
Voorstel aansturing transformatie jeugdzorgstelsel Peel  

Context 

Het ombuigen van het beroep op jeugdzorg vraagt een andere manier van werken van alle 

betrokkenen (van jeugdhulpaanbieders, woningcorporaties tot gemeentelijke dienstverleners) 

op alle niveaus (van bestuurders tot professionals op de werkvloer). Deze transformatie 

volgens het Wrap Around Care (WAC) model is nog volop gaande1. Het gaat erom samen 

met instellingen een andere manier van werken te ontwikkelen en borgen, die leidt tot  een 

neerwaartse beweging in de piramide (budget, expertise en oplossingen in het lokale 

netwerk).   

Directe, onafhankelijke sturing is in deze transformatiefase nodig om te borgen dat  

doorontwikkeling plaats vindt én dat deze in lijn is met de kaders van de Peelgemeenten. 

Bovendien is de transformatie nog onvoldoende gevorderd om te kunnen vatten in smart-

doelen, zodat nog niet kan worden volstaan met sturen (op afstand) via prestatieafspraken. 

In de bestuursopdracht ‘Transitie Jeugdzorg Peelregio’ van oktober 2013 is daarom bepaald 

dat vanuit Peel 6.1 komende jaren strak wordt gestuurd op de transformatie van het 

jeugdzorgstelstel.  

 

Deze notitie 

Deze notitie beschrijft hoe we vanuit de Peel komende periode (minimaal tot en met 2016 = 

looptijd jeugdhulpplan) willen sturen op de transformatie van het jeugdzorgstelsel. Daarbij 

gaan we ook in op de aansturing van de transformatie van de jeugd&gezinswerker, omdat de 

organisatie en aansturing hiervan een peelregionale verantwoordelijkheid is.   

We sturen de Transformatie langs twee lijnen aan:  

1. Via inkoop van de operationele aansturing van de jeugd&gezinswerkers (op de 

werkvloer) in opdracht van UO Peel 6.1  

2. Via tactische en strategische aansturing van de transformatie vanuit UO Peel 6.1 

We werken hieronder beide lijnen van aansturing op hoofdlijnen verder uit.  

                                                           
1
 De transformatie beoogt in de kern een kanteling naar o.a. normaliserend, ontzorgend, vraaggericht, 

systeemgericht, integraal, ontschottend en kostenbewust werken. 

 



Ad 1. Operationele aansturing jeugd&gezinswerker in opdracht van UO Peel 6.1 

Met de nieuwe discipline ‘jeugd&gezinswerk’ willen we de forse zorgconsumptie van 

zwaardere multiproblemgezinnen verminderen en de menselijke maat in de jeugdzorg terug 

brengen. Operationeel aansturen tijdens de transformatiefase is primair bedoeld om op de 

werkvloer de doorontwikkeling van deze discipline – volgens de uitgangspunten van WAC - 

te vervolmaken én tevens de kwaliteit van het werk te waarborgen. Concreet gaat het om de 

volgende taken:       

- toezien op een verantwoorde werktoedeling door hiertoe aan te wijzen 

jeugd&gezinswerkers per gebied* 

- de operationele, dagelijkse aansturing van de jeugd&gezinswerkers volgens WAC 

(geven van aanwijzingen t.a.v. de werkwijze, beëindigen van cases etc.) 

- opleiding, intervisie en supervisie (groepsgerichte en individuele werkbegeleiding 

gericht op toepassen WAC) van de jeugd&gezinswerkers en supervisoren van de 

moederorganisaties door gecertificeerd supervisor/intervisor 

- het realiseren van een effectieve en efficiënte samenwerking met netwerkpartners 

binnen en buiten de gemeenten en Peel 6.1 t.b.v. efficiënt en effectief werkproces 

(o.a. snelle doorgeleiding, minimale wachttijden, geen dubbele intakes etc.). 

- onderhouden relatie met leidinggevenden jeugd&gezinswerkers bij 

moederorganisaties (o.a. contact bij ziekte) 

- signaleren van (dreigende) incidenten en klachten bij moederorganisaties (die 

inhoudelijk eindverantwoordelijk zijn) en betrokken gemeenten cf calamiteitenprotocol  

- opstellen periodieke voortgangsrapportages rond caseload jeugd&gezinswerkers per 

gebied (instroom, uitstroom, voortgang cases etc.). 

- Sparringspartner voor Peel t.b.v. beleid, inkoop 

*De operationele aansturing is eindverantwoordelijk voor het verdelen van de caseload over 

de jeugd&gezinswerkers (de zgn. verantwoorde werktoedeling). De feitelijke werktoedeling 

vindt plaats door jeugd&gezinswerkers die gekoppeld zijn aan een bepaald gebied. Dit 

betekent dat jeugd&gezinswerkers ook kunnen deelnemen aan lokaal werk/casusoverleg.2 

Komende periode zullen hierover per gemeente afspraken worden gemaakt.   

Organisatie: hoe organiseren we de operationele aansturing in de transformatiefase? 

Op dit moment stuurt een ZZP-er in opdracht van de Peelgemeenten 35 jeugd& 

gezinswerkers aan. De huidige wijze van aansturen kan vanaf 2015 niet meer. In de 

jeugdwet is bepaald dat de werkverdeling (het toewijzen van casussen aan 

jeugdzorgprofessionals, een taak die nauw samenhangt met de dagelijkse aansturing) vanaf 

2015 dient te gebeuren door een jeugdzorgaanbieder die voldoet aan de eisen van 

hoofdstuk 4 van de Jeugdwet. De huidige uitvoerder voldoet niet aan deze eisen.   

 

                                                           
2 Deelname van jeugd&gezinswerkers aan overleggen van lokale gebiedsteams kan een toename van het aantal indirecte uren 

betekenen en trajecten onder druk zetten. Het is nodig deze consequenties in kader van de inkoop/contractbeheer goed te 

monitoren.   

 



Voor 2015 en 2016 wordt de operationele aansturing ingekocht bij een jeugdzorgaanbieder 

die voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4 van de Jeugdwet. Bij de keuze van de aanbieder 

zijn de volgende uitgangspunten van belang:   

- Onafhankelijkheid van de uitvoerders ten opzichte van de jeugd&gezinswerkers van 

de diverse moederorganisaties;    

- Continuïteit in de operationele aansturing. Behoud van huidige leidinggevende en 

supervisor/intervisor t.b.v. een vloeiende overgang en vanwege opgebouwde relaties;  

- Robuustheid: belangrijk dat de operationele aansturing ten alle tijden gewaarborgd is 

(o.a. voldoende back-up)  

NB. Het voorstel, dat een tijdelijk karakter heeft, is geen oplossing voor de spanning die er 

nu bestaat tussen operationeel  aansturen van jeugd&gezinswerkers door een derde partij  

en de eindverantwoordelijkheid van de leverende moederorganisaties voor de zorg. Deze 

spanning valt alleen op te lossen wanneer we alle jeugd&gezinswerkers bij één bestaande of  

één nieuwe jeugdzorgaanbieder onder brengen.  Beide  opties betekenen een fundamentele 

structuurverandering die we voor deze transformatiefase in elk geval niet wenselijk vinden. 

We kunnen wel meer recht doen aan de verantwoordelijkheid van  moederorganisaties 

(zorginhoudelijk en werkgeverschap) door bij de inkoop van jeugd&gezinswerkers een aantal 

afspraken te maken, zoals:     

- De supervisie gericht om de verantwoordelijkheid voor de geleverde zorg te kunnen 

nemen, blijft de verantwoordelijkheid van de moederorganisatie.   

- De supervisoren nemen wel verplicht deel aan intervisies o.l.v. de aanstuurder die 

ook de jeugd&gezinswerkers interviseert) zodat zij in lijn met de WAC-visie werken. 3 

- Om moederorganisaties in staat te stellen functionerings- en beoordelingsgesprekken 

te voeren met de eigen medewerkers, werken moederorganisaties met het principe 

van 360 graden feedback, waarbij de operationeel leidinggevende een van degenen 

is de input levert (= voorstel uit leidinggevendenoverleg J&G).   

2.Sturing op de transformatie op strategisch/tactisch niveau vanuit Peel 6.1 

Waar de operationele aansturing zich richt op de inhoud van het werk van individuele 

jeugd&gezinswerkers, bestaat de tactisch/strategische sturing vanuit Peel 6.1 mn. uit:   

a. contractbeheer met zorgaanbieders, waarbij een procesmatige evaluatie 

(PDCA) plaats vindt van de voorwaarden en prestatieafspraken met de 

zorgaanbieders van Jeugd en Gezinswerkers en Specialistische 

Ondersteuning. De bevindingen worden zo nodig meegenomen in de 

uitvoering van jeugd&gezinswerk.  

b. op basis van monitoring van de processen op de verschillende niveaus 

(Zuidoost Brabant, De Peel en lokaal) vindt sturing op de totale transformatie 

plaats. Deze monitoring geeft input voor de doorontwikkeling van de 

inkoopprocessen in Eindhoven, De Peel (via de ontwikkelagenda) en lokaal, 

                                                           
3  Te overwegen valt om ook de professionals van de expertpool periodiek te laten interviseren vanuit 

deze constructie. Op deze manier stimuleren we dat alle sleutelfiguren in het primaire werkproces vanuit 

een zelfde visie werken en elkaar versterken.  

 



(adviezen wat betreft kwaliteit/kwantiteit van de Opvoedondersteuners bijv) en 

voor de doorontwikkeling van de cliëntprocessen. 

 

De strategische/tactische aansturing omvat de volgende taken:   

 

• inkoop en contractbeheer van de instellingen die betrokken zijn bij de 

Peelregionale inkoop, inclusief (coördinatie) uitvoering ontwikkelagenda;  

• monitoring en verantwoording (middelen en effecten) regionaal, peel en lokaal in 

samenhang -> management en bestuursrapportages t.b.v. UO 6.1 en individuele 

gemeenten; 

• opdrachtgever van de uitvoerder van de operationele aansturing van de 

jeugd&gezinswerkers; 

• lokaal afgeven van signaal bij dreigende wachtlijsten en het initiëren van overleg 

met eerst verantwoordelijken (lokaal).  

• eerste aanspreekpunt voor ambtenaren en bestuurders van individuele 

Peelgemeenten over uitvoering  jeugd &gezinswerk (bij vragen, knelpunten etc.) 

• eerste aanspreekpunt voor uitvoerder operationele aansturing jeugd&gezinswerk  

(bv. bij knelpunten, signalen) t.b.v. uitvoering jeugd&gezinswerk. 

• In het verlengde hiervan intern en extern escaleren wanneer knelpunten, signalen 

onvoldoende worden opgepakt.    

• bevorderen samenwerking intern en extern met o.a. Zorg en Ondersteuning, 

Werkplein, Schulddienstverlening, Woningcorporaties, SWV-en Passend 

Onderwijs, specialistische zorgaanbieders, gecertificeerde instelling, AMHK, Raad 

voor de Kinderbescherming.  

• doorontwikkeling cliëntproces en relatiebeheer met derden t.b.v. een efficiënt en 

effectief cliëntproces (zoals huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen, 

rechters etc.). 

  



Bijlage A: Sturing in schema 

 

  

Peel 6.1 
 Contractbeheer/inkoop 

 Monitoring en verantwoording 

 Etc.  
 

Aanbieder x 
 Functionele aansturing J&G 

 Intervisie en opleidingen 

 Advisering gemeenten/ 

 instellingen/CJG 

Aanbieder A 
 Leveren J&G 

 Facilitering 

 Supervisie 

Aanbieder B 
 Leveren J&G 

 Facilitering 

 Supervisie 

Aanbieder C 
 Leveren J&G 

 Facilitering 

 Supervisie 

Inkoop-

afspraken 

Inkoop-

afspraken 

Gebieds-

team 3 

Gebieds-

team 4 

Gebieds-

team 1 

Gebieds-

team 2 



Bijlage B. Inhoudelijke aandachtspunten voor operationele aansturing jeugd&gezinswerkers 

De jeugd&gezinswerkers werken volgens de uitgangspunten van Wrap Around Care. Dit is 

een visie op de ondersteuning die specifieke houding, competenties en gedrag vraagt. De 

ervaring tot nu toe leert dat vanuit het oogpunt van transformatie én kostenbeheersing mn. 

op de volgende onderdelen directe sturing nodig is:   

c. Het normaliseren en de problematiek in het juiste perspectief (belang van het 

kind!) plaatsen;  

d. Het aanspreken en versterken van eigen kracht, sociaal netwerk en 

collectieve voorzieningen; 

e. Strakke regievoering op de inzet van hulpverleners (reductie van betrokken 

professionals bij het gezin; strakke sturing op bijdrage derden); 

f. Strakke regie op de samenwerking met het gedwongen kader t.b.v. 

complementaire inzet; 

g. Tijdig loslaten van gezinnen: snel stabiliseren en vervolgens terug met vinger 

aan de pols; 

h. Korte en directe lijnen met o.a. Schulddienstverlening, Werkplein, Zorg en 

Ondersteuning, Woningcorporaties, SMO. 

Bijlage C. Inhoudelijke specificaties t.b.v. inkoop jeugd&gezinswerk 

 Taken en competentieprofiel (incl. functie-eisen, opleiding/bijscholing) 

 Afspiegeling doelgroep (bij voorkeur ook medewerkers met andere achtergrond) 

 Afspraken tav bereikbaarheid, beschikbaarheid, flexibiliteit 

 Afspraken t.a.v. faciliteren (laptop, smartphone) 

 Afspraken t.a.v. registratie in Mextra en registratie uren (indirect – direct) 

 Afspraken t.a.v. supervisie en intervisie van supervisoren 

 Afspraken t.a.v.. opleidingsbudget 

 Afspraken t.a.v. 360 graden feedback 

 … 


