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BIJLAGE B MONITORITNG EN VERANTWOORDING JEUGD EN GEZINTEAMS 

 

Met de Jeugd&gezinsteams willen de gemeenten in Holland Rijnland een belangrijke impuls geven 
aan de transformatie van de jeugdhulp in de regio. De vijf principes van zorgvernieuwing1 vormen de 
leidraad bij de inrichting van deze teams.  En dus ook bij het opzetten van een passende monitor en 
verantwoordingsystematiek.  
Dit betekent concreet:  
1. De visie jeugdhulp van Holland Rijnland vormt de basis voor de monitor: wat willen we met de 

jeugd&gezinsteams bereiken? 
2. De vraag “hoe wordt de cliënt hier beter van?” staat ook bij de opzet van de monitor iedere keer 

centraal  
3. De monitor levert minimale belasting op voor cliënten en professionals 
4. De uitkomsten geven input voor dialoog en verbeterafspraken binnen en tussen teams, 

gemeenten en zorgaanbieders  
5. We stellen ons proactief op richting landelijke eisen op het gebied van beleidsinformatie  
 

Visie Jeugdhulp Holland Rijnland “Iedereen doet mee”2 
De kerndoelen uit de visie jeugdhulp luiden:  

1. Wanneer ouders of jeugdigen hulp vragen en krijgen bij het opvoeden en opgroeien hebben ze 

zoveel als mogelijk zelf de regie. Voor iedereen is het van belang steun te krijgen uit de directe 

omgeving van het sociale netwerk. Daarom wordt eerst gekeken welke steun en hulp het eigen 

sociale netwerk kan bieden en hoe dat netwerk versterkt kan worden. Steun dichtbij, hoe klein 

ook, is effectief en duurzaam. 

2. Wanneer jeugdigen, jongeren en ouders advies, ondersteuning of hulp nodig hebben, wordt bij 

het bepalen van de hulp integraal naar hun vraag en behoefte gekeken. Daarbij wordt breed 

gekeken naar de totale sociale context en naar alle leefdomeinen. 

3. Voor jeugdigen, jongeren en ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden en/of opgroeien, 

moet informatie, advisering, ondersteuning en hulp snel, dichtbij en laagdrempelig beschikbaar 

zijn, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en opvoeders. Dit geldt ook voor de 

mensen om hen heen, zoals leerkrachten, leidsters, etcetera. 

Voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, is specialistische hulp snel beschikbaar. Deze 

deskundigheid wordt “erbij” gehaald, er wordt niet doorverwezen. Specialistische hulp wordt zo 

dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving georganiseerd. 

Voor kinderen en gezinnen die permanente ondersteuning nodig hebben, is langdurige stut en 

steun beschikbaar. 

 

                                                           

1
 1. Betekenis maken: organiseren vanuit de inhoud van de zorg 

2. Verantwoordelijkheid en handelingsruimte bij zorgprofessionals in teams 
3. Eenvoudige betekenisvolle systemen voor planning, kwaliteit, verantwoording 
4. Coördineren op basis van vertrouwen, ondersteuning, normatieve controle 
5. Institutioneel ondernemen: interne effectiviteit verbinden met externe legitimiteit 
Uit: Transformatie van de jeugdzorg vraag om anders organiseren, Annemarie van Dalen; Tijdschrift voor orthopedagogiek, 
52 (2013) 618-626 
2
 Vastgesteld in december 2012: http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/3-

decentralisaties/05a%20Iedereen%20doet%20mee%20visie%20jeugdhulp%20Holland%20Rijnland.pdf  

http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/3-decentralisaties/05a%20Iedereen%20doet%20mee%20visie%20jeugdhulp%20Holland%20Rijnland.pdf
http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/3-decentralisaties/05a%20Iedereen%20doet%20mee%20visie%20jeugdhulp%20Holland%20Rijnland.pdf
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Visie vertaald naar de Jeugd&gezinsteams 
 
De visie van Holland Rijnland vormde de basis voor de jeugd&gezinsteams. 
Het doel van de jeugd&gezinsteams is dat gezinnen en jongeren, met problemen op het gebied van  
opvoeden en opgroeien, ondersteuning krijgen bij het vinden van hun eigen antwoorden op hun 
eigen vragen. De gezonde ontwikkeling van de kinderen en jongeren staat daarbij voorop. 
 
De teams verbinden, versterken, doen wat nodig is en zijn deskundig. Deze kernwaarden vormen de 
leidraad in het dagelijks werk met ouders en jeugdigen. 
  

Kernwaarden Jeugd&gezinsteams 

Verbinden Wij leggen verbindingen en onderhouden de samenwerkingsrelatie met 

ouders, jeugdigen en mensen in hun nabije omgeving. Maar ook met de 

basisvoorzieningen (bijv. JGZ, scholen, huisartsen), de jeugdspecialisten en 

relevante betrokkenen binnen andere domeinen. 

Versterken Wij richten ons op het versterken van, en het vertrouwen op, de eigen 

mogelijkheden van ouders en jeugdigen. Wij vertrouwen daarbij op de 

mogelijkheden van ons team, de basisvoorzieningen, jeugdspecialisten en 

andere betrokkenen. En richten ons op de versterking van elkaar.   

Doen wat nodig is Wij doen wat nodig is, schakelen in wie nodig zijn, en weten dat goed te 

doseren. Zoveel en zo weinig, zo lang en zo kort, als nodig is voor 

gezinsleden om zelf weer grip op hun opvoeden en opgroeien te krijgen. 

Deskundig Wij benutten de beschikbare kennis en ervaring van gezinsleden, onszelf en 

anderen, binnen en buiten het team.  We investeren permanent in 

vergroting van kennis en vaardigheden en bewaken samen de kwaliteit. 

 
 
Door de teams te monitoren krijgen de teams, gemeenten en betrokken zorgaanbieders zicht op de 
mate waarin de visie en doelen van de gemeenten in Holland Rijnland daadwerkelijk gestalte krijgen 
in de praktijk. De teams leggen daarmee verantwoording af over hun opdracht. 
Door met de monitor aan te sluiten op de kernwaarden komt niet alleen de naleving ervan in beeld 
maar wordt het handelen naar deze waarden ook verder versterkt. 
 
In het onderstaande zijn visie en kernwaarden geconcretiseerd tot succesfactoren en bijbehorende 
indicatoren. Deze kunnen op verschillende manieren worden gemonitord: door te tellen, te vertellen 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) of Dossier onderzoek te doen.  
Op het moment dat hiermee ervaring is opgedaan kunnen aan deze indicatoren ook normen worden 
gehangen.  
 

Voorstel frequentie: 
2014: in mei presenteren de teams hun eerste ervaringen, ten dele al op basis van deze monitor. De 
monitor vormt de basis voor de evaluatie van de proeftuinen in oktober. 
2015: halfjaarlijkse rapportage op basis van deze monitor. Zowel lokaal, als regionaal.  
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Visie en kernwaarden vertaald naar indicatoren 

Visie en kernwaarden Succesfactoren Indicatoren Onderzoeksvormen 
 

Verbinden: 
Integrale aanpak 

 
Toepassing 1G1P 

Aantal gezinsplannen, aantal 
betrokkenen en 
ervaringen daarmee 

Tellen  
Vertellen 
Dossieronderzoek 

Versterken: 
 
Regie bij ouders en 
jeugdigen, versterken 
sociaal netwerk, steun 
dichtbij 
 

Regie bij ouders/jeugdige Cliënten zijn eigenaar van hun 
plan + nemen aandeel in 
verantwoordelijkheid 

KTO 

Sociaal netwerk inzetten 
en versterken 

Mensen uit netwerk werken 
mee aan plan 

Tellen 

Samenwerken met 
basisvoorzieningen 

Tevredenheid (scholen, 
huisartsen, JGZ, sociaal 
domein) 

KTO 

Inzet/bijdrage aan 
collectieve interventies in 
het werkgebied 

Wat, wie bereikt en met wel 
resultaat 

Vertellen 

Doen wat nodig is: 
 
 
 
 
Snel, dichtbij, 
laagdrempelig 
 
 
 
 
 
Specialistische hulp 
snel beschikbaar 
 
 
 
 
Waarnodig langdurige 
stut en steun 

Aansluiten bij behoeften 
en mogelijkheden 
jeugdigen en 
ouders/samen bepalen 
wat best passende hulp is 

Tevredenheid ouders en 
jongeren, ook: 
-welke vragen/problemen 
-voelen ze zich daarbij 
daadwerkelijk geholpen 
 

KTO 
Dossieronderzoek 

Geen wachtlijsten en 
korte doorlooptijden 
 

Tijd tussen:  
- aanmelding  
- match hulpverlener   
- start gezinsplan  
- afsluiting 

Tellen 

Samenwerking met 
specialisten: tijdig 
consulteren, inschakelen 
en tijdig afschalen van 
specialistische hulp 
(incl. JB/JR en AMHK) 
 

- Wederzijdse tevredenheid 
specialistische 
voorzieningen en JGT 

- aantal en duur dagopnames, 
uithuisplaatsingen, OTS-en, 
JR maatregelen, 
Crisisplaatsingen, AMHK 
meldingen. 

KTO 
 
 
 
 
Tellen 
 

Langdurig vinger aan de 
pols blijven houden 

Aantal langdurige trajecten en 
verhaal daarbij 

Tellen 
Vertellen 

Samenwerking met 
aanbieders die langdurige 
begeleiding bieden 

Wederzijdse tevredenheid  
aanbieders en JGT 

KTO 

Deskundig 
 
Effectief en efficiënt  

Teams zijn toegerust om 
hun werk effectief te 
doen 

Mate waarin gezinsdoelen 
worden gerealiseerd 
Tevredenheid van cliënten en 
ketenpartners 

Tellen 
Dossieronderzoek 
 
KTO en vertellen 

Teams zijn toegerust om 
hun werk efficiënt te 
doen 

Blijft binnen budget  
(PM: eerst capaciteit en 
budgetten vaststellen) 

PM: uitwerken! 

Teams werken met 
voldoening 

Tevredenheid teamleden Vertellen 
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De monitor: onderzoeksvormen en bronnen 
 
Tellen 
Bron 1: Jeugd&gezinsteams 
- aantal aanmeldingen 
- aantal gezinsplannen 
- deelname professionals aan gezinsplan 
- deelname sociaalnetwerk aan gezinsplan 
- doelrealisatie 
- gemiddelde tijdsduur tussen aanmelding – match met hulpverlener – start gezinsplan – afsluiting 
- aantal cliënten dat na aanmelding > 1 week wacht op contact met hulpverlener 
- aantal langdurige trajecten 
- aantal beschikkingen, aard en omvang van de beschikte jeugdhulp 
De teams werken met PlusPlan. Nadere afspraken hierover met de makers. En met de teams over 
uniforme wijze van vastleggen hiervan.  
 
Bron 2: aanbieders specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming/jeugdreclassering, AMHK 
- aantal en duur deeltijdplaatsingen 
- aantal en duur uithuisplaatsingen 
- aantal crisisplaatsingen 
- aantal en duur JB en JR maatregelen 
- aantal meldingen AMHK 
Telkens over het postcodegebied van 1 team. 
Nadere definiëring in aansluiting op landelijke afspraken hierover. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Bron 1:  Ouders en jongeren 

Vinden dat zij in het algemeen snel, adequaat en op een prettige wijze geholpen zijn en dat 
hun doelen zijn bereikt 

Bron 2:  Basisvoorzieningen (scholen, huisartsen, JGZ, sociaal domein) 
Zijn bekend met het team, tevreden over de deskundigheid en de samenwerking, en voelen 
zich gesterkt in de uitvoering van de eigen taken 

Bron 3:  Specialistische voorzieningen/JB/JR/AMHK 
Zijn bekend met het team, tevreden over de deskundigheid en de samenwerking, worden 
geconsulteerd en voelen zich gesterkt in de uitvoering van de eigen taken 
 

Hierbij wordt gedacht aan het halfjaarlijks organiseren van cliëntentafels (Bron 1) en 
stakeholdertafels (Bron 2 en 3) waarin de genoemde indicatoren aan de orde komen, en waarover 
gerapporteerd wordt. 
 
Vertellen 
De teams laten vertellen over: 
- individuele interventies: oa het werken met (online) gezinsplannen met de cliënt als eigenaar 
- collectieve interventies gericht op versterking van ouders, jongeren, basisvoorzieningen  
- samenwerking met andere voorzieningen 
- de mate waarin zij zich voldoende voelen toegerust 
De teams hier hun eigen vormen in laten kiezen.  
 
Dossieronderzoek 
Met Hogeschool Leiden afspraken maken over 2 jaarlijks dossieronderzoek naar kwaliteit van de 
gezinsplannen, de meest voorkomende vragen/problemen van cliënten en doelrealisatie.  


