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1. Jeugd- en Gezinsteam Alphen aan den Rijn
1.

De aanmeldvragen

Vanaf 1 maart tot 1 september 2014 zijn in Alphen aan den Rijn 103 online aanmeldingen vastgelegd
in PlusPlan
Dit aantal betreft slechts een deel van het totaal aantal gezinnen waarvoor het team zich heeft
ingezet. Alleen wanneer het voor de cliënt zinvol is om een dossier op te starten worden
cliëntgegevens vastgelegd in PlusPlan. Bij het beantwoorden van een eenmalige vraag of consultatie,
bij een of twee gesprekken of tijdens een groepsbijeenkomst wordt geen dossier opgestart.
Daarnaast zijn er cliënten waarvoor wel een dossier werd geopend, maar niet in PlusPlan. Dit heeft te
maken met de huidige -oude- financieringsstromen, waardoor ook binnen de eigen organisatie nog
moest worden geregistreerd. Extra bureaucratie voor cliënten en professionals wilden we
voorkomen.
De aanmeldingen blijken uiteen te vallen in drie hoofdcategorieën:
- Opvoedingsvragen (32%)
- Zorgen over de ontwikkeling van kinderen (34 %)
- Vragen rond analyse, en organiseren, van benodigde ondersteuning (33 %)

Soorten aanmeldvragen (in %)

Gemiddeld
over de
6 teams

Alphen
ad Rijn

Opvoedingsvragen

32

34

Opvoed- vragen/ondersteuning basiszorg

14

9

Opvoed- vragen/ondersteuning probleemgedrag

6

6

Opvoedvragen omgang stoornis/ontwikkeling kind

3

3

Opvoedvragen n.a.v. scheiding

4

3

Bezoekregeling n.a.v. scheiding

0

1

Spanningen in huis/ vechtscheiding/geweld/ruzies/

1

2

Coaching binnen gezin

4

9

34

41

Zorgen over ontwikkeling kind
Justitie/criminaliteit/ontspoort gedrag

6

2

Emotioneel sociaal psychische problemen

15

11

Stoornis (vraag diagnostiek)

1

4

Zorgen ontwikkeling kind na scheiding*

0

3

Coaching jongeren

11

22

Vragen rond analyse (en organiseren) van benodigde ondersteuning
Niet te coderen
Totaal

33

18

1

6

100%

100%

Het aantal vragen op het gebied van analyse (en organiseren) van de benodigde ondersteuning ligt in
Alphen aan den Rijn met 33% ruim hoger dan bij de andere teams (gemiddeld 18%).
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Dit betreft vragen als:
- wat is er aan de hand in het gezin en welke hulpverlening heeft het gezin hierbij nodig
- Hulp bij indicatieaanvraag
- Organiseren van praktische opvoedondersteuning (hulp in huis)
- Ondersteuning bij financiële problemen of woonproblemen

2.

Integraal werken binnen ons team

Sinds de evaluatie in mei 2014 hebben wij het volgende aangevuld:
Intake
We gaan in koppels op intakegesprek en stemmen onderling af wie het beste bij de vraag van
ouders/gezin kan aansluiten.
Casusoverleg
Alle intakes worden ingebracht in het casusoverleg. Er is altijd ruimte voor dringende zaken.
We inventariseren bij aanvang van het overleg wie iets in te brengen heeft aan de hand van het
volgende schema:
Intake:
Evaluatie:
Vraag:
De inbrenger heeft zijn vraag duidelijk en mag deze op een persoonlijke manier mondeling of
schriftelijk inbrengen. Er is een roulerende voorzitter die gespreksleider en tijdsbewaker is. Alle
casuïstiek komt een keer langs zodat we één manier van werken hebben, waarbij we de kennis van
collega’s meenemen.
Focusgroep: 1 team 1 plan
Om de drie á vier weken komt het team bij elkaar om te spreken over wat een ieder nodig heeft om
een goed team te zijn. We bespreken hoe een ieder zich veilig kan voelen en inbreng kan hebben
zodat elke medewerker zijn/haar kwaliteiten kan laten zien.
We bespreken de werkprocessen voor goede hulpverlening. Hoe ga je om met werkdruk. De
focusgroep is een overleg zonder coaches.
Intervisie
Tijdens intervisie is het mogelijk om los van casuïstiek een vraag te stellen en je kwetsbaar op te
stellen. Intervisie zal één keer per zes weken plaats vinden. Hierbij zijn de coaches niet aanwezig.
Caseload bespreken
We bespreken de caseload in koppels, waarbij je tips en vragen van je collega krijgt. Hierdoor zijn we
bezig met procesbewaking.

3.

Integrale toegang tot het sociale domein

De gemeente Alphen aan den Rijn kiest voor één integrale toegang tot het sociale domein, onder
gemeentelijke paraplu.
Het JGT werkte nauw samen met collega’s van het Serviceplein (dienstverlening op gebied van werk,
inkomen, Wmo, schuldhulp, leerplicht) en de gebiedsadviseurs van de afdeling Wijken en kernen.
In een zestal werksessies hebben we gezamenlijk de Leidende Principes voor de Uitvoering
geformuleerd. Tijdens dit proces hebben we van elkaar geleerd wie welke expertise heeft, wie
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waarvoor in te zetten is. Het besef is gegroeid dat we met alle disciplines samen dezelfde opdracht
hebben, namelijk zorg te dragen voor de ondersteuning van gezinnen en huishoudens in de wijk.
Iedere discipline heeft hierin zijn eigen toegevoegde waarde. Door slimme samenwerking tussen de
disciplines kunnen we de gezinnen beter, integraler ondersteunen. In de praktijk hebben JGT en
Serviceplein en/of gebiedsadviseurs elkaar op individuele casussen ook opgezocht en nauw
samengewerkt. Dit elkaar kennen en opzoeken moet vanaf 2015 een natuurlijk gegeven worden.
Vanaf januari 2015, wanneer de Multidisciplinaire teams op orde zijn (door uitbreiding outreachende
medewerkers in de wijk, integrale intakers en specialisten) en ieder gebied een JGT heeft, zal
geïnvesteerd worden in de verbinding tussen MDT en JGT, gebiedsadviseurs en Tom in de buurt, de
nieuwe organisatie die de sociale participatie in Alphen aan den Rijn vorm gaat geven. Deze
medewerkers vormen een netwerk aan collega’s in de wijk die gezamenlijk, vanuit de gemeentelijke
verantwoordelijkheid op het sociale domein, de ondersteuning van huishoudens/gezinnen in die wijk
realiseren.

4.

Samenwerking binnen het CJG

Op 5 augustus 2014 hebben wij het domein Integratie CJG in de teamvergadering geëvalueerd.
Hier is het volgende uitgekomen:
1. Wat gaat goed
Samenwerken met JGZ loopt prima:
 JGZ-medewerkers weten ons te vinden
 er vindt regelmatig overleg plaats over gezamenlijke cliënten
 het is duidelijk voor iedereen wie de contactpersonen zijn
 er is een smoelenboek
 er wordt een gezamenlijke workshop gegeven
 er is één poster voor de scholen met de naam van de contactpersoon voor het hele CJG
 aanwezigheidsbord met namen
 er wordt goed nagedacht of het andere team iets voor de cliënt kan betekenen.
 er is een gevoel van wederzijdse vriendelijkheid/behulpzaamheid (geen concurrentie)
 ADO-team hoort positieve signalen van ouders die via huisarts naar JGT verwezen zijn met
goed resultaat
Praktijkvoorbeelden
Na toestemming van ouders overlegt JGZ-medewerker met JGT. Er is tijdelijk meer
opvoedondersteuning nodig. Medewerker JGT biedt kortdurende hulp, waarna het gezin weer verder
kan. Het vervolgtraject wordt weer opgepakt door JGZ.
JGZ-arts constateert gedragsverandering bij moeder wat neigt naar depressiviteit. JGZ-medewerker
voert samen met JGT-medewerker intakegesprek. JGT-medewerker vervolgt het traject. Er ontstaan
zorgen omtrent welzijn van de kinderen, er blijken ook zorgen te zijn bij JGZ-medewerker. In een
gezamenlijk gesprek met ouders delen JGZ- en JGT-medewerker deze zorgen en wordt met ouders
een vervolgtraject afgesproken.
JGZ-medewerker krijgt vraag van ouders voor sociaal medische indicatie i.v.m. kinderopvang .
JGT-medewerker voert samen met integrale intaker van de gemeente een intakegesprek met ouder.
Integrale intaker onderneemt verdere actie t.a.v. SMI. JGT-medewerker koppelt dit terug aan JGZ
met toestemming van ouder.
2. Wat kan beter
 Terugkoppeling door JGT naar JGZ gebeurt nog te weinig.
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De mogelijkheid van overleg zit nog niet in ieders systeem. Daarom hebben we dit nu als vast
aandachtspunt bij onze intake opgenomen.

3. Wat wordt gemist
Praktische zaken zoals werkruimtes, geluidsdichte spreekkamers, goede Wi-Fi verbinding, het
kunnen printen.
4. Zijn er aanbevelingen
 Fysieke nabijheid blijkt een belangrijk punt te zijn voor de integratie van JGZ-JGT
 Alle faciliteiten die nodig zijn om goed te kunnen werken , zoals genoemd bij punt 3 zijn
nodig voor de nieuwe Jeugd- en Gezinsteams.
 Bij de start van een nieuw Jeugd- en Gezinsteam z.s.m. laten kennis maken met de CJGmedewerkers en daarop volgend een uitgebreidere kennismaking t.a.v. elkaars werkwijze.
 Lokale nieuwsbrief voor CJG-medewerkers t.a.v. de ontwikkelingen
 Een goede communicatie tussen achterban JGZ en JGT, de integratie JGZ-JGT is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 Duidelijke informatie t.a.v. de toegang (hoe meld je aan, bij wie, wie kan melden etc)
 Het beschikbaar zijn van JGT-folders

5.

Gebiedsgericht werken

Gemeente (postcode)
Aantal inwoners
Aantal primair onderwijs
Aantal voortgezet onderwijs
Aantal speciaal onderwijs
Aantal huisartsen

Alphen aan den Rijn, 2405 en 2408
23000
10
2
0
6 praktijken en 5 eenpitters

Hoe is er contact gelegd met bovenstaande ketenpartners?
Binnen het team zijn contactpersonen aangewezen. Deze hebben in de maand maart/april
kennisgemaakt met de ketenpartners. Hierin is uitgelegd wat het Jeugd- en Gezinsteam kan
betekenen voor de ketenpartner en zijn eerste afspraken gemaakt over de manier waarop we elkaar
kunnen vinden.
Is er een plattegrond van de gemeente
Ja
Is er een overleg met alle (semi) professionals
Ja, er is een professionalsoverleg, hierbij zijn
die werken in de wijk?
aanwezig: politie, woningbouwvereniging,
Zo ja, wie zitten bij dit overleg?
Activite, Participe, ordehandhaving, Kwadraad
en de gebiedsadviseurs van de gemeente.
Beschrijf een leuke ervaring.
Op uitnodiging van de gebiedsadviseurs hebben wij aangesloten bij een informele lunch om kennis
te maken, lijnen te leggen en ons te introduceren. De huidige vorm van het professionalsoverleg
was onderwerp van gesprek. Er zijn plannen om met de betrokken professionals te gaan kijken hoe
wij dit overleg effectiever te laten zijn met het oog op de zorgen rondom een gezin in de wijk.
Beschrijf een lastig punt of vraag.
 Het werkgebied van de proeftuin komt niet overeen met de pilot wijkteam van de gemeente
waardoor je in meerdere (professionals) overleggen moet aansluiten.
 Hoe ga je om met de privacy van cliënten in bovenstaand overleg?
Hoe gaan wij om met vragen van ouders, scholen etc. waarbij de school in de postcodes valt van de
proeftuin, maar de verblijfplaats van de cliënt niet? En vice versa? Vooral met het oog op scholen
die een regionale functie hebben.

Eindevaluatie proeftuinen Holland Rijnland def

5

Deel 2: De zes Jeugd- en Gezinsteams vertellen

Wat zijn de reacties van ketenpartners op het JGT?
Positief, zij zien de meerwaarde van de doelstelling, maar hebben wel vragen of de doelstelling in de
praktijk haalbaar is. Daarnaast maken ketenpartners zich zorgen over hun eigen positie. En is het
met zowel basisscholen als met middelbare scholen zoeken naar een goede vorm van samenwerken
die aansluit bij hun zorgstructuur i.v.m. de invoering van het passend onderwijs.
Situatie nu in september 2014
Er is goed contact met de netwerkpartners. De afgelopen maanden is het contact met diverse
netwerkpartners concreter geworden en geïntensiveerd door de aanmeldingen die binnen zijn
gekomen waaruit echt diverse (langdurige) hulpverleningstrajecten lopende zijn. Dat blijkt ook uit
de evaluatiebijeenkomst van 23 september. Netwerkpartners geven over het algemeen aan dat wij
goed bereikbaar zijn en dat het fijn is om een contactpersoon te hebben. De keuze om ons eerst
intensief te richten op de ‘1e schil’ van netwerkpartners is juist goed geweest. En dat moet zo
blijven. We zouden ons over een maand wellicht kunnen gaan richten op netwerkpartners van de ‘2e
schil.’
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6.

Ervaringen van ouders en jongeren

De enquête: Er waren 10 respondenten, waarvan 8 ouders en 2 jongeren

De cliënten zijn bij het JGT terechtgekomen via:


Huisarts



School



Curium



JPT



BJZ



Zelfstandige aanmelding via telefoon of website



Zelfstandige aanmelding via de gemeente

Van aanmelding tot het eerste gesprek

4,6
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De mate waarin de cliënt zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelde

4,8

Aansluiting bij de hulpvraag van de cliënt

5,0

Sluitende manier van hulpverlenen van de jeugd- en gezinswerker

4,6

Duur van de hulpverlening
0 % te kort 0 % te lang
70 % niet van toepassing

30 % precies goed
(Dit antwoord werd veelal gegeven, omdat het hulpverleningsproces nog in gang is)
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TOPS
Prettig verlopen, Ontspannen, Heel erg betrokken, Verzorgd, Fijn, Doortastend, Opluchting,
Gehoord, Nog steeds fijn dat ik iemand achter me heb staan, Professioneel, Plezierig, Voorbereid,
Geruststellend, Hulp is er, Efficiënt, Behulpzaam, (Des)kundig, Positief, Heleen is een topper!
Ontspannen, Prettig verlopen, Open, Goed.

TIPS
'Ik vond het erg chaotisch door alle informatie, twee mensen en het gesprek dat bij Curium was. Best
indrukwekkend ook dat heel het netwerk er was. Ik zou aanraden om de eerste kennismaking niet
met andere hulpverleners erbij te doen. Het zou ook helpen als er voor die tijd wat informatie is, zodat
ik me daarop kan voorbereiden.'
'Bij ernstige problemen in een gezin, de indicatie afgeven voor langere tijd, dit i.v.m. de nodige
energie die gestopt moet worden in een her-indicatie.'

Gemiddeld cijfer voor het JGT
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2.

Jeugd- en Gezinsteam Katwijk

1.

De aanmeldvragen

Vanaf 1 maart tot 1 september 2014 zijn in Katwijk 137 aanmeldingen vastgelegd in PlusPlan.
Dit aantal betreft slechts een deel van het totaal aantal gezinnen waarvoor het team zich heeft
ingezet. Alleen wanneer het voor de cliënt zinvol is om een dossier op te starten worden
cliëntgegevens vastgelegd in PlusPlan. Bij het beantwoorden van een eenmalige vraag of consultatie,
bij een of twee gesprekken of tijdens een groepsbijeenkomst wordt geen dossier opgestart.
Daarnaast zijn er cliënten waarvoor wel een dossier werd geopend, maar niet in PlusPlan. Team
Katwijk heeft het uitgezocht en daar bleek dat minstens 1/3 van het totaal aan cliënten dat werd
begeleid, nog in de oude systemen werd geregistreerd.
Dit heeft te maken met de huidige -oude- financieringsstromen, waardoor ook binnen de eigen
organisatie nog moest worden geregistreerd. Extra bureaucratie voor cliënten en professionals
wilden we voorkomen.
De aanmeldingen blijken in Katwijk uiteen te vallen in drie hoofdcategorieën:
- Opvoedingsvragen (42%)
- Zorgen over de ontwikkeling van kinderen (44 %)
- Vragen rond analyse, en organiseren, van benodigde ondersteuning (13 %)

Soorten aanmeldvragen (in %)

Gemiddeld
over de
6 teams

Katwijk

Opvoedingsvragen

42

34

Opvoed- vragen/ondersteuning basiszorg

12

9

Opvoed- vragen/ondersteuning probleemgedrag

9

6

Opvoedvragen omgang stoornis/ontwikkeling kind

1

3

Opvoedvragen n.a.v. scheiding

1

3

Bezoekregeling n.a.v. scheiding

2

1

Spanningen in huis/ vechtscheiding/geweld/ruzies

0

2

Coaching binnen gezin

18

9

Zorgen over ontwikkeling kind

44

41

Justitie/criminaliteit/ontspoord gedrag

1

2

Emotioneel sociaal psychische problemen

8

11

Stoornis (vraag diagnostiek)

1

4

Zorgen ontwikkeling kind na scheiding*

7

3

Coaching jongeren

27

22

Vragen rond analyse (en organiseren)
van benodigde ondersteuning

13

18

1

6

100%

100%

Niet te coderen
Totaal
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2.

Instroom en bereikbaarheid

Bij de evaluatie in mei hadden we het volgende aangegeven:
DO - Vaste contactpersonen per netwerkpartner
DO - Laagdrempelig zijn, door verschillende aanmeldplaatsen
DO - Fysieke aanwezigheid op bijv. scholen, spreekuren
DO - Eigen grenzen en die van team in de gaten houden
DO - Doen wat nodig is
DON’T - Aanmelding aannemen zonder dat ouders ervan weten.
DON’T - Klakkeloos alles doen wat wordt gevraagd
Inmiddels zijn we vijf maanden verder. Er zijn rond de 200 aanmeldingen gedaan. We hebben
toppers en floppers gehad en we kregen feedback van de omgeving tijdens de evaluatiebijeenkomst
over instroom en bereikbaarheid. De belangrijkste reacties op een rijtje:
Wat gaat goed
- Leerkracht: om de week komt er iemand op school van het JGT, dat is prettig en laagdrempelig.
- Huisarts: het is laagdrempelig, korte termijn, je zit midden in het netwerk.
- POH: snel contact, altijd bereikbaar, snel overleg, door meerdere disciplines wordt het hele
systeem meegenomen.
- JGZ: snel bereikbaar, goed te vinden, bekend.
- Halt: goed bereikbaar, goed overleg mogelijk. Hoeft geen selectie te maken qua doorverwijzing.
- Politie: nog niet veel ervaring, tot nu toe wel goed contact.
- Kinderopvang: prima bereikbaarheid, om ouders te motiveren dat hulp nodig is, is het prettig om
een gezicht te hebben. De drempel naar hulp gaat omlaag. Het is minder dreigend dan Bureau
Jeugdzorg. Van JGZ naar JGT is een kleine stap (mensen op de opvang).
- Voortgezet onderwijs: elke week overleg en goede terugkoppeling. Ouders zijn makkelijk over te
halen. Snelle reactie na aanmelding. Snelheid van oppakken aanmeldingen. Integratie in school.
Zichtbaarheid van de contactpersoon. Erg korte lijnen. Ik hoef niet meer na te denken over wie ik
moet benaderen. Intentie samenwerking verschillende professionals/disciplines. Eén
aanspreekpunt. JGT op school is laagdrempelig. Overleg met leerkrachten.
- Enthousiast team
Wat kan beter
- POH: we willen graag terugkoppeling over hoe het opgepakt is en dát het opgepakt is.
- Halt: hoe komen we aan info over signalering, wat krijgen we inhoudelijk nog terug?
- School: verzorg informatie voor scholen, bijvoorbeeld met folders.
- Huisartsen en andere hulpverleners willen op de hoogte worden gehouden van het
hulpverleningstraject.
- Communicatie over het JGT, zichtbaarheid en PR
- Communicatie over het CJG, de taken van de JGZ en de taken van het JGT

De in mei aangegeven do’s en dont’s met daarbij de inmiddels opgedane ervaringen en vergaarde
informatie:
DO - Vaste contactpersonen per netwerkpartner
DO - Laagdrempelig zijn, door verschillende aanmeldplaatsen
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DO - Fysieke aanwezigheid op bv scholen, spreekuren
DO - Eigen grenzen en die van team in de gaten houden
DO - Doen wat nodig is
De vaste contactpersonen hebben verdieping in het contact gezocht. JGT-ers zijn bij diverse
bijeenkomsten en vergaderingen geweest van netwerkpartners om uit te leggen wie en wat het JGT
is. Daarnaast is op bijna alle scholen binnen het postcodegebied een spreekuur, wat zorgt voor
verschillende aanmeldplaatsen. Nog steeds komen hulpvragen vanuit de moederorganisaties binnen,
maar ook via scholen, JGZ, huisartsen en overige netwerkpartners.
Er wordt, over het algemeen, aangegeven dat het JGT op een prettige manier bereikbaar is door
snelle reactie en de vaste contactpersonen. De terugkoppeling wordt regelmatig genoemd als
verbeterpunt, de teamleden herkennen zich over het algemeen in dit punt.
Het JGT Katwijk kent tot op heden geen wachtlijst. Dit vraagt echter wel wat van de teamleden. Er
zijn teamleden die een te hoge werkdruk hebben ervaren.
DON’T - Aanmelding aannemen zonder dat ouders ervan weten.
DON’T - Klakkeloos alles doen wat wordt gevraagd
Het gebeurt nog wel dat er zonder medeweten van ouders wordt gebeld, maar het standpunt dat
ouders op de hoogte moeten zijn van de aanmelding of, nog beter, zelf aanmelden, blijven wij
uitdragen. We pakken de vraag pas op zodra ouder(s) op de hoogte zijn van de aanmelding.
Omdat de proeftuin zich slechts op een deel van Katwijk richtte is gekozen voor niet teveel
publiciteit. De netwerkpartners geven echter wel aan dat behoefte is aan meer zichtbaarheid en het
verspreiden van informatie. Dit is een mooi punt om mee te nemen bij de start van de nieuwe teams
in 2015. Goede folders, herhaling van informatie over bijvoorbeeld bereikbaarheid zijn belangrijk.
Er zijn in sommige situaties vragen teruggelegd bij een melder, maar we proberen dit wel altijd op
een manier te doen die zo klantvriendelijk als mogelijk is voor de ouders. We bespreken alle
aanmeldingen in het team en kijken hierbij of er voorliggend iets mogelijk is, zoals JGZ of het
Opvoedadviespunt en of de vraag past binnen het JGT.

3.

Integratie in het CJG

3.1

Het team vertelt

Wat gaat goed?
De eerste periode kenmerkte zich door onduidelijkheid over de positie van het nieuwe JGT. De
afgelopen periode (mei-sept 2014) is meer duidelijkheid gekomen en is er volop verbinding gezocht
met andere onderdelen van het CJG. Op de site van het CJG staat info over het JGT met daarin een
link om aan te melden.
Er staan video’s op de site van het CJG waarin de werkwijze van het hele CJG getoond wordt. Bij
presentaties gegeven door medewerkers van het JGT wordt altijd vermeld dat wij een onderdeel zijn
het CJG.
Op verschillende manieren is contact opgebouwd tussen de medewerkers. Dit gebeurt op
casusniveau, door inhoudelijk overleg en door informele activiteiten.

Eindevaluatie proeftuinen Holland Rijnland def

12

Deel 2: De zes Jeugd- en Gezinsteams vertellen

Casusniveau
- Bij het bespreken van de intakes in het JGT wordt standaard gekeken of de hulpvraag bij het JGT
hoort of dat vanuit de JGZ of het Opvoedadviespunt ondersteuning geboden kan worden.
Medewerkers JGT zijn nu beter op de hoogte van het aanbod van het hele CJG.
- Medewerkers JGT informeren cliënten over de samenwerking met JGZ en vragen (indien nodig)
toestemming om contact op te nemen met JGZ.
- Medewerkers van de JGZ weten het JGT te vinden, leggen casussen voor en verwijzen ouders
eventueel door naar het team.
Overlegvormen
- Binnen het CJG bestond al een regelmatige overlegvorm, Hierbij zijn ook twee JGT-ers
aangesloten.
- Er zijn themabijeenkomsten georganiseerd door de CJG-coördinator.
- Regelmatig overleg tussen jeugdverpleegkundigen 0-4jr en contactpersonen JGT kinderopvang.
- Regelmatig overleg tussen contactpersonen JGT basisscholen met arts JGZ en
- Jeugdverpleegkundige 4-12jr die betrokken zijn bij deze scholen.
Informeel
- Lunch bijeenkomst(en) georganiseerd door CJG coördinator.
- CJG uitje.
Wat wordt gemist
Het gebouw waarin het CJG zit is wel bij veel cliënten bekend. De indeling van het gebouw is niet
prettig. Voor cliënten is het niet duidelijk waar ze naar toe moeten. Er heeft een inventarisatie van de
wensen van de CJG-medewerkers plaatsgevonden. Daaruit bleek o.a. dat er behoefte is aan een plek
waar CJG-medewerkers elkaar kunnen treffen, bijv. een kantine.
Afspraken
- We blijven elkaar op regelmatige basis spreken.
- JGT-ers benoemen in hun eigen team de mogelijkheden van het JGZ.
Wat kan beter
- Bij de start van de nieuwe teams is het belangrijk dat zij meteen weten dat zij onderdeel
uitmaken van het CJG. Kennismaken met de andere medewerkers is belangrijk en daar moet veel
aandacht voor zijn.
- JGZ-medewerkers kunnen meer vertrouwen hebben dat JGT-medewerkers willen samenwerken.
Echter staat niet de behoefte van de medewerkers voorop, maar de meerwaarde van
samenwerking voor dit kind/gezin. Het tempo van de hulpvrager is daarbij belangrijk.
- Mogelijk een idee, zoals ook in andere teams is gebeurd, om een dagdeel mee te lopen met
elkaar om zo elkaars werkwijze en aanbod beter te leren kennen.
- Eventueel waar mogelijk indien kennis, vaardigheden dat toelaten een combinatie maken bij
informatieavonden/ cursussen/trainingen ?
Aanbevelingen
- Er moet een juiste afspiegeling zijn in het team van de zorgbehoefte in de wijk.
- Er ontbreekt al tijden een GGZ-medewerker in team Katwijk, deze expertise is wel belangrijk.
- Momenteel is er behoefte aan verdieping rond de kennis van elkaars expertise.
- Er is meer behoefte aan aandacht voor methodiek door coaches.
- Hoe behoud je je expertise?
- Bij loskoppeling moederorganisaties loop je risico de expertise te verliezen. Wat houdt het team
dan nog multidisciplinair?
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3.2

De collega’s uit het CJG vertellen

Wat loopt er goed?
- Organisatie van bereikbaarheid van het JGT middels contactpersonen en teamtelefoon, zorgt
voor goede vindbaarheid en zichtbaarheid. Dit zorgt voor korte lijnen in intercollegiaal contact.
- Collega’s van het jeugd- en gezinsteam en de jeugdgezondheidszorg vinden elkaar steeds beter.
Er wordt door jeugd- en gezinswerkers (op casusniveau) contact gezocht en geconsulteerd. Er
wordt aan elkaar gedacht.
Bij schoolse en voor- en vroegschoolse voorzieningen zijn CJG duo’s gemaakt, van een
medewerker jeugdgezondheidszorg en een jeugd- en gezinswerker. Dit werkt erg goed! Ze
worden beiden gecommuniceerd als contactpersoon. Dit zorgt voor een goede
vertegenwoordiging van beiden deskundigheden op school, goede onderlinge afstemming,
normaliseren, en is in geval van afwezigheid minder kwetsbaar.
Casuïstiekoverleg is opgezet per leeftijdscategorie (0-4, 4-12, 12+). Dit is nu een goede formule
om beter bekend te raken met elkaars deskundigheid en goede verbindingen te maken.
- De JGT heeft met zijn werkwijze laten zien dat zij tot een snelle inzet van hulp kunnen komen.
- De samenwerkingsafspraken over de verbinding van financiële deskundigheid aan het CJG team
via het AMW wordt regelmatig geconsulteerd en werkt naar tevredenheid.
- AMW ervaart de open deur verbinding tussen AMW en JGT als positief om dit het mogelijk maakt
om snel te schakelen met elkaar over een casus en zichtbaar te zijn voor elkaar.
Wat kan er beter ?
- Onderlinge interne afstemming tussen de verschillende disciplines het CJG: waarvoor kun je als
ouders en jongeren terecht bij de JGZ, waarvoor bij het Opvoed Adviespunt (OAP) en waarvoor
bij het JGT. En vervolgens goede externe communicatie daarover. Met daarbij een duidelijke
profilering van het JGT als onderdeel van het CJG.
- Afstemming met elkaar bij welke overleggen wie aanwezig is op de basisscholen.
- JGT kan meer gebruik maken van informatie over ontwikkeling kind en gezin die reeds bekend is
bij de JGZ. Ook kan de medische kijk door een JGZ-arts vaker worden benut.
- Beter vorm geven aan de samenwerking tussen AMW en JGT bij kindspoor zaken
Bij kindspoor zaken is niet vaak een hulpvraag en een motivatie tot hulpverlening. Wel kan er
spraken zijn van signaalgedrag bij kinderen en kan het nodig zijn om preventief in te stappen om
trauma of problematiek bij de kinderen te voorkomen/verzachten. Welke rol kan het JGT hierin
spelen? Wie heeft welke rol?
- Duidelijkheid over wat de rol is van de coördinator en die van de medewerkers in het CJG in
contact met de lokale voorzieningen. Met een goede afstemming tussen beiden.
- Duidelijkheid over de rol en functie van de jeugd- en gezinswerkers in geval van signalering van
groepssignalen (hanggroepen) zowel door lokale partners als door teamleden zelf.
- Afspraken over terugkoppeling richting verwijzers en semi-verwijzers.
- Een goede vertegenwoordiging van de GGZ deskundigheid in het jeugd- en gezinsteam.
Aanbevelingen:
- Bij multi probleem gezinnen/casuïstiek, een risico inschatting maken waarbij standaard de JGZ
wordt geconsulteerd. Ouders wel toestemming vragen, maar juist bij deze doelgroep actief
aanraden en uitleggen.
- Concrete rolbeschrijving van het jeugd- en gezinsteam bij zorgmijders
- Deelname van het jeugd- en gezinsteam aan JeugdMatch
- Gebruik maken van een goed instrument voor signalering van verslavingsproblematiek en een
deskundige op dat gebied goed beschikbaar maken voor het CJG.

Eindevaluatie proeftuinen Holland Rijnland def

14

Deel 2: De zes Jeugd- en Gezinsteams vertellen

-

4.

Verder verdiepend bouwen en onderzoeken hoe het contact tussen de jeugdgezondheidszorg en
het jeugd- en gezinsteam (alle disciplines in het CJG) er uit moet zien in de begeleiding van jeugd
en gezin.

Gebiedsgericht werken

Er is vanaf het begin van het JGT veel energie gestoken door het team in het gebiedsgericht werken.
Er is een evaluatiebijeenkomst geweest met de netwerkpartners (15 september 2014) begeleid door
JSO. Met sommige organisaties (zoals bijvoorbeeld scholen, jongerenwerk en CJG) zijn nog aparte
evaluatiemomenten geweest.
Wat gaat er goed?
- In het Jeugd- en Gezinsteam Katwijk zijn voor de start in maart voor alle netwerkpartners
teamleden van het JGT aangesteld als contactpersoon. Op scholen hebben de contactpersonen
ook vaste tijden afgesproken waarop ze op de school aanwezig zijn en een inloopspreekuur
houden. Op de evaluatiebespreking met de netwerkpartners in september 2014 bleek dat
scholen hierover erg tevreden zijn. Er wordt snel gereageerd na een aanmelding, aanmeldingen
worden snel opgepakt en er is goed overleg. Doordat er een bekend gezicht is, wordt het Jeugden Gezinsteam sneller gebeld/bereikt en lopen nu ook ouders binnen op het inloopspreekuur
(PO).
- Huisartsen en praktijkondersteuners ervaren het JGT als laagdrempelig. Er is snel overleg en het
hele systeem van de cliënt wordt meegenomen.
- De kinderopvang meldt dat het JGT makkelijk bereikbaar is en dat ze graag een vast gezicht
willen zoals dit bij de scholen is.
- De politie geeft aan nog weinig ervaring te hebben met het JGT. Er is echter wel kort geleden in
het team met wijkagenten gepraat over de voortgang en de wensen van deze wijkagenten.
Vooral de korte lijnen en het direct kunnen doorverwijzen als mensen open staan voor hulp, zou
voor de agenten een verbetering zijn.
- Het jongerenwerk en Halt geven aan dat de contacten goed en snel verlopen.
Wat kan er beter?
- De JGZ wil graag meer terugkoppeling. Ze willen graag geïnformeerd worden als er een JGTmedewerker in een gezin betrokken is.
- Het BSO zou graag beter betrokken willen worden bij het JGT.
- Er is nog onduidelijkheid bij ouders en netwerkpartners over de taken van het CJG en het JGT.
- Huisartsen en andere hulpverleners beschouwen zichzelf als een belangrijke schakel in het
hulpverleningsweb. Zij willen op de hoogte gehouden worden van het traject. Zij vinden de weg
naar aanmelden bij het JGT soms nog een grote drempel. Ouders zouden dit volgens hen
hetzelfde vinden als BJZ. De informatievoorziening aan ouders en netwerkpartners kan dus nog
worden verbeterd.

Eindevaluatie proeftuinen Holland Rijnland def

15

Deel 2: De zes Jeugd- en Gezinsteams vertellen

3. Jeugd- en Gezinsteam Leiden-Noord
1.

Bereikbaarheid en instroom

Sinds 1 maart 2014 zijn er in Leiden Noord 178 cliënten/gezinnen vastgelegd in PlusPlan. In de
meeste gevallen door een medewerker zelf na telefonisch contact tijdens bureaudienst of door een
verwijzer zoals de huisarts. Een enkele keer hebben ouders zelf het aanmeldformulier ingevuld,
meestal na advies van een verwijzer. Onlangs hebben 2 ouders zich gemeld bij de balie van het CJG,
omdat zij zich zorgen maakten om hun dochter en dringend hulp zochten. Zij hadden op internet
gekeken en kwamen bij het CJG uit.
Er is in het afgelopen jaar zes keer crisishulpverlening ingezet (ASH, FF of verblijf op de crisisopvang
12+). Er hebben circa 20 verwijzingen naar specialistische hulpverlening plaatsgevonden. Enkele
hiervan betroffen verwijzingen naar Curium ten behoeve van diagnosestelling en/of
medicatiebegeleiding. Een groot deel betrof een verwijzing naar specialistische jeugdhulpverlening
van Cardea zoals de naschoolse leergroep, dagbehandeling 3-6 of daghulp 12+. Voor de GGZmedewerker en de cliënt is het een aantal keer als lastig ervaren dat na onderzoek door de GGZmedewerker de cliënt bij Curium (in dit geval) op de wachtlijst1 geplaatst moet worden om een
officiële diagnose te kunnen verkrijgen.
De aanmeldingen blijken uiteen te vallen in drie hoofdcategorieën:
- Opvoedingsvragen (33 %)
- Zorgen over de ontwikkeling van kinderen (32 %)
- Vragen rond analyse, en organiseren, van benodigde ondersteuning (19 %)

Soorten aanmeldvragen (in %)

Gemiddeld
over de 6
teams

Leiden
Noord

33

34

Opvoed- vragen/ondersteuning basiszorg

7

9

Opvoed- vragen/ondersteuning probleemgedrag

4

6

Opvoedvragen omgang stoornis/ontwikkeling kind

3

3

Opvoedvragen n.a.v. scheiding

2

3

Bezoekregeling n.a.v. scheiding

0

1

Spanningen in huis/ vechtscheiding/geweld/ruzies

2

2

Coaching binnen gezin

15

9

Zorgen over ontwikkeling kind

32

41

Justitie/criminaliteit/ontspoort gedrag

2

2

Emotioneel sociaal psychische problemen

4

11

Stoornis (vraag diagnostiek)

4

4

Zorgen ontwikkeling kind na scheiding*

5

3

Coaching jongeren

17

22

Vragen rond analyse (en organiseren)
van benodigde ondersteuning

19

18

Opvoedingsvragen

1

Dit kon in de meeste gevallen wel met enige voorrang geregeld worden.
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Niet te coderen
Totaal

16

6

100%

100%

Het valt het team op dat er opvallend veel vraag is naar de aard van de gedrag(sproblematiek) van
jongeren. Team Leiden Noord is van mening dat de GGZ qua uren beperkt vertegenwoordigd is
gezien de hulpvragen uit de wijk. De psycholoog die voor de helft van haar uren aan het team
verbonden is, kan de aanvraag niet alleen behappen. Gelukkig kan Leiden Noord tot januari 3 dagen
per week gebruik maken van twee orthopedagogen met een werkervaringsplek bij Curium. Vanaf
januari zullen wij het echter zonder deze twee waardevolle krachten moeten stellen.
Met oog op de hulpvragen uit de wijk zouden ook meer uren/een extra medewerker met expertise
gezinsbegeleiding welkom zijn. In oktober is het voor het eerste niet gelukt om alle nieuwe
aanmeldingen te verdelen, omdat een ieders ‘caseload’ vol is. Het team wil graag kunnen blijven
voldoen aan een 1e contact binnen één à twee weken. Dit lukt nog net, maar de blijvende instroom
baart team Leiden Noord wel zorgen.

2.

Integraal werken

Sinds de tussenevaluatie in mei ’14 hebben meer ruimte gehad om te reflecteren op wat een
zelfsturend team inhoudt. Is dat dat je als team alles zelf moet regelen en uitzoeken, of kan een
zelfsturend team ook aangeven waar het wel sturing in nodig heeft? De laatste maanden zijn we er
achter gekomen dat je voor sommige dingen ook een niet-team lid nodig hebt. We zijn hierover in
gesprek gegaan met de coaches en een tweede uitnodiging voor gesprek volgt. Voor zowel het team
als de coaches is dit een zoektocht. Door af en toe te reflecteren op het proces wordt steeds
duidelijker waar we als team behoefte aan hebben: reflectie op processen, bijsturen indien nodig,
input van andere teams, input van dat waar de coaches mee bezig zijn. Door verwachtingen naar
elkaar toe uit te spreken zijn we er ook achter gekomen dat deze soms van elkaar verschilden. Het is
goed om hier bij stil te staan.
In onze werkwijze hebben we nu intervisie en casuïstiekbespreking ingevoerd. Zo houd je elkaar
scherp en draag je bij aan de kwaliteit van je dienstverlening. Ook hebben we afgesproken om zo
veel mogelijk samen naar een intake te gaan. Zo leer je direct van elkaar en leer je elkaars invalshoek
beter te begrijpen.
Een ander continu proces is het behoud van je eigen expertise vanuit je moederorganisatie en het
integraal werken. We weten dat we onze eigen expertise graag willen behouden, want dit is onze
toegevoegde waarde. We weten alleen nog niet precies hoe we hiervoor moeten zorgen. Dit zal ook
deels in de moederorganisaties belegd/uitgedacht kunnen worden.
In de hectiek van alle dag komen we niet allemaal aan onze ontwikkeltijd toe. September was voor
ons het moment om even pas op de plaats te maken en hierbij stil te staan. Nu hebben we deze tijd
nog en moeten we die ook benutten, niet alleen voor ons zelf maar ook voor de nieuwe teams. We
willen een gids maken voor alle nieuwe JGT-ers om hen een startdocument mee te geven voor de
eerste maanden.
Wat betreft opleiding hebben we in mei/ juni een aantal opleidingen kunnen volgen en leren we
natuurlijk ook van elkaar on the job. Vechtscheidingen is een veel voorkomend thema, waar we meer
van willen weten. We gaan in november naar een bijeenkomst hierover. Het koffertje geeft vorm aan
onze JGT-methodiek, oplossingsgericht, systeemgericht en gericht op het sociale netwerk zijn hierin
de basisbegrippen.
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3.

Integratie binnen het CJG

Tijdens de eerste ‘Lunch en Learn bijeenkomst’ met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in februari ’14
zijn er vele opvattingen en ideeën geweest over de samenwerking, de visie, de werkwijze en de
knelpunten.
Het JGT is nu ruim een half jaar werkzaam binnen het CJG Leiden-Noord. Bij de aanvang in januari
2014 was het JGT fysiek dichter bij het JGZ-team aanwezig. Dit maakte dat de lijntjes kort waren en
ze elkaar konden gaan leren kennen doordat ze elkaar zeer vaak tegen kwamen. Per 1 april heeft het
JGT een andere plek in het Gebouw gekregen, waardoor de afstand en daardoor ook de lijntjes weer
langer zijn geworden.
Door een aantal keer per jaar een grote bijeenkomst te organiseren waarbij teambuilding, werkwijze,
expertise en casuïstiek bespreken centraal staan, wordt de samenwerking beter. Eenmaal per vier
weken vindt het CJG-overleg plaats. Bij dit overleg zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd.
Actuele zaken worden besproken, casuïstiek, visie etc. Ook regelmatig samen lunchen versterkt het
‘wij’ gevoel.
De samenwerking groeit langzaam, het valt op dat de JGZ vaker een beroep doet op het JGT dan
andersom. De JGZ heeft duidelijker voor ogen wat het JGT kan bieden dan andersom. Hiervoor wordt
een profielen-map ontwikkeld. Iedere medewerker maakt een profiel van zichzelf. Wat is zijn/haar
expertise, werkwijze en ervaring. Wat heeft hij/zij te bieden. Op deze manier wordt het CJG-breed
duidelijk wie er ‘in huis zijn’ en wat ze te bieden hebben.
Het is wenselijk dat het JGT vaker informatie uitwisselt en terugkoppelt naar de JGZ. Hierdoor
kunnen ‘dubbelingen’ van een aanmelding worden voorkomen. Starten met 1G1P is een belangrijk
middel om een overzicht te krijgen wie bij het gezin betrokken zijn en welke hulp geboden is of nog
wordt geboden.
De terugkoppeling naar andere professionals is ook zeer wenselijk. Wanneer een huisarts ouders het
advies heeft gegeven om hulp te zoeken bij het JGT, is het voor de huisarts belangrijk om te weten of
dat gezin het advies ter harte heeft genomen of niet.
Het JGT is goed bereikbaar vanwege de bureaudienst en de website. Het JGT kan consultatief bij een
gesprek met ouders en professionals aanschuiven, zodat de drempel voor hulpverlening voor het
gezin lager wordt.
Het JGT en de JGZ moeten ervoor open staan om de verbinding blijven zoeken, elkaar versterken
door casuïstiek bespreking, hun expertise over en weer te blijven inzetten en vooral doen wat nodig
is; 1G1P, korte lijnen en transparantie.

Eindevaluatie proeftuinen Holland Rijnland def

18

Deel 2: De zes Jeugd- en Gezinsteams vertellen

4.

Gebiedsgericht werken

In het team Leiden bestond al een lijst met contactpersonen voor de verschillende
samenwerkingspartners. Recent hebben we de lijst met contactpersonen weer doorgenomen en
aangepast waar nodig. Vanuit het team zijn nieuwe rondes met de contactpersonen gepland.
Over de contacten met de kinderdagverblijven zijn nieuwe afspraken gemaakt. De contactpersonen
uit het JGT zijn bij de kinderdagverblijven uit het werkgebied langs geweest om het JGT te
introduceren. Bij opvoedproblemen blijken kinderdagverblijven vooral hun eigen
gedragsdeskundigen te consulteren. Een enkel kinderdagverblijf heeft behoefte aan een Jeugd- en
Gezinswerker die periodiek aanwezig is op het kinderdagverblijf. We hebben besloten om (nog) niet
aan dat verzoek te voldoen. In het vervolg willen we de contacten met de kinderdagverblijven via de
jeugdverpleegkundigen van het CJG laten lopen om v.w.b. de route duidelijkheid te scheppen. De
jeugdverpleegkundigen zullen in hun bezoeken het JGT onder de aandacht brengen en ze zullen een
voorstel doen om de JGT-ers op een ouderavond uit te nodigen.
Vanuit het team is er een nauwe samenwerking met de medewerkers van het CJG en het SWT. Het
SWT wordt gehuisvest in dezelfde locatie zodat we elkaar nog beter kunnen vinden. Met het CJG zijn
er initiatieven om een gezamenlijke themaochtend te organiseren.
In de afgelopen maanden is gezocht naar verbinding met de eerstelijns professionals in de wijk
Leiden-Noord. Met name de rol van de huisartsen binnen de eerste lijn is van groot belang. We
hebben dan ook actief contact gezocht met huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ).
Gebleken is dat deze gesprekken een goede eerste stap zijn geweest. Ook bleek dat een goed vervolg
geven op maat - naar de wensen van de huisartsen - en een goede informatievoorziening voor de
huisartsen in algemene zin erg belangrijk zijn. Binnen de verschillende praktijken is het wenselijk dat
zij snel kunnen schakelen met het JGT. De huisartsen zouden graag een vaste route afspreken over
het terugkoppelen van aanmeldingen. Ook wanneer een ouder of jongere hulp vraagt bij het JGT
zouden ze dit graag teruggekoppeld krijgen. Het is erg belangrijk dat er een modus wordt gevonden
die werkbaar is voor alle partijen en dus ook voor ouders en jongeren meerwaarde heeft.
Het gehele sociale domein is in beweging. Dat maakt dat juist het contact met een van de
belangrijkste ketenpartners, de huisarts, gewaarborgd moet worden en blijven. Enkele teamleden
van het Sociaal Wijkteam Leiden-Noord en het JGT Leiden-Noord gaan dit najaar in overleg met het
REOS, de CJG-coördinator en huisarts(en). Doel van deze bijeenkomst is om een grotere bijeenkomst
te organiseren ter bevordering van de samenwerking en met name ook om het verschil tussen de
twee teams toe te lichten zodat de huisartsen in Leiden in 2015 weten waar ze terecht kunnen.
Contact vrijgevestigde 1e lijns GGZ-ers.
De vrijgevestigde psychologen, psychiaters en psychotherapeuten hebben een collectief gevormd. Zij
hebben binnenkort een website in de lucht waar de contactgegevens en de expertise van de 50
vrijgevestigde 1e-lijns GGZ-ers in de regio op terug te vinden zijn. Wanneer de site in de lucht is
komen twee contactpersonen tijdens de teamvergadering hier e.e.a. over toelichten. De
vrijgevestigden voelden zich nog weinig gezien en gehoord door het JGT. Daar lijkt na deze eerste
kennismaking al verandering in te zijn gekomen.
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5.

Cliënttevredenheid

In september hebben we een enquête uitgezet, zes respondenten hebben de negen vragen
beantwoord:
1 : Hoe tevreden bent u met de manier waarop u in
contact bent gekomen met een medeweker van het
Jeugd- en Gezinsteam?

2 : Hoe tevreden bent u over de manier van aanmelden?

8
6
4
2
0

6

1
Aantal…

2

4
2
Aantal…

0

3 : Hoe tevreden bent u over de snelheid waarmee
hulpverlening is gestart?

6

3

4
2
Aantal…

0

8
6
4
2
0

4 : Hoe tevreden bent u over de mate waarop de
medewerker JGT is ingegaan op uw hulpvraag?

Eindevaluatie proeftuinen Holland Rijnland def

20

4
Aantal…
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5 : Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de
medewerker JGT?

5

7
6
5
4

Aantal
respondenten

3
2
1
0
tevreden

6 : Hoe tevreden bent u over de mate waarin u gevraagd
wordt om actief mee te denken en te handelen in zoeken
naar een oplossing van uw hulpvraag?

7 : Hoe tevreden bent u over de samenwerking van de
medewerkers JGT met andere instanties of personen die
ook betrokken zijn bij uw hulpvraag?

6

8
6
4
2
0

Aantal…

7

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Aantal
respondenten

tevreden

8 : Welke behoefte heeft u met betrekking tot inzage in
verslaglegging over het hulpverleningstraject?

weet niet ontevreden

6

weet niet ontevreden

8

4
Aantal…

2
0
wel behoefte
maakt niet
geen
uitbehoefte

9 : Hoe tevreden bent u over de manier waarop uw
sociale omgeving betrokken wordt bij het oplossen van
uw hulpvraag?

4

9

3
2
1

Aantal…

0

10 : Is er nog een ander punt wat u verder wil toelichten?
Deze antwoorden werden gegeven:
*
Ik / wij zijn blij met jullie!
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4. Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp-Zoeterwoude
1.

Bereikbaarheid en aanmeldingen

Bereikbaarheid
Wij zijn op drie manier bereikbaar: telefonisch via de mail/website en op locatie.
De telefoon gaat niet vaak tijdens een dienst. Het is jammer als een medewerker dan toch de hele
dag haar agenda vrij houdt, dus we zoeken naar manieren om dit anders te organiseren.
Via internet komen veel aanmeldingen binnen. Er wordt ook vaak verwezen naar de site. Dit is
blijkbaar een makkelijk toegang voor de gezinnen in Leiderdorp en Zoeterwoude.. We zouden
daarom de mogelijkheden graag uitbreiden. We denken daarbij aan de mogelijkheid om ook online
een (korte) vraag te kunnen stellen, op een algemeen emailadres bijvoorbeeld. Ook de website van
het JGT zou meer aansprekend en toegankelijk gemaakt kunnen worden. Er staat weinig informatie
op en het ziet er in onze ogen niet voldoende uitnodigend uit.
Dit jaar zijn ouders soms nog in verwarring geraakt door de verschillende mailadressen (met naam
van de moederorganisatie) van de JGT-ers.
Qua inloop-bereikbaarheid: in Leiderdorp gaat het steeds beter, mensen lopen soms binnen bij het
CJG en worden dan direct gehoord door een aanwezig JGT-er. In Zoeterwoude kunnen ouders dat
niet doordat de teamleden daar niet fysiek aanwezig kunnen zijn.
Aanmeldingen
Sinds de start in maart 2014 tot medio september zijn er 1172 aanmeldingen vastgelegd in PlusPlan
Dit aantal betreft slechts een deel van het totaal aantal gezinnen waarvoor het team zich heeft
ingezet. Alleen wanneer het voor de cliënt zinvol is om een dossier op te starten worden
cliëntgegevens vastgelegd in PlusPlan. Bij het beantwoorden van een eenmalige vraag of consultatie,
bij een of twee gesprekken of tijdens een groepsbijeenkomst wordt geen dossier opgestart.
Daarnaast zijn er cliënten waarvoor wel een dossier werd geopend, maar niet in PlusPlan. Dit heeft te
maken met de huidige -oude- financieringsstromen, waardoor ook binnen de eigen organisatie nog
moest worden geregistreerd. Extra bureaucratie voor cliënten en professionals wilden we
voorkomen.
Op de peildatum 1 september waren 99 aanmeldingen vastgelegd, waarvan een derde (30
aanmeldingen) uit Zoeterwoude en tweederde (69) uit Leiderdorp. De meeste aanmeldingen komen
binnen via scholen. In de zomervakantie werd dit nog extra duidelijk; tijdens de vakantie kregen we
bijna geen nieuwe aanvragen binnen en na de vakantie loopt het aantal nieuwe cliënten hard op.
Scholen lijken goed op de hoogte te zijn van de aanmeldroute voor ouders. Waar aan het begin vaak
door scholen aan hun eigen werkwijze werd vastgehouden lijken ze nu de routes naar het team te
kennen. Ook via huisartsen krijgen we steeds meer aanmeldingen binnen en tot slot weten ouders
ons ook beter binnen het CJG te vinden.
Er is sinds de vakantie geen postcodeknip meer in Leiderdorp, waardoor nu aanmeldingen uit heel
Leiderdorp komen. Hierbij is het lastig dat het aanmeldsysteem niet eenvoudig aangepast kan
worden, waardoor ouders (nog) niet zelf met hun eigen postcode kunnen aanmelden indien hun
postcode eerst buiten het gebied viel. Dit werkt voor ouders soms verwarrend.

2

Deze telling is van medio september, de telling in Deel I van de evaluatie is gedaan op 1 september. Juist in de weken
direct na de vakantie namen de aanmeldingen sterk toe: 18 aanmeldingen in 2 weken.
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We voeren binnen het team regelmatig het gesprek over welke vragen door het team opgepakt
kunnen worden, en voor welke zaken we ‘de specialist’ nodig hebben. Kindspoorzaken,
schuldhulpverlening bij jongeren en Bureau Jeugdzorgzaken zijn vaak ingewikkelde zaken die veel
expertise vragen.
Er zijn geen wachttijden. Iedereen die zich aanmeldt wordt binnen een week gebeld voor een
afspraak. Binnen het team bespreken we wie welke aanmelding het beste kan oppakken. Daarbij
proberen we te zorgen voor een goede match tussen vraag en specialisme van het teamlid dat daar
het beste bij past. De eerste afspraak doen we bij voorkeur thuis bij het gezin, maar soms ook, als dat
beter lijkt, op het CJG.
De aanmeldingen blijken uiteen te vallen in drie hoofdcategorieën:
- Opvoedingsvragen (27%)
- Zorgen over de ontwikkeling van kinderen (57 %)
- Vragen rond analyse, en organiseren, van benodigde ondersteuning (8%)

Soorten aanmeldvragen (in %)

LeiderdorpZoeterwoude

Gemiddeld
Over de
6 teams

30

34

Opvoed- vragen/ondersteuning basiszorg

7

9

Opvoed- vragen/ondersteuning probleemgedrag

3

6

Opvoedvragen omgang stoornis/ontwikkeling kind

5

3

Opvoedvragen n.a.v. scheiding

2

3

Bezoekregeling n.a.v. scheiding

0

1

Spanningen in huis/ vechtscheiding/geweld/ruzies

4

2

Coaching binnen gezin

9

9

57

41

2

2

Opvoedingsvragen

Zorgen over ontwikkeling kind
Justitie/criminaliteit/ontspoord gedrag
Emotioneel sociaal psychische problemen

16

11

Stoornis (vraag diagnostiek)

2

4

Zorgen ontwikkeling kind na scheiding*

1

3

35

22

8

18

Coaching jongeren
Vragen rond analyse (en organiseren)
van benodigde ondersteuning
Niet te coderen
Totaal
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2.

Integratie binnen het CJG

Ons team is in maart ingetrokken in het pand van het CJG in Leiderdorp. De ruimte is eigenlijk te
klein. We hadden geen goede vergaderruimte en een gebrek aan werkplekken. De andere
medewerkers van het CJG moesten ook wennen aan de aanwezigheid van zoveel extra mensen. In de
zomer is besloten dat we van een ruimte in Cardea gebruikt gemaakt kon worden. Inmiddels hadden
we echter gemerkt dat we, om goed samen te werken, elkaar ook moesten tegenkomen. We bleven
dus toch vaak op het CJG afspreken.
Na een dus wat moeizame en zoekende start van ons JGT in het CJG is nu wel een hoop bereikt. We
hebben elkaar beter leren kennen na teambijeenkomsten in Leiderdorp en een geslaagde
teambuildingmiddag in Zoeterwoude.
We hebben de samenwerking in het CJG, dus van het JGT, de JGZ, MW en OAP met elkaar
geëvalueerd. Daarvoor heeft iedereen een vragenlijst ingevuld. Hieronder vatten we de belangrijkste
punten daaruit samen.
Wat gaat er goed?
De teambijeenkomsten worden in het vervolg ook volledig gezamenlijk bijgewoond. De meerwaarde
van het gezamenlijk bespreken van casuïstiek wordt door allen gezien.
Om het integratieve werken te bevorderen wordt steeds meer initiatief genomen om te vragen om
een keer mee te kunnen kijken met een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige binnen het CJG
tijdens het draaien van een JGZ-spreekuur.
Dit wordt zeer op prijs gesteld. Het helpt om meer inzicht te krijgen in de manier waarop gewerkt
wordt en hoe zaken praktisch geregeld worden.
Langzaam maar zeker leert het JGT het CJG kennen. Er worden verbindingen gelegd met de andere
disciplines binnen het CJG en we streven naar meer samenwerking.
Het CJG wordt veelvuldig gebruikt als een plek om cliënten te ontmoeten. De JGT-ers voelen zich
inmiddels welkom in het CJG, mensen zijn aardig, gastvrij en altijd bereid om te helpen. Het kan pas
beter worden als we allemaal bij elkaar kunnen werken. We merken dat we meer fysieke
aanwezigheid nodig hebben om ook daadwerkelijk de verbinding met elkaar te krijgen. Naast het
kunnen bespreken van werkinhoudelijke zaken is het voor de teamvorming erg van belang om elkaar
als persoon en collega beter te leren kennen.
We hebben goed contact bij individuele casuïstiek.
Wat is voor verbetering vatbaar?
Overleg over zaken of we onderling kunnen overdragen, samen optrekken, terugverwijzen naar het
voorliggende veld. Hoe meer we weten van bijvoorbeeld het OAP, hoe beter we eraan kunnen
denken om hen ook in te schakelen bij bepaalde vragen. We hebben ook niet altijd dezelfde
verwachtingen en wensen t.a.v. bijvoorbeeld terugkoppeling.
Vanuit het JGT bestaat zeer sterk de behoefte aan een structurele werkplek voor alle JGT-ers binnen
het CJG.
We merken dat het voor de ‘oude CJG-ers’ ook best een grote omslag is. Alle CJG medewerkers
moeten in onze ogen nog meer initiatief tonen om beter te kunnen samenwerken. Soms voelt het
nog wat eenzijdig. We zouden het fijn vinden als de teambijeenkomsten ook echt door iedereen
worden bezocht.
Eenduidige communicatie naar de buitenwereld aangaande het CJG schept helderheid voor de
gezinnen en de samenwerkingspartners.
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Zijn er aanbevelingen?
Zorg voor een goede gezamenlijke werkruimte voor álle medewerkers van het CJG.
Denk na over het inrichten van ‘een loket’ van het CJG, met bijvoorbeeld één telefoonnummer en
een inloopspreekuur van het JGT.
Loop met elkaar mee in het werk, en experimenteer met gezamenlijk huisbezoek.
Informeer de nieuwe JGT’s en de CJG’s waar die gaan werken nu alvast over elkaars werkwijze,
hulpaanbod en kennis en kunde.

3.

Integraal werken

Met betrekking tot het evalueren op het onderwerp ‘Integraal werken’ hebben wij antwoord bedacht
op een paar concrete vragen aan de leden van het JGT Zoeterwoude-Leiderdorp.
Welke (basis)kennis en -vaardigheden heb je nodig om op (relatief) onbekend terrein aan de slag te
gaan?
De basiskennis die iedereen nodig heeft ligt op het vlak van: hoe doe je een intake, hoe onderzoek je
of er nog andere hulpverleners in het gezin zijn, hoe motiveer en stimuleer je cliënten, hoe bepaal je
welke zorg nodig is. Daarnaast is kennis nodig van veel voorkomende situaties zoals
vechtscheidingen, misbruik, pesten, autisme, ADHD of andere psychische stoornissen. Niet iedereen
hoeft uitputtend alles te weten, de bedoeling is dat we elkaar aanvullen. Het is bijvoorbeeld niet
noodzakelijk dat iedereen veel kennis over VG heeft, wel dat iedereen LVG herkent. Dit omdat het
toch minder voorkomt.
We merken dat een basis nodig is van relevante juridische kennis en kennis van gesprektechnieken,
waarvan mensen vinden dat ze die nog onvoldoende bezitten of hiervoor toegerust zijn. Vooral in
zaken waar sprake is van een (v)echtscheiding is het heel belangrijk om de gesprekken tactisch en
neutraal te voeren, de verantwoordelijkheden te laten waar ze horen en om enigszins te weten wat
de rechten en plichten van de ouders zijn.
Tips:
 Dingen/informatie durven delen, ook je onzekerheden. Leer van elkaar.
 Basistraining Juridische Zaken, gesprekstechnieken, oplossingsgericht werken en
motivatietechnieken.
 Zoek de verdieping in de gezamenlijke visie en stroomlijn de intakes.
 werk een gedegen intervisie/supervisie-structuur uit.
Welke goede ervaringen heb je de afgelopen maanden gehad (m.b.t. het integraal werken)?
Over het algemeen zijn wij tevreden over de samenwerking binnen het team: met elkaar meelopen,
ondersteuning bieden aan elkaar. Het is prettig om taken te verdelen en om een maatje te hebben in
een bepaalde casus om mee te sparren.
Vooral tijdens de vergaderingen merken we dat we een samengesteld team zijn, omdat iedereen op
haar eigen wijze naar een casus kijkt. Daarin gaan we elkaar langzamerhand steeds meer aanvullen.
Bijzonder om te ervaren dat zoveel verschillende mensen bij elkaar, vanuit verschillende organisaties,
werkend vanuit verschillende perspectieven een veilige sfeer kunnen creëren, dat alles gedeeld kan
worden. De ‘persoonlijke’ start die wij gemaakt hebben in januari, door jezelf voor te stellen aan de
hand van een voorwerp heeft daar mede voor gezorgd.
Tips:



Pak regelmatig een casus samen met een collega op.
Plan tijd in om elkaar te informeren over elkaars specifieke kennis
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Wat heb je nodig om je een teamlid te (blijven) voelen?
We voelen ons aan de ene kant wel ‘teamlid’, al voelen sommigen dat zij zichzelf onvoldoende
kunnen profileren in het team door de schaarste aan aanmeldingen op hun vakgebied. Zij kunnen
hun expertise onvoldoende delen, wat zij jammer vinden.
In oktober ’14 hebben wij een middag gepland waarin wij elkaar uitgebreid inlichten over onze
moederorganisaties en de ‘producten’ die daar te halen zijn m.b.t. specialistische hulp. Op dit
moment vullen we elkaar daar nog in aan. Wat erg jammer blijft, is dat we elkaar heel weinig zien.
Het echt samenwerken in één ruimte helpt natuurlijk ook om je meer teamlid te voelen omdat je dan
hoort hoe anderen werken, bijvoorbeeld door telefoongesprekken of het even bespreken van een
casus.
Tips:
 Blijf elkaar zien op regelmatige basis, niet alleen tijdens vergaderingen.
 Besteed voldoende tijd aan de kennismaking en teambuilding van je samengestelde team.
 Zorg voor één werkplek, waar je elkaar regelmatig tegenkomt, eventueel langere tijd achter
elkaar kan werken en waar tevens ruimte is om cliënten te ontvangen.

4.

Gebiedsgericht werken

Er zijn contactpersonen vanuit het team met alle ketenpartners. Alle teamleden zijn contactpersoon
voor meerdere ketenpartners. Met sommige ketenpartners is het afgelopen jaar een eenmalig
contact geweest om onszelf bekend te maken, te denken valt aan IVH, de Brijder, Kristal, de
Stadsbank, de Zijlbedrijven en de woningbouw. Soms is de afspraak gemaakt om na een aantal
maanden weer contact op te nemen.
Vanuit Zoeterwoude komen relatief gezien minder aanmeldingen, vanuit het team is de visie dat alle
leden casussen uit Zoeterwoude oppakken. Om de band met Zoeterwoude sterk te houden, hebben
we ervoor gekozen om een beperkt aantal contactpersonen (drie) voor de gemeente aan te wijzen,
zodat zij voor de samenwerkingspartners de bekende gezichten zijn.
Met de huisartsen verloopt op cliëntniveau het contact naar wens. De huisarts als ketenpartner is
nog een beetje een zoektocht en vraagt nog om intensivering van wederzijds contact. Binnen het
team wordt het begrip ‘contactpersoon zijn’ op maat opgepakt. Sommige collega’s zoeken af en toe
contact met een ketenpartner zoals het JPT of Halt om wat te vertellen over de stand van zaken in
het team. Anderen hebben hier een minder actieve houding in, wachten totdat de ketenpartner
contact opneemt.
Met een aantal ketenpartners is wel regelmatig contact, bijv. door middel van participeren in een
overleg met name in de scholen, met het CJG, een ZAT. Deze overleggen verlopen goed, met de
middelbare school Visser ’t Hooft is het nog zoeken naar de juiste vorm omdat zij nog moeten
wennen aan overleg met de cliënt erbij. De basisscholen geven aan dat het prettig is dat er snel
gehandeld kan worden. Zij moeten er wel aan wennen dat soms een andere hulpverlener in het gezin
aan het werk gaat. Het JGT moet er goed aan denken ook dan goed terug te koppelen.
Het ZAT 0-4 jaar in Leiderdorp wordt omgevormd. We willen als JGT, samen met de JGZ een soort
vraagbaak functie gaan vervullen bij de kinderdagverblijven in de gemeente. Een soort roulerend
systeem om één keer per maand als JGT aanwezig te zijn op momenten dat ouders hun kinderen
komen ophalen. Dit in samenwerking met het CJG. Reden hiervan is dat er weinig tot geen casussen
binnenkomen via het ZAT en men denkt dat het effectiever en preventiever is om naar de ouders toe
te gaan en daar eenvoudig bereikbaar te zijn. “Het CJG komt naar je toe” is de centrale gedachte.
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Een paar leden van ons JGT en coördinator van het CJG zijn zowel bij een Jongeren Adviesraad in
gemeente Zoeterwoude als in Leiderdorp geweest om uitleg en voorlichting te geven over het JGT als
onderdeel van het CJG. Dit met als doel kennismaking en in gesprek met elkaar gaan over wat de
jeugd zelf vindt wat zij nodig heeft indien zij hulp nodig hebben. Na een half jaar zal dit herhaald
worden.
Er is zeer regelmatig contact met ketenpartners op cliëntniveau.
Organisaties die genoemd worden waarmee op cliëntniveau contact is zijn: scholen (basisscholen uit
Leiderdorp en Zoeterwoude) en middelbare scholen uit Leiderdorp en Leiden, ID college en ROC
Leiden, Rijnlands Revalidatiecentrum, LUMC, Rijnland Ziekenhuis, Kwadraad, GGZ, CIZ, Sociaal
Cultureel werk, Rosa Manus, de Waag, Humanitas, De Kinderkring, Curium, KDC de Walnoot, IVH,
MEE, BKK, Gemiva-SVG uit Zoeterwoude, Cardea, Bewindvoerders, Horizon, Kristal, Prodeba,
Inzowijs, opvoedpoli Zoetermeer, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen uit zowel Leiderdorp als
Zoeterwoude, leerplichtambtenaren en BJZ.
Een collega beschrijft het volgende:
“Soms is het nog een beetje zoeken naar de juiste weg/vorm. Zoals laatst had ik i.v.m. een casus een
kinderarts van poli geneeskunde Rijnland ziekenhuis aan de telefoon. Samen hebben we gezocht naar
een goede aansluiting bij het JGT waarbij dit teruggekoppeld wordt in ons team en daar afspraken
over gemaakt gaan worden”.
Onze proeftuin is gericht op twee gemeentes: Leiderdorp en Zoeterwoude.
In Leiderdorp liepen we er tegen aan dat een deel van de scholen niet in de proeftuin zit of dat een
bepaald kind niet in het postcodegebied woont, maar wel op een school uit het gebied zit. We
probeerden hier oplossingen op cliëntniveau voor te vinden. Dit heeft ook te maken met de
problematiek (school of thuis gerelateerd). Vanaf september worden alle scholen in Leiderdorp in de
proeftuin meegenomen.
De tijd zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het gebiedsgericht
werken, het fundament zal langzamerhand steviger worden.
Verder zal het team de visie wat betreft de jeugdhulpverlening verder moeten gaan ontwikkelen
zodat het duidelijker wordt voor de ketenpartners wat er wel en niet van het JGT verwacht kan
worden.
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5.

Cliënttevredenheid

De door ons uitgezette enquête werd door vier respondenten uit ons werkgebied ingevuld.
1 : Hoe ben je bij het Jeugd- en Gezinsteam terecht
gekomen?

1
4
3
2
1
0

Andere antwoorden
* Kristal

Aantal
respondent
en

2 : Kun je in drie woorden aangeven hoe je het eerste contact
met de Jeugd- en Gezinswerker(s) hebt ervaren?
Deze antwoorden werden gegeven:
- Vriendelijk, behulpzaam, luistert goed.
- Het was goed.
- Lastig, ik wist niet meer dat school mijn zoon had aangemeld.
- Snel, onduidelijk

3 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:
1 = Het duurde lang voordat de JGT-er contact met me
opnam.
5 = Ik ben snel na de aanmelding door het JGT benaderd.

3
6
4

Aantal
respodende
nten

2
0
1

4 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:
1 = De JGT-er luisterde niet altijd naar me.
5 = De JGT-er luisterde naar me.

2

3

4

5

4
6
4

Aantal
respodende
nten

2
0
1

5 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:
1 = We hebben niet gewerkt aan of gepraat over de
dingen die voor mij belangrijk waren.
5 = We hebben gewerkt aan of gepraat over de dingen
die voor mij belangrijk waren

2

3

4

5

5
4
3
Aantal
respodende
nten

2
1
0
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6 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:
1 = De manier van werken van de JGT-er paste niet goed
bij mij.
5 = De manier van werken van de JGT-er paste goed bij
mij.

6
6
4

Aantal
respodende
nten

2
0
1

2

3

4

7 : Het aantal afspraken met de Jeugd- en Gezinswerker
is voor mij:

5

7
4
3
2
1
0

Aantal
respondent
en

8 : Kun je een cijfer geven voor jou algehele ervaring met
het Jeugd- en Gezinsteam?

8
3

Gemiddelde waarde: 7.50

2

Aantal
respodende
nten

1
0

9 : Eventuele tips en adviezen voor verbeteringen:

1

3

5

7

9

Deze antwoorden werden gegeven:
*
Ga zo door!

.
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5. Jeugd- en Gezinsteam Lisse
1.

Aanmeldingen en bereikbaarheid

Op dit moment (begin oktober 2014) zijn 80 trajecten gestart door het JGT Lisse.
De aanmeldingen blijken uiteen te vallen in drie hoofdcategorieën:
-

Opvoedingsvragen (32 %)
Zorgen over de ontwikkeling van kinderen (53 %)
Vragen rond analyse, en organiseren, van benodigde ondersteuning (15 %)
Gemiddeld
over de 6
teams

Soorten aanmeldvragen (in %)
Opvoedingsvragen
Opvoed- vragen/ondersteuning basiszorg

Lisse
8

9

Opvoed- vragen/ondersteuning probleemgedrag

5

6

Opvoedvragen omgang stoornis/ontwikkeling kind

3

3

Opvoedvragen n.a.v. scheiding

3

3

Bezoekregeling n.a.v. scheiding

3

1

Spanningen in huis/ vechtscheiding/geweld/ruzies

3

2

Coaching binnen gezin

6

9

32

34

53

Zorgen over ontwikkeling kind

41

Justitie/criminaliteit/ontspoort gedrag

3

2

Emotioneel sociaal psychische problemen

19

11

Stoornis (vraag diagnostiek)

15

4

Zorgen ontwikkeling kind na scheiding*

0

3

Coaching jongeren

16

22

Vragen rond analyse (en organiseren)
van benodigde ondersteuning
Niet te coderen
Totaal

15

18

0

6

100%

100%

Er zijn geen wachttijden bij het JGT Lisse. Ouders en jongeren worden binnen een week gebeld.
Tijdens de vakantie hebben wij de vraag gesteld of het aanmeldgesprek enkele weken later gepland
kan worden.
De aanmeldingen komen via de huisartsen, scholen, moederorganisaties. De inwoners van Lisse zijn
veelal bekend met het inloop spreekuur op het CJG. De JGZ , Opvoedadviespunt en het AMW maken
een inschatting bij welk team de hulpvraag het beste past. Zij komen met deze ouders naar de kamer
van het JGT als zij inschatten dat de hulpvraag het beste bij het JGT past. Kunnen zij de inschatting
niet maken, komen zij om dit met ons te overleggen. Het komt een aantal keer per week voor dat
ouders binnen komen lopen met een vraag voor het JGT. Ons streven is dat elke ochtend een
medewerker aanwezig is.
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Als telefonisch een aanmelding wordt gedaan, nodigen wij de ouders of jongere uit voor een
aanmeldingsgesprek of verwijzen we ze door naar de website van de Jeugd- en Gezinsteams zodat zij
zelf de aanmelding kunnen doen.
Sinds juli dit jaar hebben wij een telefoonabonnement waardoor we zonder angst, dat ons beltegoed
niet toereikend is, kunnen terug bellen en de voicemail afluisteren. Op de site van het CJG Lisse is ons
telefoonnummer goed te vinden.
Wanneer een ouder of jongere zich aanmeldt, komt er een eerst aanmeldgesprek. Hierin wordt
samen met de ouder/jongere bekeken of de hulpvraag passend is bij het JGT. Is dit een ja dan volgt
een terugkoppeling in het team. Gezamenlijk wordt een voorstel voor een aanbod bedacht. Dit
voorstel wordt besproken tijdens een afstemmingsgesprek met de jongere/ het kind en ouders. Is er
een overeenkomst dan wordt gezamenlijk in Jeugdweb de aanmelding gemaakt en kan het traject
starten. Deze aanpak geeft ons werkers handvaten en de cliënten duidelijkheid waar ze aan toe zijn.

2.

Integraal werken binnen ons team

(V)echtscheidingen
Een van onze terugkerende thema’s. Iedere scheiding is anders en het blijft een terugkerende vraag
hoe we ons t.a.v. ouders verhouden, die in een vechtscheiding verwikkeld zijn. Door de ervaringen
van de afgelopen periode hebben we wel een steeds duidelijkere visie ontwikkeld. We gaan
natuurlijk allereerst het gesprek aan met ouders en kinderen. Indien daaruit blijkt dat er sprake is van
een vechtscheiding zullen we aan ouders terugkoppelen dat wij op dat moment geen passend
hulpaanbod hebben voor hun kinderen en voor henzelf. We hebben de afgelopen maanden ervaring
opgedaan met verwijzingen naar mediators. Ouders worden in zo’n situatie naar een mediator
verwezen om de situatie tussen ouders tot rust te brengen. Daarna willen wij graag weer meedenken
en het gescheiden gezin begeleiden met hun opvoedvragen.
De vechtscheidingen komen regelmatig voor en het blijft belangrijk om voor ons om dit goed met
elkaar te bespreken en telkens te zoeken naar het gesprek met beide ouders, zodat beiden het
belang van de kinderen voorop zetten.
De coördinator van het CJG is druk bezig om de cursus “family transitions” binnen de regio aan te
bieden.
Overleg/vergaderstructuur
- Casuïstiekbespreking is erg belangrijk, maar raakt soms ondergesneeuwd door de hoeveelheid
beleidszaken die besproken moeten worden. Oplossing: wekelijks is er casuïstiek bespreking (1,5
uur). Om de week vergadering ook over beleidszaken (1,5 uur extra).
- Begin met casuïstiek zodat de beleidszaken niet uitlopen in casuïstiektijd.
- Verdeel team bij casuïstiek in twee groepen, dat werkt efficiënter.
Er is een opzet voor een vergaderstructuur gemaakt. Hierin is voldoende tijd en ruimte voor
intervisie, casuïstiek en verdieping.
Elke dag proberen we ons de vraag te stellen: Verbinden, versterken, doen wat nodig en deskundig?
Regelmatig bedenken wij of onze coach hier een leuke anekdote voor.
De houthakker hakte en hakte maar. Hij had geen tijd meer om zijn bijl te slijpen…Met een botte bijl
kon hij geen hout meer hakken.
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3.

Samenwerking binnen het CJG

In de zomer is een BBQ bij de coördinator thuis georganiseerd voor alle CJG-medewerkers. Dit is een
van de manieren die is gebruikt om de samenwerking meer vorm te geven. We hebben maandelijks
een gezamenlijke lunch, we zijn aanwezig bij de casuïstiekbespreking. De samenwerking gaat steeds
beter, we weten elkaar meer te vinden, zowel op consultbasis als werkinhoudelijk. Er zijn
gezamenlijke gesprekken en we verwijzen door naar elkaars team. De verbeterpunten die we nog
kunnen maken is om meer kennis en inzicht te krijgen in elkaars expertise en werkwijze.
Met de GGD-medewerkers die werkzaam zijn op het VO is overleg over de samenwerking. Een JGT-er
heeft een dag meegelopen met de GGD. Zij gebruiken ook de GIZ.
Een gezamenlijk registratiesysteem voor het hele CJG is wenselijk. Hier kunnen we natuurlijk Plan
voor gebruiken, echter moeten de CJG medewerkers ook in hun eigen systeem registreren. Het
dubbel registreren naar de moederorganisaties is ook voor de medewerkers van het JGT een obstakel
in het werken. Laten we hopen dat dit per 2015 niet meer nodig is.
In het zelfde pand als het CJG is de GGZ-volwassenen gevestigd. Wij hebben hier een presentatie
gehouden.

4.

Gebiedsgericht werken.

Samenwerking huisartsen/JGZ
Huisartsen en JGZ verwijzen ouders en kinderen naar het JGT. Dit is geen officiële verwijzing, maar
meer een tip om eens langs te gaan bij het JGT. Ouders komen soms met een briefje van de huisarts
binnen lopen, soms bellen ze ons op. Huisartsen zouden ze graag een terugkoppeling willen of hun
patiënt ook daadwerkelijk is aangekomen. In eerste instantie was het de bedoeling om dit door de
ouders zelf terug te laten koppelen aan de huisarts of andere verwijzer (JGZ). Maar in de praktijk
blijkt dit niet te werken. Ouders vergeten het vaak en voor ons is het ook niet altijd duidelijk op wiens
advies ouders bij ons komen binnen lopen. Om de samenwerking tussen ons en huisartsen/ JGZ te
versoepelen zijn we voornemens om ouders actief te vragen op wiens advies zij zijn gekomen. Indien
dit een huisarts/JGZ arts is vragen wij toestemming aan ouders om een mail te sturen (met enkel de
voornaam en eerste letter achternaam) aan de verwijzer met de mededeling dat ouders bij ons zijn
aangemeld. Wij zullen ook bij de afsluiting van een traject actief aan ouders vragen. De mailadressen
van de JGZ hadden wij al en van de huisartsen ook veelal. Er zijn nog enkele die hiervoor benaderd
moeten worden.
Indien er inhoudelijke redenen zijn om contact te leggen met de huisarts/JGZ arts doen we dat in
samenspraak met de ouders.
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Huisartsen geven aan enkele keren verwezen te hebben. Maar hierop geen reactie van ouders te
hebben gehad over hoe zij de hulp ervaren hebben. Enkele keren ging dit om een verzoek tot
diagnostiek, waarvoor wij ouders naar een passend hulpaanbod hebben doorverwezen en er geen
traject is gestart. Enkele andere trajecten lopen nog.
Samenwerking met het onderwijs
We zijn op alle scholen al aardig ingeburgerd. Hebben zelfs al één keer het smoelenboek gehaald,
geven presentaties en staan in een nieuwskrant. Op alle scholen is er uiteindelijk een spreekuur
vanuit het JGT gerealiseerd. De frequentie varieert van één keer per twee weken tot één keer per
vier weken.
Samenwerken met het jongerenwerk
Het jongerenwerk (JOL) heeft te maken met overlast op hun terrein van adolescenten, waardoor ze
moeilijker te bereiken zijn voor de jongeren. Twee medewerkers zijn samen met ouders, gemeente,
het JOL en de politie in gesprek om de overlast terug te dringen. Hierbij werken we niet vanuit de
vraag van aangemelde jongeren, maar richten we op ons een bredere vraag t.a.v. jongerenwelzijn in
de gemeente.
We zijn een aantal maal bij de inloopavonden van het jongerenwerk aanwezig geweest en in gesprek
gegaan met jongeren uit Lisse. Ook met ouders maken we nu de link naar het jongerenwerk en de
politie.
De scholen en het jongerenwerk zijn tevreden over de start die is gemaakt.

5.

Clienttevredenheid

1

2,5
2
1,5
1
0,5
0

In totaal vulden zes respondenten de enquête in.
1 : Hoe bent u bij het Jeugd- en Gezinsteam terecht
gekomen?

Aantal…

Andere antwoorden: via SMW Don Bosco
het Raamwerk, BJZ + AMW

2 : Kunt u en in drie woorden aangeven hoe
u het eerste contact met de jeugd- en gezinswerker(s) hebt ervaren?
Deze antwoorden werden gegeven:
- positief, duidelijk, 'to the point'
- prettig
- goed, ondersteunend, helpend
- klantvriendelijk, behulpzaam, begrip
- heel goed

3

4

Vanaf vraag 3:
1 = helemaal mee oneens
5 = helemaal mee eens

2

3 : Omcirkel het cijfer dat voor en u het meest van
toepassing is:

0
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1 = Het duurde lang voordat de Jeugd- en Gezinswerker contact met me opnam.
5 = Ik ben snel na de aanmelding door het Jeugd- en Gezinsteam benaderd.
Gemiddelde: 4.33

4 : Omcirkel het cijfer dat voor en u het meest van
toepassing is:
1 = De Jeugd- en Gezinswerker luisterde niet altijd naar
me.
5 = De Jeugd- en Gezinswerker luisterde naar me.

4

10

5

Aantal…

0
1

5 : Omcirkel het cijfer dat voor u het meest van
toepassing is:
1 = We hebben niet gewerkt aan of gepraat over de
dingen die voor mij belangrijk waren.
5 = We hebben gewerkt aan of gepraat over de dingen
die voor mij belangrijk waren.

2

3

4

5

5

10

5

Aantal…

0
1

6 : Omcirkel het cijfer dat voor en het meest van
toepassing is:
1 = De manier van werken van de Jeugd- en
Gezinswerker paste niet goed bij mij.
5 = De manier van werken van de Jeugd- en
Gezinswerker paste goed bij mij.

2

3

4

5

6

10

5

Aantal…

0
1

7 : Ik vond de duur van de hulpverlening:

4

2

3

4

5

7

2
0
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8 : Kunt u en een cijfer geven voor en uw algehele ervaring met het Jeugd- en Gezinsteam?
Gemiddelde waarde: 8.33

8

6
4

Aantal…

2
0
1

3

5

7

9

9 : Eventuele tips en adviezen voor verbeteringen:
Deze antwoorden werden gegeven:
- Tevreden
- Als er mensen bellen met nood help ze dan ook gelijk. Wij hebben het als erg vervelend ervaren
dat er wordt beloofd om terug gebeld te worden en dit gebeurt dan niet. We hebben wel een
zoontje die hard hulp nodig had. Verder heeft onze gezinsteam medewerker ons echt goed
geholpen. Ze heeft goed meegedacht en stond altijd voor ons klaar; kon onze tranen wegnemen
en wat vertrouwen geven.
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6. Jeugd- en Gezinsteam Nieuwkoop
1.

De aanmeldingen

In Nieuwkoop zijn tot 1 september 2014 176 aanmeldingen in PlusPlan vastgelegd.
De aanmeldingen blijken uiteen te vallen in drie hoofdcategorieën:
- Opvoedingsvragen ( 36 %)
- Zorgen over de ontwikkeling van kinderen ( 34 %)
- Vragen rond analyse, en organiseren, van benodigde ondersteuning ( 21 %)

Soorten aanmeldvragen (in %)

Nieuwkoop

Gemiddeld
0ver de
6 teams

36

34

Opvoed- vragen/ondersteuning basiszorg

9

9

Opvoed- vragen/ondersteuning probleemgedrag

7

6

Opvoedvragen omgang stoornis/ontwikkeling kind

5

3

Opvoedvragen n.a.v. scheiding

5

3

Bezoekregeling n.a.v. scheiding

2

1

Spanningen in huis/ vechtscheiding/geweld/ruzies

7

2

Coaching binnen gezin

2

9

34

41

Justitie/criminaliteit/ontspoord gedrag

1

2

Emotioneel sociaal psychische problemen

9

11

Stoornis (vraag diagnostiek)

3

4

Zorgen ontwikkeling kind na scheiding*

0

3

Coaching jongeren

21

22

Vragen rond analyse (en organiseren)
van benodigde ondersteuning

21

18

Niet te coderen

10

6

100%

100%

Opvoedingsvragen

Zorgen over ontwikkeling kind

Totaal
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2.

Integraal werken

Teamopbouw
Momenteel bestaat het Jeugd- en Gezinsteam Nieuwkoop uit negen teamleden, waarvan twee
gedetacheerd vanuit Kwadraad, één vanuit MEE, één vanuit Ipse de Bruggen, twee vanuit Cardea,
één vanuit Bureau Jeugdzorg, één basispsycholoog vanuit Curium-LUMC en één GZ-psycholoog
vanuit Rivierduinen. Daarnaast is bij ons team ook een eerstelijns psycholoog aangesloten die
meedenkt met ons casuïstiekoverleg en die wij kunnen benaderen wanneer toeleiding naar een
eerstelijns psycholoog nodig lijkt te zijn.
Overlegstructuur
Binnen het JGT Nieuwkoop hebben we verschillende vormen van overleg, die wij hieronder zullen
bespreken.
Aanmeld- en beleidsoverleg
We hebben een wekelijkse vergadering van twee uur met het gehele team waarin we diverse
agendapunten bespreken. De vaste onderdelen hierin zijn: de verdeling van de nieuwe aanmeldingen
(half uur), de werkwijze en de werkprocessen. Daarnaast hebben we iedere zes weken binnen deze
vergadering een thema op de agenda staan, waar we ons als team over buigen. Tot nu toe hebben
wij als thema’s onder andere de werkwijze 1gezin1plan en de meldcode besproken.
Casuïstiekoverleg
Het team is opgesplitst in twee casuïstiekgroepen, die elk eenmaal per week een één tot anderhalf
uur durend overleg hebben. Binnen elke casuïstiekgroep is een goede mix wat betreft de
achtergrond en expertise van de JGT-ers. Hierdoor worden casussen zo breed mogelijk bekeken. Na
een nog nader te bepalen periode willen wij de samenstelling van de casuïstiekgroepen wisselen.
De intakes die in de voorgaande week hebben plaatsgevonden, worden standaard in het
casuïstiekoverleg besproken. De JGT-ers vatten de probleemstelling samen en doen een voorstel
voor een plan van aanpak voor het gezin. Hierna kunnen de overige teamleden hier vragen over
stellen en feedback op geven. Daarna wordt het definitieve plan van aanpak opgesteld en wordt
afgesproken wanneer de casus opnieuw wordt besproken. Het inbrengen van de intakes in het
casuïstiekoverleg heeft als doel om als team steeds meer tot een integrale werkwijze te komen. Ook
heeft het als doel te voorkomen dat het plan van aanpak voor een cliënt afhankelijk is van welke
individuele Jeugd- en Gezinswerker die het gesprek heeft gevoerd.
Naast intakegesprekken die worden besproken, kunnen de teamleden naar eigen inzicht casuïstiek
inbrengen die zij willen delen, waar zij vragen over hebben of waar zij in vast lopen.
Intervisie
Naast het casuïstiekoverleg willen we ook met elkaar reflecteren op ieders persoonlijk handelen. Dit
doen wij teambreed om de drie weken tijdens een intervisiebespreking van twee uur. Vanwege de
wisselende werkdagen van de teamleden vindt het overleg afwisselend op verschillende dagen
plaats. Middels intervisie willen wij elkaar als team leren elkaar beter vinden en te steunen.
Teamberaad
Het teamberaad is een teamochtend waarin wij uitgebreider de tijd nemen om elkaar als team te
leren kennen. Wij staan hierbij stil bij de visie van ons team en hoe we dit in de praktijk willen
toepassen en tot een gemeenschappelijke werkwijze willen komen. Tot nu toe hebben wij één
teamberaad gehad, waarin we op een interactieve wijze feedback hebben gegeven aan elkaar over
elkaars kwaliteiten. Daarnaast is er aan de hand van kritische stellingen gesproken over de visie van
ons team. Een volgend teamberaad is gelijk na afloop gepland en vindt binnenkort plaats. Thema’s
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die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onder andere: Hoe geef je als JGT-er en als JGT je grenzen
aan? Hoe maak je onderlinge verschillen en overeenkomsten tussen de JGT-ers zichtbaar en
bespreekbaar? Hoe spreek je elkaar aan op elkaars handelen? Er zijn nog geen afspraken gemaakt
over wat de frequentie van het teamberaad zal zijn.
Cliëntbegeleiding
Binnen het JGT Nieuwkoop worden intakegesprekken in principe door twee Jeugd- en Gezinswerkers
gedaan. Dit zijn degenen waarvan tijdens het aanmeldoverleg wordt in geschat dat hun achtergrond
en/of expertise passend is bij het gezin en de hulpvraag. Eén JGT-er is de zorgcoördinator. De andere
JGT-er heeft een aanvullende rol en kan bij de uitvoering van het plan van aanpak specifieke taken op
zich nemen of een stap terug doen. Deze keuze wordt gemaakt naar aanleiding van de informatie van
het gezin en hun hulpvraag. Hierbij is het motto: doen wat nodig is.
Valkuilen
Wat wij als JGT Nieuwkoop als lastig ervaren is dat we (doordat we dit jaar nog vanuit verschillende
organisaties werken) geen zicht hebben op elkaars agenda, we niet in elkaars computersysteem
kunnen kijken en PlusPlan enkel toegankelijk is voor de zorgcoördinator van het gezin. Dit zorgt voor
lastige situaties tijdens vakanties van JGT-ers of wanneer er dringende telefonische vragen over
casussen binnen komen en de betrokken JGT-ers op dat moment niet aanwezig zijn.
Daarnaast merken we dat er door de hoge werkdruk weinig tijd is geweest voor teambuilding. Dit is
dan ook een onderwerp dat we de komende periode nogmaals hoog op de agenda willen zetten.
Verder is in de gemeente Nieuwkoop voor het JGT geen aparte ruimte ingericht die enkel voor het
team is bedoeld. Wij maken gebruik van de bestaande kantoorruimtes en gesprekskamers van het
Centrum voor Jeugd en Gezin, verdeeld over meerdere locaties binnen de gemeente. Dit betekent
dat wij als team geen vaste plek hebben waar wij altijd met elkaar kunnen zitten en
gemeenschappelijke materialen neer kunnen leggen. Hierdoor missen wij een stuk binding met
elkaar als team.
Ook worden momenteel de mogelijkheden onderzocht voor een registratiesysteem. In het systeem
kunnen alle medewerkers digitaal spreekkamers reserveren. Nu wordt nog gewerkt met een
‘schriftje’ op de spreekkamer zelf en dat blijkt in de praktijk niet efficiënt.

3.

Integratie van het JGT in het CJG

In deze evaluatie hebben wij ons gericht op vier vragen, te weten:
1. Wat gaat goed?
2. Wat kan beter?
3. Wat wordt gemist?
4. Zijn er aanbevelingen?
De vragen zijn uitgezet onder verschillende betrokkenen, zoals enkele JGT-medewerkers zelf, een
aantal jeugdartsen en -verpleegkundigen 0-4 en 4-18 en maatschappelijk werkers.
Wat gaat er goed?
Er is een duidelijke groei zichtbaar in de samenwerking, inmiddels is iedereen meer gewend, en heeft
zijn plekje gevonden en zijn de taken helderder geworden. De kennismaking en het leren van elkaar
is op gang gekomen door de maandelijkse lunchbijeenkomst voor alle CJG-medewerkers. Tijdens
deze CJG/JGT-lunches kan ook casuïstiek ingebracht worden. Dit is nu een aantal keren gebeurd en
werd als waardevol ervaren
Er is een aantal positieve ervaringen opgedaan met het JGT, vanuit de diverse betrokkenen. De korte
lijnen werken prima. Het bij elkaar te rade gaan ook. Dit levert informatiewinst op (van elkaar weten
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dat je met het gezin bezig bent, met verschillende kinderen binnen een gezin). In de samenwerking
hoeven betrokkenen meestal niet lang te wachten om over een gezin te overleggen. De mensen zijn
snel bij elkaar te krijgen. Zo wordt ook de hulp voor het gezin sneller georganiseerd en het gezin
wordt er beter bij betrokken.
Het JGT bestaat uit enthousiaste mensen en prettig om mee samen te werken. Het voordeel van het
JGT is de expertise die hiermee dichter bij huis komt.
Vanuit het JGT zijn we tevreden over de bereikbaarheid van andere CJG-medewerkers , omdat we
van dezelfde ruimtes gebruik maken. Het is makkelijk bij elkaar binnen lopen, we hebben elkaars
rechtstreekse contactgegevens. CJG-medewerkers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in
gezinnen in Nieuwkoop, waardevolle samenwerkingspartners in veel opzichten. Ook het samen op
trekken van JGZ - en JGT-medewerker in een bepaalde kern wordt als meerwaarde gezien in de
directe samenwerking, maar ook naar de externe samenwerkingspartner in die kern, de scholen met
name.
Wat kan beter en wat wordt gemist?
Vanuit de CJG-medewerkers wordt duidelijk aangegeven dat het bij de JGT leden het nog
onvoldoende ingesleten is dat ze ook contact met de CJG-medewerker opnemen bij nieuwe
aanmeldingen, of op zijn minst laten weten dat er bemoeienis is. Dit voorkomt dubbel werk. Ook
voor het aansluiten bij overleggen rondom een kind op de basisschool geeft de JGZ aan dat zij graag
een terugkoppeling ontvangen. Vanuit het JGT wordt opgemerkt dat andere medewerkers vinden
dat het initiatief voor uitwisseling bij het JGT moet liggen. Dit zou ook van beide kanten kunnen.
Over en weer zijn medewerkers nog niet voldoende op de hoogte van elkaars werk. Tijdens
gezamenlijke lunches is er wel ruimte genomen voor uitleg over de verschillende functies, maar dit is
een proces, kwestie van tijd en elkaar regelmatig ontmoeten voor o.a. casuïstiek. Ook wordt
aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is voor JGT-ers er dus ook voor
samenwerkingspartners wat de werkzaamheden van de JGT-er precies inhouden (ook generalist
versus specialist) en dat maakt het voor beide partijen erg lastig. Aangegeven wordt dat het behoud
van de eigen het eigen specialisme als zeer belangrijk wordt ervaren. Ook is nog niet geheel duidelijk
wat de mogelijkheden binnen het JGT zijn bij GGZ-problematiek..
Het zou ook fijn zijn als er wordt nagedacht over een structureel overleg om de knelpunten te
bespreken. Dat gaat nu “hap snap” op de lunches. En dan is niet iedereen aanwezig (alleen degene
die kunnen of die op de locatie aanwezig zijn) waardoor je nog niet goed afspraken kan maken of
uitleg van elkaars werkzaamheden kan geven (niet iedereen krijgt dezelfde info). Ook kunnen de
lunchbijeenkomsten nog beter voorbereid worden om van nog meer meerwaarde te zijn.
De vindbaarheid van collega’s is niet voor iedereen duidelijk, wie werkt wanneer, hoe is degene
bereikbaar.
Er zijn momenten dat er veel medewerkers aanwezig zijn. Dan is er niet altijd genoeg plek als
kantoorruimte, en ook als spreekkamer. JGT-medewerkers voelen zich niet altijd vrij om een plek te
zoeken in alle ruimtes, en voelen zich niet altijd even welkom, hoewel dit al verbeterd is ten opzichte
van de start.
Er is nog geen nieuwe folder over het JGT Nieuwkoop. Dat wordt gemist.
Er is veel communicatie via de mail, waardoor niet altijd door de bomen het bos wordt gezien.
Het JGT en de overige CJG-medewerkers treden nog te weinig als één naar buiten.
De JGZ vindt dat het JGT nog erg op zichzelf gefocust is. Dit past ook bij het opbouwen van een
nieuwe werkvorm. Hopelijk komt er meer ruimte voor samenwerking.
Vanuit Kwadraad wordt nog gemist dat inhoudelijke werkwijzen en procedures van het JGT duidelijk
zijn. Hoe ziet het JGT multi-problem, welke problematieken pakken ze daarvan op. Is dit afhankelijk
van de oorspronkelijke visie of expertise van de werker. Dit lijkt niet eenduidig.
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Aanbevelingen:
- Aandacht houden voor samenwerking middels lunchafspraken en/of eventueel nieuw te vormen
(casuïstiek)overleg. Vergeet daarbij niet vooral ook de mooie voorbeelden van samenwerking te
bespreken.
- Vorm vinden om benodigde informatie met elkaar te delen/ terug te koppelen.
- Deel informatie over vindbaarheid van medewerkers, en deeltaken/- verantwoordelijkheden.
- Wees voor de andere ketenpartners en gezinnen een gemeenschappelijke voordeur. Straal dit
uit.
- Blijf ook delen over groei, nieuwe ideeën, vernieuwde werkwijzen, om zo niet met achterhaalde
informatie te zitten.
- Voor nieuw te vormen JGT’s: laat medewerkers CJG en JGT vroegtijdig (voor de start)
kennismaken, deel over de taken, benadruk de aanvulling die het JGT gaat worden, zodat dat
gezien wordt in plaats van een mogelijke bedreiging.
- Blijf aandacht houden voor de expertise van diverse JGT-medewerkers, draag er zorg voor dat de
individuele expertise niet verdwijnt.
- Beter inkaderen welke problematiek bij het JGT hoort. Schep duidelijkheid over
volwassenproblematiek binnen een gezin, bijvoorbeeld.

4.

Gebiedsgericht werken

Hoe hebben jullie de verbinding met PO, VO en huisartsen tot nu toe vormgegeven?
Mei: Omdat Nieuwkoop een groot gebied is hebben wij ervoor gekozen om het gebied te verdelen
over de teamleden. In een bepaalde gebied van de gemeente is vervolgens een teamlid
contactpersoon voor de huisartsen en PO. Er is maar één VO-school in het gebied. Hoe dit contact
vormgegeven wordt, stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen van huisartsen en PO (binnen
onze mogelijkheden). Dit kan een structureel overleg zijn, een spreekuur op locatie of contact
wanneer nodig.
September: Sinds de vorige evaluatie hebben we deze structuur in stand gehouden. Een aanmelding
via een school of een huisarts bij een contactpersoon betekent niet direct dat deze contactpersoon
de aanmelding ook zelf oppakt omdat we ervoor kiezen om de juiste expertise in te zetten na een
aanmelding of indien nodig na een intake.
Wat betreft de contacten met de scholen (en ook de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven) is
inmiddels ook het idee ontstaan om deze in samenwerking met de desbetreffende
jeugdarts/verpleegkundige te bezoeken om op deze manier meer als één CJG naar buiten te treden.
Leuke en positieve ervaringen ter inspiratie
Mei: We worden heel goed gevonden door de scholen. Het aantal verwijzingen is bijzonder hoog te
noemen. Aanmeldingen kunnen snel opgepakt worden en daar wordt positief op gereageerd.
Een nogal moeilijk bereikbare huisarts binnen het gebied kwam op de algemene voorstelavond van
het JGT, maar ging helaas vroegtijdig weg omdat hij een meer persoonlijke benadering had verwacht.
Vervolgens is de contactpersoon van deze huisarts bij hem op bezoek geweest, ze hebben een goed
gesprek gehad en er is een vervolgafspraak gemaakt.
September: Inmiddels zijn we als team in drie kernen beschikbaar op locatie, namelijk Ter Aar,
Nieuwkoop en Noorden. In deze laatste plaats heeft het team het initiatief opgepakt om een
spreekuur aan te bieden. Op deze manier zijn er zelfs in vier kernen spreekuren van het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Twee spreekuren bemand door de JGZ, een spreekuur op de hoofdlocatie van
het CJG en een spreekuur door leden van ons team. Een intensivering van de samenwerking met de
JGZ kan er op deze manier toe leiden dat dit in de toekomst dit als algemene spreekuren gezien kan
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worden en het voor onze cliënten niet uitmaakt op welke CJG-locatie zij binnen lopen. Een toekomst
waar ook binnen het CJG Nieuwkoop hard aan gewerkt wordt, één voordeur voor de hele jeugdzorg,
van de kleintjes op het consultatiebureau tot de ouders met opvoedvragen en jongeren met
gedragsproblemen.
Lastige punten en vragen waarop jullie nog antwoord zoeken
Mei: Het grote gebied vraagt soms veel. We zijn momenteel nog druk zoekende op welke locaties we
moeten zitten om de verbinding met de dorpskernen te maken en daarnaast de verbinding met het
team te houden. Daarnaast zijn nog niet alle contacten gelegd.
September: We werken momenteel zoveel mogelijk vanuit de grote locatie in Nieuwkoop, maar
desondanks zijn we veel onderweg en missen hierdoor de onderlinge verbondenheid in het team
soms. De vraag die we in het belang van het team dus ook nog moeten zien te beantwoorden is hoe
we het grote gebied, de vele vragen kunnen blijven bedienen maar daarnaast ook oog blijven houden
voor het belang van een stevig team.
Wat vinden deze ketenpartners tot nu toe van deze samenwerking?
Mei: De eerste geluiden zijn positief, ketenpartners hoeven niet meer zo lang te zoeken naar de
juiste hulpverlening en vinden het erg prettig dat alles onder één dak zit.
September: Nog steeds zijn niet alle contacten gelegd. Niet alleen het grote gebied is hier de oorzaak
van, maar met name de toestroom van vragen waardoor hier tijdelijk geen prioriteit lag. De
belangrijkste partners worden gevonden, maar het wordt straks ook tijd voor de kleine zelfstandigen,
de meer specialistische zorg. Wij hopen dat deze partners de verantwoordelijkheid voor het contact
in de toekomst ook niet meer alleen bij ons team zoeken. We hebben de verwachting blijkbaar
geschept dat we met iedereen zouden komen kennismaken, maar dit blijkt niet haalbaar te zijn. Dit
laatste is terug gehoord op de evaluatieavond op 30 september j.l.. Met de aanwezige partners die
hiermee naar voren kwamen, zijn wel contactgegevens uitgewisseld en was er ook begrip voor het
feit dat de haalbaarheid niet altijd overeenstemt met de wens.

5.

Cliënttevredenheid

Jongeren vertellen
In totaal vulden 12 jongeren deze enquête in.
1 : Hoe ben je bij het Jeugd- en Gezinsteam terecht
gekomen?

8
6
4
2
0

1
Aantal…

2 : Kun je in drie woorden aangeven hoe je het eerste
contact met de Jeugd- en Gezinswerker(s) hebt ervaren?
Deze antwoorden werden gegeven:
- spannend, vertrouwelijk
- fijn omdat ik kon praten
- spannend, duidelijkheid
- goed, fijn
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-

spannend, gezellig, leerzaam
goed
open, waardevol, goed
spannend, fijn, gezellig
goed
anders, goed, vrij

Vanaf vraag drie lees je de schaal als volgt:
1 = helemaal mee oneens
5 = helemaal mee eens

3

8
6

3 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:
1 = Het duurde lang voordat de Jeugd- en Gezinswerker
contact met me opnam.
5 = Ik ben snel na de aanmelding door het jeugd- en
gezinsteam benaderd.

4

Aantal…

2
0
1

2

3

4

5

Gemiddelde waarde: 4.40

4 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:
1 = De Jeugd- en Gezinswerker luisterde niet altijd naar
me.
5 = De Jeugd- en Gezinswerker luisterde naar me.

4

8
6
4

Aantal…

2
0
1

Gemiddelde waarde: 4.70

5 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:
1 = We hebben niet gewerkt aan of gepraat over de
dingen die voor mij belangrijk waren.
5 = We hebben gewerkt aan of gepraat over de dingen
die voor mij belangrijk waren.
Gemiddelde waarde: 4.80

2

3

4

5

5

10

5

Aantal…

0
1

2

3

4

6 : Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van
toepassing is:

6

8

1 = De manier van werken van de Jeugd- en
Gezinswerker paste niet goed bij mij.
5 = De manier van werken van de Jeugd- en
Gezinswerker paste goed bij mij.

5

6
4

Aantal…

2
0
1
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Gemiddelde waarde: 4.30

7 : Het aantal afspraken met de Jeugd- en Gezinswerker
is voor mij:

7

15
10
5

Aantal…

0
te weinig te veel

8 : Kun je een cijfer geven voor jou algehele ervaring met
het Jeugd- en Gezinsteam?

precies
goed

8

6
4

Gemiddelde waarde: 8.50

Aantal…

2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 : Eventuele tips en adviezen voor verbeteringen:
Opdrachtjes of spelletjes zijn leuk. En voel ik me op mijn gemak.

Ouders vertellen
In totaal vulden 14 ouders deze enquête in.
1 : Hoe bent u bij het Jeugd- en Gezinsteam terecht
gekomen?
Andere antwoorden
* na contact jeugdzorg
* telefonisch na contact jeugdzorg
* wijkverpleegkundige
* BJZ
* Kwadraad

6
4
2
0

1
Aantal…

2 : Kunt u in drie woorden aangeven hoe u het eerste contact met de Jeugd- en Gezinswerker(s) hebt
ervaren?
- persoonlijk, dichtbij, open
- begripvol, persoonlijk, vriendelijk
- vriendelijk, open, duidelijk
- vriendelijk, kennismaking, fijn
- daadkrachtig, ongedwongen, laagdrempelig
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-

goed, gezellig, vertrouwd
goed, open, begrip
goed, prettig, open
snel, professioneel, behulpzaam
goed, rustgevend en welkom
snel, soepel, hulpvaardig
goed, persoonlijk, geduldig, ontspannen
heel goed, duidelijk
fijn, rustig, goed

3 : Omcirkel het cijfer dat voor u het meest van
toepassing is:

3

10

1 = Het duurde lang voordat de Jeugd- en Gezinswerker
contact met me opnam.
5 = Ik ben snel na de aanmelding door het jeugd- en
gezinsteam benaderd.

5

Aantal…

0
1

Gemiddelde waarde: 4.57

4 : Omcirkel het cijfer dat voor u het meest van
toepassing is:
1 = De Jeugd- en Gezinswerker luisterde niet altijd naar
me.
5 = De Jeugd- en Gezinswerker luisterde naar me.

2

3

4

5

4

15
10

Aantal…

5
0

Gemiddelde waarde: 4.79

1

5 : Omcirkel het cijfer dat voor u het meest van
toepassing is:
1 = We hebben niet gewerkt aan of gepraat over de
dingen die voor mij belangrijk waren.
5 = We hebben gewerkt aan of gepraat over de dingen
die voor mij belangrijk waren.
Gemiddelde waarde: 4.79

3

4

5

5

15
10

Aantal…

5
0
1

6 : Omcirkel het cijfer dat voor u het meest van
toepassing is:
1 = De manier van werken van de Jeugd- en
Gezinswerker paste niet goed bij mij.
5 = De manier van werken van de Jeugd- en
Gezinswerker paste goed bij mij.

2

3

4

5

6

10

5

Aantal…

0

Gemiddelde waarde: 4.58
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7 : Het aantal afspraken met de Jeugd- en Gezinswerker
is voor mij:

15

7

10
5

Aantal…

0
te weinig te veel

8 : Kunt u een cijfer geven voor uw algehele ervaring met
het Jeugd- en Gezinsteam?

6

precies
goed

8

4

Gemiddelde waarde: 8.36

Aantal…

2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 : Eventuele tips en adviezen voor verbeteringen:
- Evaluatieformulier later in laten vullen. Hulp is nog niet gestart.
- Er zijn nog veel onduidelijkheden hoe dingen straks gaan lopen. Toch ook wel van de een naar de
andere instantie.
- Ga zo door!
- Collega's inzage geven in elkaars dossiers (toegankelijk maken). Verder goeie indruk gekregen.
Fijn ook zo dichtbij!
- Wij zijn en worden nog steeds heel goed geholpen door de JGT-er.
- Vooral zo doorgaan!!
- Het is zeker heel fijn!! Als ik er nu kritisch naar kijk kan er zeker nog ontwikkelt worden: - beter
uitleggen wat de waarde is van verschillende deskundigen bij elkaar in een team. ik weet het
eigenlijk niet. Er is één contactpersoon (gelukkig) maar wat de waarde is van een Jeugd- en
Gezinsteam??? - Zelf actiever mee denken. De expertise moet in het team zitten maar ik ervaar
weinig meedenken en sturing.
- Misschien eerste overleg met alle leden van het team zodat je weet wie wie is.
- Is het mogelijk dat je ook contact neemt met anderen uit het team?
- Het digitale dossier had mee geholpen aan duidelijkheid en informatieve dingen. Als je in de
problemen zit vergeet je vaak dingen of overzie je het anders dan anderen. Het heeft voor mij
zeker waarde dat ik in gesprek ben met een gezinswerker. Als dit team er niet was geweest had
ik mooi alleen gestaan. Er is verder geen instantie waar ik terecht kan met mijn zorgen. Dat de
gezinswerker ook nog eens contact heeft met de huisarts en school/ kdv geeft een soort vangnet
en dat werkt echt versterkend!! Ik vind dat dit door moet gaan, het kan veel waarde geven en
een hulp zijn voor anderen.
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