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Inleiding
Jeugdbescherming Brabant is in januari 2016 zes projecten gestart. De projecten zijn uitgevoerd binnen
het stimuleringsprogramma SWING. Het stimuleringsprogramma SWING is gefinancierd door het
ministerie van Veiligheid en Justitie en is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). SWING
richt zich op de doorontwikkeling van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering passend bij de
uitgangspunten van de nieuwe jeugdwet. De projecten hadden als uitgangspunt om een samenwerking
te creëren tussen de jeugdbescherming, de lokale voorzieningen jeugd en relevante ketenpartners
(Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, zorgaanbieder) met het doel de afstemming en
hulpverlening rondom veiligheid van kinderen in een gezin te verbeteren. Vernieuwend aan de
projecten was dat in de samenwerking en afstemming is beoogd een wijkgerichte aanpak te
ontwikkelen.
Dit onderzoek richt zich op de opbrengsten van de zes projecten, geïnitieerd door Jeugdbescherming
Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van de Academische Werkplaats Jeugd van
Tranzo (Universiteit van Tilburg).
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Theoretisch kader
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. De gemeenten zijn sindsdien
verantwoordelijk gesteld voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeente
beoogt naast een organisatorische verandering een inhoudelijke verandering (transformatie) in de zorg
voor jeugd te bewerkstelligen. De transformatiedoelen zijn:
• meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale
netwerk van kinderen en hun ouders;
• kinderen en jongeren naar vermogen laten participeren;
• sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis;
• betere samenwerking rond gezinnen: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur;
• meer ruimte voor professionals, door de regeldruk serieus terug te dringen (Factsheet Jeugdwet,
2014).
In 2016 was de transitie grotendeels afgerond. Van Yperen, Wijnen en Hageraats (2016) beschrijven in
een evaluatierapport van het Nederlands Jeugdinstituut dat het fundament is gelegd: de zorg voor de
meeste jeugdigen is gecontinueerd, de toegang is door de gemeente op eigen wijze georganiseerd en
cliënten zijn over het algemeen tevreden. Vanuit enquêteonderzoek van de Kinderombudsman blijkt
dat respondenten de ontvangen jeugdhulp met een 7.4 beoordelen. Daarnaast geeft 82 procent van de
respondenten aan dat de kwaliteit van de hulp na de decentralisatie gelijk is gebleven (Baracs en
collega’s, 2015). Naast positieve berichten zijn er ook zorgen in het nieuwe jeugdstelsel. Het NJI
beschrijft als zorg dat een inhoudelijke vertaalslag (=transformatie) nog gemaakt moet worden. NJI
geeft tevens de visie dat niet alle spelers in het jeugdveld zijn doordrongen van de inhoudelijke
kernpunten van de transformatie en hoe dit vertaald moet worden in de dagelijkse praktijk (Van
Yperen et al., 2016). Kortom, de transformatiedoelen zijn nog onvoldoende behaald. Het is de taak en
verantwoordelijkheid van de gemeenten om hier de komende jaren concreet vorm aan te geven. Van
Yperen en collega’s (2016) geven aan dat deze zorginhoudelijke verandering ongeveer 10 jaar in beslag
zal nemen. Komende jaren zal nog veel worden geïnnoveerd waarbij wordt verwacht dat elke partij
binnen het jeugdveld bijdraagt aan een nieuwe integrale aanpak jeugd.
De transitie, ofwel decentralisatie van de jeugdzorg is gepaard gegaan met de decentralisaties van de
WMO en de Participatiewet. Deze decentralisaties hebben als achtergrond dat mensen meer hun eigen
kracht en hun sociaal netwerk benutten. In lijn hiervan wordt de term burgerkracht genoemd. Nico de
Boer en Jos van der Lans (2011) hebben deze term bedacht en uiteengezet: “Een van de grote
uitdagingen waarvoor lokale overheden en de oude instituties staan, is aansluiten bij de potentie die
burgers hebben – als individu, in hun primaire leefverbanden en in hun sociale netwerken.” In de
praktijk heeft dit onder andere betekend dat er wijkteams en CJG-teams zijn gevormd die in de
leefwereld van de burgers opereren. Het aansluiten bij de directe leefwereld van gezinnen past goed
bij het gedachtegoed van de pedagogische civil society. Het uitgangspunt van de pedagogische civil
society is dat opvoeden een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid moet zijn. De
verantwoordelijkheid voor een positief opvoedklimaat zou in eerste instantie bij de burgers moeten
liggen. De overheid heeft een taak als het gaat om het versterken van de pedagogische civil society,
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ofwel het scheppen van voorwaarden waardoor sociale verbanden ontstaan en/of worden versterkt
(Kesselring, Gemmeke & Geschiere, 2010). Concreet gaat het om het bevorderen van het lokale
gemeenschapsleven: elkaar ontmoeten en herkennen (De Winter, 2011, p. 54). De Winter (2011, p.56)
gaf, voor de transitie aan, dat deze taak zou kunnen worden neergelegd bij het CJG.
Micha de Winter stelt in zijn boek ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’’ de vraag hoe het kan
dat er per jaar nog meer dan 100.000 gevallen van kindermishandeling zijn in Nederland. Deel van het
antwoord ligt volgens Micha de Winter in het gegeven dat signalering en interventie tegenwoordig
vooral een taak van professionals is geworden in plaats van het netwerk (De Winter, 2011). Hulp vanuit
het informele netwerk wordt heden ten dage snel als ‘bemoeienis’ geïnterpreteerd. Dit terwijl er een
duidelijk verband bestaat tussen wijkfactoren en kindermishandeling (Coulton, Crampton, Irwin,
Spilsbury & Korbin, 2007). Zo suggereert Ernst (2000) dat kindermishandeling niet zozeer gerelateerd is
aan de mate van armoede in een wijk als wel de mate waarin buren elkaar kennen en op elkaar
vertrouwen. Uit onderzoek van Garbarino en Sherman (1980) komt naar voren dat in wijken met
relatief veel gevallen van kindermishandeling er minder bereidheid is zaken betreffende de opvoeding
en verzorging uit te wisselen met buren. Daarnaast rapporteerden de respondenten een hogere mate
van stress in hun leven. Carr (2006) geeft aan dat een sociaal isolement en weinig ondersteuning van
anderen risicofactoren zijn voor kindermishandeling. De kwaliteit van de ondersteuning van anderen is
belangrijker dan de grootte van het ondersteunende netwerk.
Onderzoek gericht op contextuele factoren in relatie tot kindermishandeling biedt voldoende
aanknopingspunten voor een aanpak die gericht is op het voorkomen van kindermishandeling en het
vergroten van de fysieke en emotionele veiligheid voor kinderen. Het gedachtegoed van de
pedagogische civil society sluit hier op aan. Deze is voornamelijk gericht op het vergroten van de steun
en betrokkenheid onder burgers waarin professionals zouden een taak hebben in het aanwakkeren en
stimuleren hiervan. Het aansluiten bij de leefwereld van burgers wordt in hedendaags beleid
geprefereerd. De sociale wijkteams, die massaal zijn gevormd in lijn van de decentralisaties, gaan uit
van het principe dat organisatie in de leefwereld van burgers een verbetering in de kwaliteit van hulp
kunnen bieden. Vanuit de praktijk zijn dit de argumenten om te werken in wijkteams: de integrale
aanpak, het multidisciplinair werken, de laagdrempeligheid en de mogelijkheden tot preventie en
signalering (Aren van & Schoorl, 2016). Deze argumenten komen terug in methodische uitgangspunten
die Jos van der Lans (2014) heeft geformuleerd ten aanzien van de wijkgerichte aanpak. Deze
uitgangspunten richten zich op het integraal werken in de leefwereld van mensen, een preventieve
aanpak gericht op de organisatie van dichtbijheid en het eigen kracht denken. Daarnaast stelt van der
Lans (2014) dat een effectieve wijkenaanpak in sterke mate afhankelijk is van mensen die er voor gaan.
Er zijn zogeheten best persons nodig zijn: eigenwijze doorzetters, die de weg weten, die creatieve
verbanden leggen en die vooral oplossingsgericht werken. Best persons weten intuïtief verschillende
werelden aan elkaar te schakelen en kunnen mensen mobiliseren. Tot slot stelt van der Lans (2014) dat
in een wijkenaanpak een groot draagvlak essentieel is en dat deze draait om meerdere
financieringsbronnen.
De vraag is of de uitgangspunten, zoals geformuleerd door van der Lans (2014), van toepassing zijn bij
een wijkgerichte aanpak gericht op kindveiligheid en op welke manier hier concreet vorm aan kan
worden gegeven. Er is echter nog weinig wetenschappelijk empirisch bewijs welke specifieke
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interventies probleemgedrag in de wijk daadwerkelijk verminderen. Zo concluderen Stronks en
collega’s (2014) voorzichtig dat een intensieve wijkenaanpak op meerdere beleidsgebieden de
gezondheid van de wijkbewoners verbetert. Het is onderzoekstechnisch echter lastig te achterhalen
onder welke omstandigheden bepaalde interventies werken en wat de specifiek werkzame factoren
zijn.
De wijkgerichte aanpak kindveiligheid beoogt een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen
ketenpartners en jeugdzorgorganisaties te bewerkstelligen. Het NJI geeft in een overzichtsartikel van
Verheijden en de Lange (2016) de volgende definitie van integrale jeugdhulp: “Integrale jeugdhulp is
jeugdhulp die passend en samenhangend is. Passende jeugdhulp is hulp waarin het kind en het gezin
uitgangspunt zijn. Deze hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook direct intensief waar nodig. Dit
veronderstelt een goede verbinding en snel schakelen tussen generalistische basiszorg en
specialistische jeugdhulp (verticale integratie). Samenhangende jeugdhulp is hulp vanuit het principe
één gezin, één plan, waarbij de deskundigheid vanuit verschillende specialismen en sectoren beter
benut wordt en in samenhang wordt aangeboden. Dit veronderstelt een intensieve samenwerking van
specialisten vanuit verschillende sectoren (horizontale integratie).”
Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzame factoren van integrale
jeugdhulp. In de brochure ‘Handreiking integrale zorg’ van verschillende brancheorganisaties worden
acht succesfactoren toegelicht, die zich toespitsen op de integrale zorg voor jeugdigen waarbij sprake
is van complexe problematiek. Deze factoren richten zich op samenwerkingsafspraken en –cultuur,
duidelijke regie, continuïteit bij op- en afschalen, het gebruiken van effectieve kennis en interventies,
systematische evaluaties en kwaliteitsverbetering en een praktisch en juridisch goed geregelde
informatieoverdracht tussen verschillende partijen (Zijden van der & Diephuis, 2012).
In het kader van een integrale aanpak kindveiligheid in het nieuwe stelsel is het belangrijk dat er onder
andere een goede afstemming bestaat tussen lokale voorzieningen zoals het wijkteam of het CJG en de
jeugdbescherming/gecertificeerde instelling (GI). Prakken (2016) geeft aan dat deze samenwerking niet
enkel moet bestaan uit melden en informeren. Een goede afstemming bestaat uit enerzijds consultatie
van de GI door de lokale professionals en anderzijds kennisoverdracht van de lokale professionals naar
de jeugdbescherming als het gaat om de mogelijkheden in de wijk. Een goede afstemming zorgt tevens
voor een zorgvuldig proces bij het op- en afschalen van de hulpverlening. Een goede samenwerking
wordt versterkt door een wijkgerichte aanpak waarbij vaste professionals betrokken zijn (Prakken,
2016).
In lijn met de Nederlandse wetgeving, gemeentelijk beleid en theoretische uitgangspunten is
Jeugdbescherming Brabant in januari 2016 zes projecten gestart. Deze projecten beogen afzonderlijk
en gezamenlijk bij te dragen aan een wijkgerichte aanpak kindveiligheid waarbij professionals uit zowel
het vrijwillig als het gedwongen kader participeren. De projecten bouwen voort op de geformuleerde
bouwstenen door het NJI (2014) in het kader van vernieuwing van de jeugdbescherming. Vernieuwend
aan dit project is dat in de samenwerking en afstemming getracht wordt een wijkgerichte aanpak te
ontwikkelen. Dat wil zeggen: hulpverlening georganiseerd in de leefwereld van de gezinnen en waarin
eigen kracht van gezinnen en de mogelijkheden in de wijk zoveel mogelijk benut worden.

Pagina 5 van 20

De projecten worden uitgevoerd binnen het stimuleringsprogramma SWING. Het
stimuleringsprogramma SWING wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie en
wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut. SWING richt zich op de doorontwikkeling van de
jeugdbescherming en de jeugdreclassering passend bij de uitgangspunten van de nieuwe jeugdwet. Dit
wordt ook wel ‘nieuwe jeugdbescherming’ genoemd. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen
en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen
de hulp verleend wordt (Nederlands Jeugdinstituut, 2016).
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Methode
Inhoud projecten
In de regio Midden- en West-Brabant zijn door Jeugdbescherming Brabant, in samenwerking met
William Schrikkergroep (WSG), Leger des Heils en de diverse gemeenten, 6 projecten geïnitieerd. De
projecten vonden plaats in de volgende gebieden/wijken: Roosendaal, Moerdijk, Breda-Noord, Land
van Altena, Gilze-Rijen/Dongen en Tilburg-Noord. De doelgroep van de projecten bestond uit gezinnen
waarin veiligheidsrisico’s spelen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind (0-18 jaar). De gezinnen
ontvingen begeleiding vanuit de GI en/of het wijkteam/CJG. De projecten vonden plaats van januari
2016 tot en met maart 2017.
De projecten zijn opgestart met het doel om een wijkgerichte aanpak kindveiligheid te ontwikkelen om
de begeleiding aan gezinnen te verbeteren en hulp op maat te bieden. Hierbij was het uitgangspunt
dat in het zoeken naar een oplossing zoveel mogelijk gebruik gemaakt zou worden van de
mogelijkheden van het gezin samen met het netwerk en de sociale omgeving (wijk). Op deze manier
zou de jeugdige zoveel mogelijk in de eigen omgeving veilig op kunnen groeien. Doel was om tot een
aanpak op maat te komen, die op lokaal niveau inzetbaar is ter voorkoming van de inzet van een
kinderbeschermingsmaatregel of ter bevordering van een snellere overgang van het gedwongen kader
naar het vrijwillig kader.
Per project is er een projectleider aangesteld en zijn er teams bestaande uit professionals van de GI en
de wijkteams geformeerd. Bij sommige projecten zijn tevens medewerkers van Veilig Thuis (VT) en de
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aangesloten. De projectmedewerkers hebben, bij de aftrap
van de projecten, de opdracht gekregen een wijkgerichte aanpak (verder) te ontwikkelen op een
manier die volgens hun professionele visie en beoordeling zou werken. Vier projecten richtten zich op
een specifieke doelgroep, zoals LVB-problematiek, multiproblem en echtscheidingsproblematiek. Twee
projecten richtten zich op een brede doelgroep. Binnen de projecten stond eigen invulling en
ontwikkelruimte centraal binnen de vooraf bepaalde projectdoelen.
Binnen de projecten zijn in het kader van verdieping en afstemming maandelijks methodische leer
bijeenkomsten (MLB) georganiseerd. Het uitgangspunt hiervan was om een reflectieve praktijk te
organiseren en te ontwikkelen. Op basis van een nauw omschreven methode werd aan de hand
van een leervraag met betrekking tot een (geanonimiseerde) casus, onder leiding van een
gedragswetenschapper van een GI, gereflecteerd op een optimale ondersteuning aan gezinnen.
Hierbinnen werden de deelnemers uitgenodigd om op een oplossingsgerichte wijze te zoeken naar
passende hulp en continuïteit. Methodische Leer Bijeenkomsten worden breed ingezet binnen de
jeugdbescherming in Nederland. Deze methode wordt concreet beschreven in de SAVE-handleiding
van Van Montfoort en Samen Veilig Midden-Nederland (2015).
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Onderzoeksopzet
De onderzoeksopzet is goedgekeurd door de Ethics Review Board van de Universiteit van Tilburg. Het
onderzoek heeft zich vooral gericht op de werkzame en niet-werkzame factoren van de wijkgerichte
aanpak kindveiligheid en is voornamelijk kwalitatief beschrijvend van aard. De volgende
vraagstellingen stonden centraal:
1. Wat zijn de werkzame en niet-werkzame factoren van de wijkgerichte aanpak kindveiligheid?
2. Hoe waarderen cliënten en hulpverleners binnen de wijkteams de aanpak/hulpverlening?
Het onderzoek is uitgevoerd onder verschillende groepen respondenten, namelijk:
-projectmedewerkers werkzaam bij een GI of het wijkteam/CJG als uitvoerend medewerker.
-ouders van jeugdige(n) tussen de 0-18 jaar waarbij de veiligheid in het geding was. Deze kinderen
hadden ofwel te maken met een ondertoezichtstelling ofwel met hulp vanuit een vrijwillig kader. De
gezinnen wonen in de gemeente/wijk waar een project plaatsvond.
-gedragswetenschappers die betrokken zijn bij de projectmedewerkers door o.a. de methodische
leerbijeenkomsten.
Er zijn bij de groepen respondenten verschillende onderzoeksinstrumenten ingezet, namelijk:
Semi-gestructureerde interviews. Bij de projectmedewerkers zijn aan het einde van het project
(februari 2017) individuele semi-gestructureerde interviews afgenomen. Het semi-gestructureerde
interview kende de volgende onderwerpen: ervaring en beleving project, werkzame factoren van het
project, opbrengst voor professionals, opbrengst voor cliënten, professionele visie op de ontwikkeling
van een wijkgerichte aanpak en verbeterpunten voortvloeiend vanuit het project. Een interview
duurde tussen de 30 en 45 minuten. Van elk interview is een geluidsopname en transscript gemaakt.
Dat wil zeggen dat de geluidsopnames omgezet zijn naar geschreven tekst.
Vragenlijsten. Ouders hebben aan het einde van het project (februari 2017) een vragenlijst ontvangen.
In deze vragenlijst is gevraagd naar de ervaringen en belevingen m.b.t. de ingezette hulpverlening en
de visie op hulpverlening in het algemeen.
Focusgroepgesprekken. Er zijn twee focusgroepgesprekken georganiseerd met de
gedragswetenschappers. De focusgroepgesprekken vonden halverwege (november 2016) en aan het
eind van de projecten (maart 2017) plaats. De focusgroepgesprekken hadden een semigestructureerde opzet. De focusgroepgesprekken hadden een duur van gemiddeld 90 minuten. De
volgende onderwerpen zijn aan bod geweest: ervaring en beleving projecten, opbrengsten van de
projecten, werkzame en niet-werkzame factoren van de projecten, opbrengsten MLB-bijeenkomsten
en gedragsdeskundige visie op de ontwikkeling van een wijkgerichte aanpak. Van de
focusgroepgesprekken zijn geluidsopnames en transcripten gemaakt.
Inventarisatie MLB. Tijdens elk MLB zijn door de gedragswetenschappers en projectmedewerkers de
werkzame factoren en niet-werkzame factoren in de wijkgerichte aanpak tot dusver geïnventariseerd.
Deze inventarisatie werd door de gedragswetenschapper na elk MLB naar de onderzoeker gemaild.
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Procedure
De betrokken projectmedewerkers en gedragswetenschappers zijn in april 2016 middels twee
informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de inhoud en meetinstrumenten van het onderzoek. Er
zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties. In juni 2016 zijn de
projectmedewerkers en gedragswetenschappers nogmaals geïnformeerd over het onderzoek middels
informatiebrieven. Bij de informatiebrieven waren toestemmingsformulieren (informed consent)
bijgevoegd met het verzoek, bij toestemming voor een interview/focusgroepgesprek, deze
ondertekend retour te zenden.
Tijdens de informatiebijeenkomsten in april 2016 zijn de projectmedewerkers geïnformeerd over hun
eigen eventuele deelname aan het onderzoek alsmede over de vragenlijsten, in te vullen door ouders.
Projectmedewerkers zijn gevraagd een actieve bijdrage te leveren bij het uitdelen van de
informatiebrieven aan ouders. Concreet zijn er in juni 2016 per project 16 informatiebrieven en
toestemmingsformulieren verstrekt met het verzoek of projectmedewerkers de brieven aan ouders
wilden uitdelen (in totaal 96). Ouders zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek wanneer zij tot
de doelgroep van het project behoorden. Bij deelname zouden ouders in februari 2017 een vragenlijst
per post ontvangen.
Vanwege een zeer lage respons, slechts één cliënt had aangegeven te willen deelnemen, zijn in
februari 2017 projectmedewerkers opnieuw verzocht om informatiebrieven uit te delen aan gezinnen.
De vragenlijst was dit maal direct bijgevoegd. De onderzoeker heeft deze procedure per project
mondeling toegelicht aan de projectmedewerkers.
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Resultaten
De resultatenbeschrijving is gebaseerd op 27 interviews met projectmedewerkers, 8 vragenlijsten van
ouders en 2 focusgroepgesprekken met gedragswetenschappers.
De interviews en focusgroepgesprekken zijn geanalyseerd aan de hand van open codering, axiaal
codering en selectieve codering. Binnen het coderingsproces zijn relevante tekstfragmenten gelabeld
(gecodeerd). Vervolgens zijn aan de hand van de coderingen en tekstfragmenten verbanden gelegd
tussen de data. Gezien het beperkte aantal vragenlijsten zijn er geen kwantitatieve analyses
uitgevoerd.

Interviews en focusgroepgesprekken
Ervaring en beleving
In de interviews hebben projectmedewerkers aangegeven de projecten over het algemeen als positief
te hebben ervaren. Concreet geven projectmedewerkers aan dat zij de projecten prettig, zinvol,
interessant en leerzaam vonden.
Daarnaast hebben verschillende projectmedewerkers eveneens aangegeven meer van de projecten te
hebben verwacht. Ze hadden een grotere en concretere opbrengst verwacht op het gebied van
samenwerking met andere professionals.
Opbrengsten projecten
Uit de interviews met de projectmedewerkers en de focusgesprekken met de gedragswetenschappers
kwam naar voren dat de projecten hebben geleid tot de volgende opbrengsten.
Korte(re) lijnen en afstemming. Er zijn korte(re) lijnen ontstaan tussen professionals, hetgeen als
belangrijkste opbrengst wordt gezien door vrijwel alle projectmedewerkers. Het elkaar kennen en
regelmatig zien, maakt dat gemakkelijker en rechtstreeks contact wordt gezocht op andere momenten.
De drempel om contact op te nemen is lager geworden. Professionals kennen een direct
aanspreekpunt. Deze korte lijnen hebben er bij een deel van de projectmedewerkers voor gezorgd dat
er beter met elkaar wordt afgestemd op casusniveau. Deze afstemming is gericht op informatieuitwisseling, procesmatige en praktische zaken, continuïteit van hulpverlening en taakverdeling. In de
projecten waar een medewerker van de GI op regelmatige basis heeft gewerkt op locatie van het
wijkteam, is er meer gebruik gemaakt van consultatie op casusniveau. Dit heeft in sommige casussen
geleid tot het concreet samen optrekken waarbij zo goed mogelijk gebruik werd gemaakt van ieders
expertise.

Pagina 10 van 20

Het gezicht is dus erg belangrijk. Ik ken iemand, ik heb dat lijntje.

Inzicht werkzaamheden ander. Professionals hebben meer inzicht verkregen in de taken,
verantwoordelijkheden, werkwijze en werkzaamheden van een andere organisatie. Het is helderder
wat men kan verwachten van andere professionals. Tevens is er meer zicht op aandachtspunten in de
samenwerking en ketenaanpak.
Kennisoverdracht. Er is sprake geweest van kennisoverdracht tussen professionals. Bij de projecten
waar een specifieke problematiek centraal stond, is kennisoverdracht geweest over de aard van de
specifieke problematiek en bijbehorende aanpak en werkwijze. Daarnaast is er binnen de projecten
kennisoverdracht geweest over meer overkoepelende thema’s, namelijk: aansluiting vinden bij
gezinnen, drang/dwang, zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in de wijk, positioneren op veiligheid
en het beoordelen van veiligheid. Binnen sommige projecten is een proces ontstaan waarin de toegang
bezig is met visieontwikkeling aangaande werkwijze en aanpak.
Houdingsaspecten. Bovengenoemde opbrengsten hebben bij een deel van de projectmedewerkers
tevens tot een verandering in houding geleid. Het begrip, respect, vertrouwen en interesse over en
weer is vergroot.
En ik denk dat ook gewoon door samen te zijn dat je ook veel meer respect krijgt
voor elkaar, en veel minder naar elkaar gaat wijzen van ja maar die heeft dit fout
gedaan of die, want je weet gewoon waarom iemand iets doet vanuit zijn rol, en
dat de arrogantie van zo'n organisatie zo van wij doen het wel even, dat dat wat
minder wordt. Kijk, door, je hebt toch een soort van marktwerking gekregen,
iedereen moet zich gaan verkopen, en daardoor krijg je bijna ja een soort
concurrenten strijd, terwijl dat we samenwerking zouden moeten opzoeken.

Factoren die de opbrengsten tot stand hebben gebracht
In alle projecten is er sprake geweest van MLB-bijeenkomsten. Bij het ene project is dit beter van de
grond gekomen dan bij het andere project. Het grootste succes van de MLB-bijeenkomsten is het
vanuit verschillende perspectieven kijken en bespreken van een casus. Andere successen zijn het
verder kunnen in een casus, het creëren van een aanpak op maat, het afstemmen van de
taakverdeling, het gezamenlijk reflecteren met concrete handelingsalternatieven voor de toekomst,
het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid, het loslaten van werkkaders en het gezamenlijk
beoordelen van veiligheid. Aandachtspunten van de MLB-bijeenkomsten zijn gelegen in de continuïteit
van deelnemers, tijdsinvestering qua voorbereiding en bijeenkomst zelf, veiligheid binnen de groep en

Pagina 11 van 20

mate van inbreng. Verschillende projectmedewerkers hebben aangegeven dat het niveau van reflectie
en focus op wijkgerichte elementen verbeterd kan worden.
In de projecten waar de MLB-bijeenkomsten minder vaak hebben plaatsgevonden, is een medewerker
van de GI 1 dag per week of 2 weken op locatie van het wijkteam/het CJG gaan werken. De
projectmedewerkers geven aan dat dit heeft opgeleverd dat men benaderbaar was voor elkaar.
Hierdoor vond er meer en makkelijker contact plaats in de vorm van overleg en vragen. Sommige
projectmedewerkers gaven aan dat dit ook een bepaalde mate van betrokkenheid op elkaar heeft
bewerkstelligd.
Het fysiek samenwerken en de MLB-bijeenkomsten hebben een gemeenschappelijke noemer en dat is
in ieder geval het zichtbaar zijn voor elkaar. Dit betekent concreet het elkaar zien en spreken op een
regelmatige basis.

Belemmerende factoren en aandachtspunten in de projecten
Projectmedewerkers en gedragswetenschappers hebben aangegeven dat vanuit de projecten de
volgende belemmeringen en aandachtspunten kunnen worden onderscheiden.

Maakt het ook wel eens lastig want hoe zit het dan met privacy en dat soort
dingen, wat deel ik wel wat deel ik niet en zo, en welke rol heb ik.
Privacy. Privacy is een aandachtspunt in de ontwikkeling van de wijkgerichte aanpak. Het is voor
professionals vaak zoeken hoe om te gaan met privacyregels in de praktijk en meer specifiek in de
ontwikkeling tot een wijkgerichte aanpak.
Werkdruk. De werkdruk van de professionals is hoog, waardoor de focus ligt op de eigen caseload.
Hierdoor is bij sommige projectdeelnemers de inzet m.b.t. het project beperkt gebleven. Belemmerend
hierin is dat de eigen caseload onvoldoende wijkgericht is. Een andere belemmerende factor is dat het
kantoor van de GI op grote afstand van de desbetreffende wijk is gelegen.
Beperkte projectduur. De projectduur van een jaar is te kort om de gestelde projectdoelen te kunnen
bereiken.
Beperkte focus wijkgerichte aanpak. De meeste projectmedewerkers geven aan dat de samenwerking
is verbeterd, maar dat wijkgerichte elementen te weinig aan bod zijn gekomen, zowel tijdens de MLBbijeenkomsten als daarbuiten. Soms ontbreekt bij de professionals wijkspecifieke kennis, bijvoorbeeld
de sociale kaart binnen een wijk, hetgeen belemmerend werkt in de ontwikkeling tot een wijkgerichte
aanpak.
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Doelen en aansturing. De doelen en verwachtingen van de projecten waren niet voor alle partijen
helder en eenduidig. Sommige projectmedewerkers hebben aangegeven concrete aansturing, kaders
en instructie gericht op de wijkgerichte aanpak te hebben gemist.

Als je dan doordenkt, want wat is de achterliggende gedachte bij deze vraag zit ik
me af te vragen, want, ja nu hadden we die SWING projecten, maar ik denk in een
wijkgerichte aanpak, ja die richt je niet op een specifieke doelgroep, die richt je
gewoon op alle vragen die daar binnenkomen.
Specifieke of brede doelgroep
In een deel van de projecten is gewerkt met een specifieke doelgroep/problematiek. Vanuit de
interviews en focusgroepgesprekken komt naar voren dat dit zowel voor- als nadelen heeft. Enerzijds
levert een specifieke doelgroep meer kennisoverdracht en inhoudelijke verdieping op over kenmerken
en aanpak van de doelgroep. Dit zorgt ervoor dat problematiek eerder/beter gesignaleerd wordt door
professionals. Anderzijds geven projectmedewerkers aan dat een specifieke doelgroep beperkend
werkt, omdat het aantal gezinnen beperkt is. Hierdoor is er bijvoorbeeld weinig inbreng tijdens een
MLB. Tijdens het focusgroepgesprek met gedragswetenschappers is besproken dat het richten op een
specifieke doelgroep eigenlijk niet past bij het laagdrempelige en integrale karakter van een
wijkgerichte aanpak.
Visie op wijkgerichte aanpak
Aan de projectdeelnemers is gevraagd hoe een goed functionerende wijkgerichte aanpak
kindveiligheid eruit zou moeten zien en wat hierin belangrijk zou moeten zijn. De projectdeelnemers
hebben het volgende aangegeven:
Basisvoorzieningen en preventie. In de wijk zijn basisvoorzieningen aanwezig, zoals sportverenigingen,
clubs, buitenschoolse opvang, speelplekken en ontmoetingsplekken voor ouders. De focus ligt op
preventie, ofwel passende hulp in het vrijwillig kader. Problemen en onveiligheid worden in een vroeg
stadium gesignaleerd en opgevolgd door passende inzet. Indien nodig wordt drangexpertise ingezet ter
voorkoming van een gedwongen maatregel. Binnen het kader van preventie wordt tevens actief
ingestoken op het vergroten van het sociale netwerk in de wijk. Het verbinden van wijkbewoners staat
hierin centraal. De toegang, wijkteam of CJG, is fysiek in de wijk aanwezig. De toegang heeft korte
lijnen met ondersteuningsvormen en laagdrempelige voorzieningen in de wijk.
Samenwerking professionals. Er zijn korte lijnen tussen professionals werkzaam in de wijk. Elkaar
kennen en weten te vinden zijn belangrijke factoren in de samenwerking. Elkaar zien op regelmatige
basis is hierin een voorwaarde. Vanuit elke organisatie is een professional gekoppeld aan een wijk die
als aanspreekpunt fungeert voor andere professionals. Voorwaarde is dat de caseload van
professionals wijkgericht zijn. Professionals hebben inzicht in de werkzaamheden, werkwijze en
verantwoordelijkheden van professionals van andere instanties. Er zijn structurele casusbesprekingen
met professionals. Daarnaast dient er sprake te zijn van een reflectieve praktijk en expertisedeling.
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Sommige projectmedewerkers hebben aangegeven dat het wenselijk is dat professionals ook fysiek
samenwerken. Dat wil zeggen dat zij gebruik (kunnen) maken van gezamenlijke werkplekken, het liefst
in de wijk. Een mogelijkheid in een wijkgerichte aanpak is dat een jeugdzorgwerker van de GI
onderdeel wordt van het wijkteam.
Inhoudelijk samenwerken en afstemmen. Professionals weten van elkaar waar ze mee bezig zijn en er
ligt een duidelijke taakverdeling op casusniveau. Professionals consulteren elkaar op casusniveau
waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Er is sprake van continuïteit in de hulpverlening.
Indien mogelijk blijft dezelfde hulpverlener zo lang mogelijk betrokken bij een gezin. Daarnaast wordt
(het proces rondom) in- en uitvoegen regelmatig besproken en afgewogen, waarbij continuïteit in hulp
gewaarborgd wordt.
Hulp is laagdrempelig. De toegang en (gespecialiseerde) zorg zijn in de wijk gesitueerd, waarbij
zichtbaarheid en toegankelijkheid belangrijk zijn. De hulp heeft een laagdrempelig karakter. Het
gemakkelijk telefonisch kunnen bereiken van de hulpverlener of het bestaan van een inlooppunt zijn
factoren die laagdrempeligheid creëren.
Houding en vaardigheden professionals. De veiligheid van kinderen wordt door professionals en
andere partners in de wijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwd. Professionals
hebben een open houding in de samenwerking met anderen. Er is sprake van wederzijds vertrouwen.
Professionals zijn enthousiast en bereidwillig om wijkgericht te werken. Ze denken en handelen buiten
de eigen professionele kaders en werkkaders vanuit de eigen organisatie om hulp op maat te kunnen
bieden. Ze gaan op zoek naar de eigen kracht van gezinnen en zetten middelen in om deze te
versterken. Professionals gaan op zoek naar mogelijkheden/steunbronnen in het informele netwerk en
de wijk. Professionals tonen zich vasthoudend, outreachend en creatief. Er is oog voor het tempo van
de cliënt en professionals zijn in staat cliënt te helpen hun hulpvraag te formuleren. Cliënten worden
actief betrokken bij het hulpverleningsproces.

Bevorderende factoren en voorwaarden in de ontwikkeling van een wijkgerichte aanpak
Projectmedewerkers en gedragswetenschappers hebben aangegeven dat in het proces van
ontwikkeling tot een wijkgerichte aanpak de volgende bevorderende factoren kunnen worden
onderscheiden. Een deel van de bevorderende factoren zijn ook als voorwaarden te interpreteren.
Bereidwilligheid. Alle organisaties en partners in de wijk tonen zich bereidwillig en gemotiveerd. Er
dient commitment te zijn vanuit alle partijen en op verschillende niveaus, zoals gemeente, beleid,
management en professionals. Zo zet de gemeente beleid uit dat de ontwikkeling van een wijkgerichte
aanpak ondersteunt. De gemeente heeft vertrouwen in organisaties en professionals en biedt ruimte
en financiën om een andere aanpak te ontwikkelen en op maat samen te werken.
Praktisch. Er zijn gezamenlijke werkplekken in de wijk gefaciliteerd. Daarnaast zijn er spreekkamers in
de wijk aanwezig waar alle ketenpartners gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Een handig
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hulpmiddel in een wijkgerichte aanpak is het bestaan van één registratiesysteem waarin alle
professionals en instanties werken.
Eigen expertise. Er dient aandacht te zijn voor behoud van de eigen expertise van iedere professional
(kenmerkend voor functie en organisatie).
Kwaliteit. Er is sprake van kwaliteitsontwikkeling, behoud en –borging op inhoud. Er is sprake van een
duidelijke en planmatige werkwijze als het gaat om casusoverleg. Daarnaast is er een
gedragswetenschapper die geconsulteerd kan worden.
Fase van ontwikkeling. In het proces van ontwikkeling is het belangrijk dat er een duidelijke en
gemeenschappelijke visie is en dat er concrete aansturing is op het nastreven van concrete doelen
gericht op de wijkgerichte aanpak. Er dient aangesloten te worden bij de behoeften en wensen van
professionals. Evaluaties vinden met regelmaat plaats waarin bijgestuurd kan worden indien nodig.
Eveneens dient er ruimte en tijd te zijn om te mogen experimenteren. Er is voldoende ontwikkeltijd:
implementatie en borging kosten tijd.

Vragenlijsten
Er hebben acht ouders een vragenlijst ingevuld. De gezinnen wonen in de 6 verschillende gemeenten
en ontvangen hulp vanuit een medewerker van de GI en/of het wijkteam/CJG. Bij 3 gezinnen is sprake
van een ondertoezichtstelling van een of meerdere kinderen. Ouders hebben aangegeven het volgende
belangrijk te vinden binnen de hulpverlening: deskundigheid, kind centraal, cliënt serieus nemen en
luisteren, duidelijkheid, voldoende tijd voor een gezin, vertrouwen, mogen meedenken en samen
beslissingen nemen, goede communicatie hulpverleners en planmatig werken. De genoemde aspecten
zijn beschreven door 8 ouders en dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
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Discussie
In dit onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Wat zijn de werkzame en niet-werkzame factoren van de wijkgerichte aanpak kindveiligheid?
2. Hoe waarderen cliënten en hulpverleners binnen de wijkteams de aanpak/hulpverlening?
Uit de focusgroepgesprekken en de interviews blijkt dat de opbrengsten van de projecten vooral
gelegen zijn in de samenwerking tussen professionals van de GI en het CJG/wijkteam en andere
ketenpartners. Het elkaar kennen en het elkaar regelmatig zien en spreken blijken hierin de
belangrijkste factoren. Dit geldt eveneens voor het hebben gekregen van inzicht in de taken, werkwijze
en verantwoordelijkheden van een professional van een andere instantie. Een wijkgerelateerde
opbrengst die door sommige projectmedewerkers wordt genoemd is dat er meer kennis en zicht is
gekomen op de mogelijkheden tot zorg en ondersteuning in de wijk. Geconcludeerd wordt dat de
projecten nog geen wijkgerichte aanpak kindveiligheid hebben ontwikkeld, waardoor er theoretisch
gezien geen antwoord kan worden gegeven op de eerste onderzoeksvraag. De nauwe samenwerking
tussen professionals, ofwel een integrale aanpak, is echter een essentieel aspect in het ontwikkelen
van een wijkgerichte aanpak (Van der Lans, 2015).
Het feit dat professionals een proces zijn aangegaan waarin ze elkaar hebben leren kennen en eerste
stappen hebben gezet als het gaat om samenwerken, past bij de huidige tijdsperiode. Door de
veranderingen ten aanzien van de transitie en transformatie zijn professionals aan het zoeken naar wat
precies hun eigen taak is, wat de taak is van andere partijen en hoe samen te werken (Raad voor de
Volksgezondheid en Samenleving, 2016). De reflectieve praktijk, die middels de methodische
leerbijeenkomsten is ontstaan, heeft positief bijgedragen aan dit proces. Abrahamse, Berens, en Stals
(2016) stellen dat het leren van elkaar een belangrijke voorwaarde is om uitvoering te geven aan de
transformatiedoelen. Door het uitwisselen van verschillende perspectieven en zienswijzen binnen de
bijeenkomsten, is er zicht gekomen op ieders werkwijze en taken. Daarnaast is er binnen de
methodische leerbijeenkomsten sprake geweest van kennisoverdracht aangaande de veiligheid van
kinderen en andere gerelateerde thema’s. Kluft (2016) heeft in het kader van het landelijke
programma ‘Integraal werken in de wijk’ tien vraagstukken rondom samenwerken in de wijk
uitgewerkt. Hierin komen onder andere aandachtspunten naar voren gericht op elkaars taalgebruik
leren kennen, elkaars visie en werkwijze leren kennen, open en eerlijk in gesprek gaan over
visieverschillen en taken en verantwoordelijkheden afstemmen. Vanuit huidig onderzoek blijkt dat een
reflectieve praktijk, in de vorm van methodische leerbijeenkomsten, positief bijdraagt aan
voorgenoemde punten en als passend middel wordt gezien in de ontwikkeling van een wijkgerichte
aanpak kindveiligheid.
Het op regelmatige basis zien van elkaar, het uitwisselen van verschillende perspectieven en het
overdragen van kennis hebben geleid tot het vergroten van gelijkwaardigheid, vertrouwen en begrip
bij de professionals. Lewicki en Bunker (1996) onderscheiden drie vormen van vertrouwen die binnen
een werkrelatie van belang zijn. De eerste vorm van vertrouwen is ‘calculus-based trust’, hetgeen
betekent dat vertrouwen gebaseerd is op de balans tussen dat wat de samenwerkingsrelatie oplevert
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en datgene wat het kost. De tweede vorm van vertrouwen is ‘knowledge-based trust’ gaat uit van het
principe: hoe beter men de ander kent, hoe meer kennis degene heeft over het gedrag en kennis van
de ander, waardoor het gedrag van de ander een bepaalde mate van voorspelbaarheid krijgt, wat de
mate van betrouwbaarheid bevordert. De derde vorm van vertrouwen is identification-based trust,
hetgeen uitgaat van kennis van elkaars wensen en bedoelingen en het ontstaan van wederzijds begrip.
Bij het grootste deel van de projectmedewerkers is er inzicht en kennis ontstaan over de taken en
werkzaamheden van de ander. Het is aannemelijk dat door de projecten ‘knowledge-based trust’ is
ontstaan. Bij sommige projectmedewerkers is het begrip naar de andere professional vergroot,
hetgeen aannemelijk maakt dat bij een deel van de samenwerkingsrelaties ook ‘identification-based
trust’ is ontstaan. Dit proces is belangrijk daar waar professionals, die elkaar vertrouwen en bij wie de
wederzijdse verwachtingen helder zijn, sneller contact met elkaar zoeken en met elkaar afstemmen
(Kluft, 2016). In lijn hiervan geeft Van den Broek (2015) aan dat er samenwerkingsvertrouwen moet
worden opgebouwd in de wijk. Vanuit de projecten komt het beeld naar voren dat het elkaar kennen
ook maakt dat het samenwerken op casusniveau, indien wenselijk, intensiever wordt vormgegeven.
Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat de projectmedewerkers
over het algemeen tevreden zijn over wat de projecten hebben opgeleverd. Projectmedewerkers zien
een meerwaarde in het samenwerken met elkaar. Sommige projectmedewerkers hadden meer van de
projecten verwacht. Deze verwachtingen lijken overeenkomstig met de vooraf opgestelde
doelstellingen gerelateerd aan een wijkgerichte aanpak. De opbrengsten voor ouders zijn beperkt
weergegeven vanwege de lage respons. De ervaring en beleving met betrekking tot de ontvangen hulp
vanuit het CJG/wijkteam en/of de GI is niet weergegeven, vanwege de diversiteit in antwoorden per
item in combinatie met het beperkte aantal vragenlijsten. Het is vanuit het huidige onderzoek niet
mogelijk om aan te geven wat de opbrengsten zijn voor cliënten.
Binnen de projecten zijn belangrijke eerste stappen gezet als het gaat om de ontwikkeling van een
wijkgerichte aanpak. De belangrijkste voorwaarde voor verdere ontwikkeling lijkt tijd. Enkel al het
opbouwen van en investeren in samenwerkingsrelaties, waardoor het vertrouwen tussen professionals
groeit, veronderstelt veelvuldig persoonlijk contact en tijd. Belangrijk is dat de contacten tussen
professionals gecontinueerd worden. Vanuit onderzoek van Kluft (2016) wordt gesteld dat er ruimte
moet zijn voor ontmoeting ‘in levende lijve’. Vanuit het persoonlijke contact kan een volgende stap
worden gezet als het gaat om verdieping van de wijkgerichte aanpak. Deze stap lijkt gelegen in de
focus op specifieke wijkgerichte elementen, zoals het benutten van mogelijkheden en voorzieningen in
de wijk en het samenwerken met andere partners in de wijk. Projectmedewerkers geven aan dat de
aandacht hierop beperkt is geweest. Daarnaast geven sommige projectmedewerkers aan behoefte te
hebben aan meer concrete aansturing.
Vanuit het onderzoek wordt derhalve de aanbeveling gedaan om de implementatie-activiteiten te
organiseren gericht op verdieping van wijkgerichte aanpak waarin gebruik wordt gemaakt van
expertise op dit gebied. Tegelijkertijd dient er oog te zijn voor experimenteerruimte voor professionals
(Van den Broeke, 2015). Het regelmatig toetsen van de behoeften en wensen van de professionals is
hierin passend. Aangezien van professionals wordt verwacht dat zij samen een wijkgerichte aanpak
ontwikkelen, is het wenselijk om de professionals samen te laten nadenken over implementatieplan en
-proces om gericht aan de slag te gaan. Het uitvoeren van een determinantenanalyse, waarin de
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bevorderende en belemmerende factoren van (verdere) implementatie in kaart worden gebracht, zou
voor professionals helpend kunnen zijn (Daamen, 2015).
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