
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blijven. Teams moeten niet de naam krijgen dat ze kinderen van hen willen 
wegnemen. 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
 
 

In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van het Jeugd- en gezinsteam in 
Leeuwarden. Daarvoor hebben we beleidsveronderstellingen geformuleerd, literatuur 
bestudeerd en interviews gehouden met gemeenteambtenaren, teamleiders van de 
wijkteams, werkers van de teams en vertegenwoordigers van netwerkpartners. 
Hieronder geven we aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste 
bevindingen puntsgewijs weer.  
 
 
5.1 Werkwijze 
 
Bij het bepalen van de werkwijze voor de ondersteuning van huishoudens door het 
Jeugd- en gezinsteam en de overige wijkteams gaat het onder meer om de bewoners 
die door deze teams worden bereikt, de problematiek waar zij mee te maken hebben, 
de wijze waarop de teams met de huishoudens in contact komen, de vraag van de 
huishoudens en de (aanvullende) ondersteuning waarvan gebruik wordt gemaakt. 
 
Bereik en problematiek 
• In de meeste wijkteams is de verhouding tussen bereikte gezinnen en huishoudens 

met één of meer volwassenen volgens de geïnterviewde teamleiders ongeveer 
gelijk.  

• Teamleden besteden meer tijd aan gezinnen dan aan ouderen en alleenstaanden. 
• De problematiek van huishoudens varieert sterk, maar bestaat toch vooral uit (een 

combinatie van) financiële problemen, probleemgedrag van kinderen - al dan niet 
als gevolg van vechtscheidingen - verslaving, psychiatrie en het (opnieuw) 
aanvragen voor WMO-voorzieningen.  

 
Wijze van contactlegging  
• Door samenwerking met lokale partijen (scholen, wijkagent, wijkverpleegkundige, 

kinderdagverblijf, wijkvereniging et cetera) zeggen de wijkteams goed op de 
hoogte te zijn van wat er speelt in een wijk en lijken ze goed in staat signalen op te 
pakken. Outreachend werken in de betekenis van letterlijk de straat op om 
bewoners te spreken of huis-aan-huis aanbellen om te zien wat er speelt gebeurt 
zelden. 

• Basisscholen vormen een belangrijke vindplaats voor gezinnen die ondersteuning 
nodig hebben. Het merendeel van de teamleiders geeft aan dat het team intensief 
contact heeft met de basisscholen in de wijk. Vaak is een wijkteammedewerker er 
een dagdeel per week aanwezig. 

• Herindicaties (waarbij een indicatie voor WMO- of aanvullende voorziening die 
afloopt opnieuw door wijkteammedewerkers moeten worden beoordeeld) zijn 
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tijdrovend maar wel van belang. Het is een goede manier om bij bewoners achter 
de voordeur te komen en te zien wat er (nog meer) speelt. 

 
Toewijzing casussen 
• De wijze waarop de toewijzing van casussen plaatsvindt, verschilt per team. Bij het 

merendeel van de teams wordt bij de toewijzing van casussen in meer of mindere 
mate rekening gehouden met de affiniteit en expertise van de werkers. Vooral 
gezinscasussen worden in deze teams toegewezen aan medewerkers met 
jeugdexpertise, zeker wanneer het om complexere problematiek gaat of om een 
gezinscasus op de grens tussen het vrijwillige en het gedwongen kader.  

• In enkele andere teams worden casussen zo veel mogelijk willekeurig verdeeld, 
ongeacht de achtergrond of expertise van de werkers. Daar waar een medewerker 
onvoldoende kennis heeft over een specifiek probleem, kan hij een collega 
consulteren of meenemen naar het huisbezoek.  
 

Inschakelen aanvullende ondersteuning 
• Bij de keuze om aanvullende ondersteuning in te schakelen spelen verschillende 

factoren een rol. Het gaat om een combinatie van de zwaarte en complexiteit van 
de problematiek en de (te verwachten) duur en intensiteit van de benodigde hulp.  

• Er zijn geen duidelijke richtlijnen geformuleerd voor het moment waarop 
aanvullende ondersteuning ingeschakeld zou moeten worden. Met name bij 
gezinscasussen zou de grens tussen zelf ondersteuning bieden en aanvullende 
ondersteuning inroepen lastig zijn vast te stellen. Verschillende ketenpartners 
geven aan dat de werkers in de teams zich vooral zouden moeten bezighouden met 
vraagverheldering en vaststellen welke hulp ingezet moet worden en in mindere 
mate met het zelf bieden van begeleiding. 

• Verschillende wijkteams geven aan vanuit de zorgaanbieder druk te ervaren om 
een (zwaardere) indicatie aan te vragen.  

 
 
5.2 Kennis 
 
Bij het meten van de kennis gaat het onder meer om de samenstelling van en de 
expertise in de wijkteams, waarbij we specifiek zijn ingegaan op de kennis op het 
gebied van zorg voor jeugd. Daarnaast is gevraagd naar de behoefte aan 
specialistische kennis en op welke wijze de wijkteams daarin voorzien. 
 
Samenstelling en expertise teams 
• Volgens de betrokkenen is er – mede gezien de diversiteit in de achtergrond van de 

medewerkers – over het algemeen voldoende kennis in het team aanwezig over de 
werkvelden waarmee zij te maken krijgen. Daar waar kennis ontbreekt, kan deze 
relatief eenvoudig worden verkregen door een aansluitfunctionaris uit te nodigen 
voor een casuïstiekbespreking of door een externe deskundige te raadplegen.  

• Gezinscasussen vragen specifieke kennis van werkers. In deze casussen staat de 
veiligheid van kinderen voorop. Dit vraagt om voldoende kennis voor het 



Samenvatting en conclusies  37 

signaleren van situaties waarin de veiligheid van de kinderen in het geding komt. 
Het werken in gezinnen vraagt bovendien lef en moed van werkers om ouders aan 
te spreken op problemen in de opvoedsituatie en/of om de zorgen die er zijn over 
(de veiligheid van) de kinderen. Ook het gevoel van verantwoordelijkheid dat 
werkers ervaren bij het werken in gezinnen is groter door de kwetsbaarheid van 
kinderen. Een verkeerde inschatting kan leiden tot een verstoorde ontwikkeling of 
een onveilige situatie van het kind en heeft in de beleving van de werkers daarmee 
een groter effect dan bij volwassenen. Met name de casussen op het grensvlak van 
het vrijwillige en het gedwongen kader vragen veel expertise van de medewerker. 

• Verschillende teamleiders en ketenpartners zijn van mening dat er meer expertise 
in de teams wenselijk is, specifiek waar het gaat om jeugdexpertise. Teamleiders 
zouden graag structureel een beroep willen kunnen doen op een 
gedragswetenschapper of orthopedagoog. Het zou in dat geval moeten gaan om 
iemand die of onderdeel uitmaakt van het team of zeer regelmatig aanwezig is en 
daardoor op de hoogte is van de casuïstiek. Op die manier kunnen zij op 
laagdrempelige wijze meedenken bij een casus. De meerwaarde van een 
gedragswetenschapper of orthopedagoog is volgens teamleiders dat zij met enige 
distantie de gezinssituatie kunnen bekijken en de problematiek kunnen plaatsen 
binnen het ontwikkelingskader van een kind. 

• Niet alleen de kennis van werkers is van belang, maar ook hun vaardigheden. 
Hierbij gaat het om vaardigheden die gericht zijn op vraagverheldering, 
regievoering en gespreksvoering. Vooral ketenpartners benadrukken het belang van 
vraagverheldering en regievoering. Zij achten de benodigde vaardigheden hiervoor 
van groter belang dan expertise.  

 
Interne en externe consultatie 
• Binnen de teams zeggen de werkers veelvuldig gebruik te maken van elkaars 

expertise. Dat gebeurt op verschillende manieren: in briefings, bilateraal, door 
samen een casus op te pakken of door éénmalig met een collega mee te gaan naar 
een gezin. 

• Teamleiders en teamleden zijn van mening dat de sfeer tijdens de briefings open is: 
werkers durven hun twijfels en onzekerheden over een casus op tafel te leggen en 
in openheid te bespreken. 

• Alle teams merken op veelvuldig gebruik te maken van expertise van externen. Het 
laagdrempelig kunnen benaderen van externen lijkt daarbij cruciaal. Externen die 
fysiek aanwezig zijn en/of personen die bekend zijn bij de teamleden worden 
regelmatig benaderd met vragen, terwijl overige externen niet of nauwelijks 
worden geconsulteerd.   

• De teams maken veel gebruik van SAVE-medewerkers. Ieder team heeft een vaste 
SAVE-medewerker als aanspreekpunt. Dit wordt door de teams als zeer waardevol 
ervaren.  

• Sinds 2015 hebben de teams de mogelijkheid om Kortdurende Ambulante 
Ondersteuning (KOA) in te schakelen. Hoewel de meeste teams goed op de hoogte 
zijn van de mogelijkheid om KOA in te zetten wordt hier nog maar mondjesmaat 
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gebruik van gemaakt. Het ontbreken van direct contact met de uitvoerders van de 
KOA kan hieraan debet zijn. 

 
 
5.3 Tijd 
 
Bij het vaststellen van de tijdsinvestering betrekken we de tijd die werkers besteden 
aan hun casussen, het gemiddelde aantal cliënten – waaronder gezinnen – in hun 
caseload en de hoeveelheid tijd die ze besteden aan administratieve taken. 
• Vrijwel alle teamleiders en werkers betrokkenen geven aan dat gezinscasussen 

meer tijd kosten dan 18+- casussen. Bij gezinnen gaat het altijd om meerdere 
personen en zijn er vaak ook meer partijen bij betrokken.  

• De gemiddelde actieve caseload loopt per team en werker sterk uiteen. De caseload 
varieert van ruim 20 tot meer dan 35. Factoren die een negatief effect hebben op de 
gemiddelde caseload zijn sociaaleconomische achterstanden, complexere casussen, 
vechtscheidingen en het organiseren van een collectief aanbod. 

• Verondersteld wordt dat een collectief aanbod preventief werkt waardoor op 
termijn de druk op de wijkteams zal verminderen. Voor de ondersteuningsvraag op 
de kortere termijn heeft dat geen of weinig effect. 

• Veel administratieve taken blijven liggen. Werkers registreren alleen wat hoogst 
noodzakelijk is en de cliënt direct ten goede komt. Bij het stellen van prioriteiten 
geven zij de voorkeur aan directe cliëntcontacten. 

 
 
5.4 Samenwerking met ketenpartners 
 
De kwaliteit van de samenwerking tussen wijkteams en ketenpartners is gebaseerd op 
de meningen van teamleiders, werkers en ketenpartners.  
• Het wijkteam is bepalender in de samenwerking dan de ketenpartners. De 

wijkteams beslissen uiteindelijk over de vorm van aanvullende ondersteuning en 
met welke intensiteit die moet worden uitgevoerd. Tevens maken zij de 
uiteindelijke keuze welke partij daarvoor wordt ingeschakeld. 

• De samenwerking op het gebied van consulteren en aanschuiven bij briefings 
verloopt naar eigen zeggen goed. 

• Wanneer het wijkteam niet tegemoet komt aan de wensen van een cliënt dan 
maken sommige cliënten en/of zorgaanbieders gebruik van de mogelijkheid de 
doorverwijzing naar aanvullende ondersteuning via hun huisarts aan te vragen.  

• De samenwerking bij het inschakelen van externe partijen voor aanvullende 
ondersteuning is sterk afhankelijk van de desbetreffende partij en daarbinnen 
bovendien van de betrokken hulpverlener. Daarbij worden verschillende 
aandachtspunten genoemd: 
- bij sommige zorgaanbieders is er sprake van een maandenlange wachttijd;  
- soms ervaren werkers druk vanuit zorgaanbieders om een (her)indicatie aan te 

vragen; 
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- zorgaanbieders sluiten niet altijd aan bij het ondersteuningsplan dat door het 
wijkteam is opgesteld. 

• De ervaring van ketenpartners met samenwerking is wisselend. De algemene trend 
is dat het steeds beter gaat.  

• De ketenpartners zien mogelijkheden voor verbetering van de betrokkenheid van 
wijkteams bij het afschalen, het sneller oppakken van sommige afgeschaalde 
casussen en het eerder betrekken van partners bij casuïstiek die wordt 
opgeschaald. 

• Bij de ketenpartners in de Jeugd GGZ zijn zorgen over de expertise in de 
wijkteams om de signalen over psychiatrische problematiek op te vangen en 
hiervan een goede analyse te maken.     

 
 
5.5 Scenario’s  
 
Op basis van de ervaringen die met de pilot Jeugd- en gezinsteam zijn opgedaan wil 
de gemeente een keuze maken uit twee scenario’s. Hieronder wordt ingegaan op de 
voors en tegens van beide scenario’s, gebaseerd op de informatie uit de 
beleidsveronderstellingen, de literatuur en de interviews met de betrokken 
gemeenteambtenaren, teamleiders, werkers en ketenpartners.  
 
Scenario 1: Stadsbreed expertteam 
Acht teams met een mix van werkers - deels werkers met jeugdexpertise - die 
allemaal huishoudens 18- en 18+ ondersteunen. Daarnaast een apart stadsteam met 
HBO+ gekwalificeerde jeugdspecialisten op gebied van jeugd-GGZ, jeugdhulp, 
bescherming en veiligheid, verslavingszorg et cetera. Dit kan ook een stadsbreed 
team zijn met generalisten die meer tijd en expertise hebben dan de generalisten in 
de gebiedsteams. 

• Het inrichten van een stadsbreed expertteam wordt door het merendeel van de 
betrokkenen niet wenselijk geacht. Verschillende elementen die cruciaal lijken te 
zijn voor het bieden van goede zorg aan gezinnen met kinderen komen in dit 
scenario niet goed tot hun recht. 

• Een stadsbreed expertteam wordt gezien als een extra schil rondom de teams. De 
afstand die dat met zich meebrengt is volgens de meeste betrokkenen onwenselijk. 
Zowel uit de beleidsveronderstellingen als uit de interviews komt naar voren dat de 
aanwezigheid van laagdrempelig beschikbare expertise in de teams zelf een 
essentiële factor vormt voor het goed kunnen ondersteunen van gezinnen met 
kinderen. 

• Het inschakelen van een expert uit het stadsbrede expertteam zorgt voor een 
onderbreking van de continuïteit, terwijl continuïteit volgens het principe één 
gezin, één plan, één hulpverlener juist wordt gezien als een belangrijk mechanisme. 

• Een stadsbreed expertteam krijgt alleen de gezinnen in beeld waar de zorgen 
zichtbaar zijn. Dit betekent dat in de wijkteams voldoende expertise aanwezig moet 
zijn over het signaleren van zorgelijke situaties om een goede afweging te kunnen 
maken of het inschakelen van het expertteam nodig is.  
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• Als voordeel van scenario 1 wordt genoemd dat werkers in een (stadsbreed) 
expertteam met jeugdspecialisten zich kunnen richten op jeugdproblematiek en hun 
kennis hierover op peil kunnen houden. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten 
goede.  

 
Scenario 2: Acht geïntegreerde teams 
Acht geïntegreerde teams waarin gekwalificeerde jeugdspecialisten op gebied van 
jeugd-GGZ, jeugdhulp, bescherming en veiligheid, verslavingszorg et cetera zijn 
opgenomen (HBO+). Alle werkers in het team ondersteunen 18- en 18+ 
huishoudens. In dit scenario is er geen sprake van een apart stadsbreed team.  

• Geïnterviewden geven vrijwel unaniem de voorkeur aan geïntegreerde teams.  
• Een geïntegreerd team is de beste formule om recht te doen aan het principe van 

generalistisch werken. Bij geïntegreerde teams kijken werkers breder: niet alleen 
wordt er geconcentreerd op jeugd, maar op alle personen in het gezinssysteem. Het 
werken in brede multidisciplinaire teams komt in de literatuur naar voren als 
belangrijk werkzaam mechanisme voor het bieden van integrale zorg.  

• Om de werkwijze van geïntegreerde teams succesvol te kunnen laten zijn, is een 
aantal voorwaarden van belang. Zo moet er in de teams voldoende basiskennis zijn 
om signalen van de problematiek en de veiligheid van kinderen op te vangen en te 
kunnen inschatten. Hiermee wordt de kans verkleind dat zij signalen missen of 
foutief inschatten.  

• In ieder team moeten bovendien voldoende jeugd-specialisten vertegenwoordigd 
zijn. Het gaat hierbij om jeugd-specialisten met jarenlange ervaring en goed 
ontwikkelde vaardigheden. 

• Daarnaast dient in elk team voor intervisie een orthopedagoog of gedrags-
wetenschapper aanwezig te zijn. 

 
 
5.6 Ten slotte  
 
Onze evaluatie laat duidelijk zien dat vrijwel alle betrokkenen de  voorkeur geven aan 
het scenario van acht geïntegreerde teams. Ook enkele belangrijke werkzame 
mechanismen – werken met geïntegreerde team, continuïteit zorg en laagdrempelig 
beschikbare expertise – kunnen hiermee het beste worden toegepast. Door niet te 
kiezen voor een stadsbreed expertteam bestaat wel het risico dat de druk op de teams 
toeneemt, zowel in aantal casussen als in de complexiteit ervan. Dit kan leiden tot een 
toenemende vraag naar aanvullende ondersteuning. Om dit te voorkomen zijn de 
volgende zaken van belang, 
• Er dient voldoende kennis en expertise aanwezig te zijn binnen de teams op het 

terrein van jeugd. Daarnaast moet de kennis en expertise flexibel kunnen worden 
ingezet. De werkers uit het huidige jeugdteam in Zuidoost kunnen worden 
verspreid over de teams in de overige wijken, waarmee de jeugdexpertise in deze 
teams wordt versterkt.  

• Om het hoofd te kunnen bieden aan piekmomenten in de vraag naar ondersteuning 
aan gezinnen dienen de werkers met jeugdexpertise (c.q. werkers uit de Vakgroep 
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Jeugd) uit de verschillende teams flexibel te kunnen worden ingezet. Wanneer een 
team capaciteit tekort komt om een nieuwe gezinscasus op te pakken, moet een 
beroep kunnen worden gedaan op een werker met jeugdexpertise uit een ander 
team.  

• Ook dienen medewerkers daar waar nodig te worden bijgeschoold om hun 
expertise op het terrein van (het signaleren van) jeugdproblematiek te vergroten. 

• De werkers in de teams moeten ook een beroep kunnen doen op 
gedragswetenschappers, waarmee ze kunnen overleggen over (complexe) 
jeugdcasuïstiek. In het verlengde daarvan dienen de mogelijkheden voor het 
consulteren van medewerkers van het SAVE-team te worden geoptimaliseerd.  
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