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De transitie van de jeugdzorg per 
1 januari 2015 is ingezet met de 
gedachte dat de jeugdzorg beter en 
meer passend georganiseerd kon 
worden. De Opvoedpoli herkende 
zich in de transformatiedoelen, ze 
sluiten naadloos aan bij onze visie op 
goede zorg. Hoe we die zorg leveren is 
geformuleerd in onze visie, getiteld Het 
Kompas. Het Kompas geeft richting 
aan ons dagelijks handelen en de zorg 
die wij leveren. 

De transitie en transformatie zijn 
aanleiding geweest om extra om ons 
heen te kijken in de vorm van een onder-
zoek. Past de rol van De Opvoedpoli in 
het veld bij de transformatiedoelen? 
En geeft De Opvoedpoli in haar werk-
wijze en ontwikkeling vorm aan de 
transformatie? Ervaren onze cliënten 
onze hulp en behandeling als goede 
zorg, die bij hen past en hen helpt hun 
problemen op te lossen? Het resultaat 
van dit onderzoek, uitgevoerd bij mede- 
werkers, verwijzers en cliënten ligt hier 
voor u. Dit resultaat geeft reden tot 
optimisme en stof tot nadenken. 

Optimisme omdat het als visie-
gedreven organisatie goed is om te 
zien dat je visie herkend en erkend 
wordt. De uitgangpunten voor 
goede zorg die wij in ons Kompas 
formuleerden ziet men terug in ons 

handelen. Onze aandacht voor 
mensen, wijze van contact maken, 
de huiselijke sfeer van onze locaties, 
hulp en behandeling die bij kind 
en gezin passen en de klik met de 
hulpverlener: het wordt gezien en 
gewaardeerd. 

Optimisme ook omdat uit gesprekken 
met verwijzers blijkt dat er een aantal 
goede stappen is gezet op het gebied 
van toegankelijkheid van de jeugd-
hulp en de aansluiting van de hulp  
op lokale problematiek. Maar er is 
nog veel te winnen. 

Stof tot nadenken vinden we vooral 
op het gebied van organisatie, 
administratie en samenwerking. 
Zo maken wij ons grote zorgen over 
de stijging van de administratieve 
lasten. Met name de diversiteit 
aan verantwoordingseisen legt 
grote druk op de administratie van 
zorgorganisaties. Wij denken dat er 
andere vormen van verantwoording 
zijn die efficiënter en effectiever zijn 
en beter aansluiten bij de bedoeling 
van de zorg. Graag denken wij mee 
over eenvoudiger en zinvolle 
verantwoording, zodat de druk op  
de administratie vermindert en er 
meer tijd overblijft voor kinderen  
en gezinnen.

Ook denken we na over verder- 
gaande samenwerking. Samen-
werking met de cliënt, tussen 
zorgorganisaties, maar ook met 
andere hulpverleners en organisaties 
over alle domeinen heen, kan een 
belangrijke verbetering leveren in 
de hulp aan gezinnen, kinderen en 
jongeren. Een team dat hulp biedt aan 
een gezin met ernstige problemen kan 
betere resultaten boeken als het over 
brede expertise kan beschikken. Door 
zowel (ambulante- als residentiële) 
psychische hulp te bieden aan 
kinderen én ouders, maar ook  
ondersteuning op financieel 
gebied, met werk, op school, in de 
opvoeding, met opvang, vrije tijd 
enzovoorts, kunnen we echt duurzame 
verandering bewerkstelligen. Om dat 
te organiseren moeten we anders 
kijken naar de zorg, creatief zoeken 
naar oplossingen en soms eigenwijs 
een andere weg bewandelen. Met 
als doel om kinderen écht een betere 
toekomst te geven. 

Verandering-Transformatie-kunnen 
we alleen samen realiseren. We 
nodigen u daarom van harte uit om 
met ons mee te denken en te doen. 

Voorwoord
Annemarie van Dalen
Bestuurder van De Opvoedpoli
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De Opvoedpoli behoudt 
identiteit in veranderend 
jeugdlandschap
Ruim twee jaar geleden is alle hulp vanuit jeugdzorg, de Zorgverzekeringswet (ZVW)  

en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor kinderen tot 18 jaar  

gedecentraliseerd. Gemeenten krijgen de regie in handen over alle jeugdhulp waaronder 

ook de jeugd GGZ. De ingezette transitie en transformatie van de jeugdhulp, prikkelt tot 

nieuwe manieren van zorg organiseren. Manieren van zorg, waar De Opvoedpoli grotendeels 

vóór de transitie al mee werkte, zoals ambulante, outreachende zorg, maatwerk en 24/7  

bereikbaarheid. Alsnog kan een dergelijke transitie invloed hebben op de manier waarop  

je als organisatie werkt en de positie die je inneemt in het jeugddomein. Daarom is het  

soms goed om even pas op de plaats te maken en te kijken waar je nu staat. Werken we  

nog volgens onze visie? Zijn we nog onderscheidend in onze aanpak? Op welke punten  

kunnen we verder vernieuwen? Om die vragen te beantwoorden, is een uitgebreid  

onderzoek uitgevoerd naar het onderscheidend vermogen van De Opvoedpoli en  

haar geïntegreerde zorg.

De belangrijkste thema’s uit het onderzoek
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360 graden onderzoek

Het onderzoek wordt gestart in het voorjaar van 2016, door 
drie medewerkers van De Opvoedpoli: orthopedagoog en 
onderzoeker Silke de Klerk, adviseur verkoop en onderzoeker 
Lotte Westra en proces coördinator Marcel Vos. Drie  
medewerkers met verschillende achtergronden, die elkaar 
goed aanvullen. Zij gaan aan de slag met het opzetten van  
een onderzoek waarmee zij alle belangrijke stakeholders 
 van De Opvoedpoli weten te bereiken. 

codes toe te kennen aan verschillende type antwoorden en 
die codes weer te koppelen aan thema’s, kunnen we zien 
hoe vaak bepaalde thema’s worden genoemd. Hoe vaker een 
bepaald thema ter sprake komt, hoe meer het leeft onder de 
respondenten. Omgekeerd geldt hetzelfde.  
Die thema’s vergelijken we met de visie van waaruit  
De Opvoedpoli werkt, die is vastgelegd in ons Kompas.  
Dat beschrijft de kernwaarden waar we voor staan.  
Zo brengen we duidelijk in kaart welke aspecten van  
onze hulpverlening het meest worden gewaardeerd en  
in hoeverre onze manier van werken overeenkomt met  
ons Kompas. Het helpt ons ook om duidelijke dwars- 
verbanden te leggen, waarmee we de uitkomsten van  
het onderzoek tastbaar maken én kunnen relateren aan  
andere onderzoeken.” 

Uitkomsten van het onderzoek

Na de enquête onder meer dan vijftig medewerkers in mei,  
de interviews met verwijzers en gemeentes gedurende de 
zomer én het onderzoek onder bijna 170 cliënten in het  
najaar, komt een overwegend positief beeld naar voren,  
vertelt Lotte Westra: “De visie van De Opvoedpoli wordt  
duidelijk herkend en gewaardeerd. Dat komt ook indirect  
naar voren, dus wanneer daar niet specifiek naar wordt 
gevraagd. Daarmee weet De Opvoedpoli zich op belangrijke 
punten te onder-scheiden van andere zorgaanbieders.  
We springen er vooral uit op het gebied van contact en  
communicatie en onze eigen wijze van (be)handelen.  
Tegelijk zijn er ook onderdelen van de visie en behandel- 
wijze die niet, of in mindere mate, worden herkend, zoals  

Onderzoekers Silke de Klerk (links) en Lotte Westra (rechts)

Silke de Klerk: “We besloten om een zogenaamd 360 
graden onderzoek te doen. Daarmee breng je heel ge-
detailleerd in kaart hoe de belangrijkste groepen waar je 
als organisatie mee werkt, jouw dienstverlening ervaren. 
In het geval van De Opvoedpoli zijn dat de medewerkers 
zelf, de cliënten en de verwijzers.  
Omdat die groepen zo van elkaar verschillen, hebben 
we ze allemaal op een andere manier benaderd. De 
medewerkers met een enquête, de cliënten met een 
belonderzoek en de gemeenten en verwijzers door  
middel van interviews.”

Kwantificeren en dwars-verbanden
Die verschillende benaderingen leveren een grote 
diversiteit aan antwoorden op. Dat wordt nog versterkt 
doordat alle regio’s waarin De Opvoedpoli actief is in het 
onderzoek worden meegenomen. Om de wetenschappe-
lijke verantwoording van het onderzoek te borgen, heb-
ben de onderzoekers gebruik gemaakt van een methode  
om de antwoorden te kwantificeren. Lotte Westra: “Door 

geïntegreerde zorg en maakbaarheid.” We belichten de  
belangrijkste conclusies van de onderzoeken.

Communicatie en contact

Echt contact leggen en een gelijkwaardige relatie opbouwen 
is al sinds de oprichting in 2008, één van de belangrijkste 
kernwaarden van De Opvoedpoli. Zoals het in ons Kompas 
staat: wij behandelen geen problemen, maar mensen. Het is 
dan ook goed om te merken dat negentig cliënten die aan het 
onderzoek hebben meegedaan, het contact met hun coach 
noemen als positief punt. Lotte Westra: “Cliënten waarderen 
vooral dat de coach oprecht luistert, transparant communi-
ceert en in alles wat hij of zij doet, afstemt met de cliënten. 
Ook de positieve benadering, het vertrouwen in cliënten en 
actief meedenken wordt als erg fijn ervaren. Dat alles zorgt 
ervoor dat de cliënten zich serieus genomen voelen en er een 
gelijkwaardige relatie ontstaat. Van de cliënten die eerder met 
andere zorgaanbieders in aanraking zijn geweest, benoemt 
25% dit als een punt waarop De Opvoedpoli zich positief  
onderscheidt. Daarmee is het ook onder die groep het  
meest genoemde positieve aspect van De Opvoedpoli.”
De klik die de cliënt heeft met de coach speelt bij deze  
waardering ook een belangrijke rol. Silke de Klerk: “We doen 
erg ons best om een passende coach te vinden bij elke cliënt. 
31 keer kwam naar voren dat de cliënt een echte klik had  
met de coach, wat het persoonlijke contact makkelijker  
maakt en de behandeling ten goede komt. Een bevestiging 
voor ons dat die manier van contact maken goed werkt en  
een belangrijk onderdeel is van onze aanpak.”



Geïntegreerde zorg
Geïntegreerde zorg vormt een  
belangrijk deel van de aanpak die 
kenmerkend is voor De Opvoedpoli. 
Ook onder de medewerkers leeft 
deze vorm van zorg; ruim 57% van 
de  respondenten van het onderzoek 
noemen het als belangrijke onder-
scheidende factor. Uit het onderzoek 
kwam echter ook naar voren dat 
geïntegreerde zorg op verschillende 
manieren opgevat en uitgelegd  
kan worden. 

Volgens onze visie begint geïntegreerde 
zorg al bij de hulpvraag. We bekijken 
het probleem, de systeem-factoren die 
meespelen en de verschillende leefdo-
meinen. Aan de hand daarvan volgt een 
multidisciplinair overleg, waarbij we 
bekijken welke disciplines nodig zijn om 
de cliënt het beste te helpen en welke 
specialismen daarbij passen. In plaats 
van deze zorg fragmentarisch onder te 
brengen bij verschillende  
organisaties, werken we samen vanuit 

een multidisciplinair team, met onze 
eigen specialisten. Zo heeft de cliënt 
één aanspreekpunt en hoeft de zorg-
vraag maar één keer geformuleerd te 
worden. Bijkomend voordeel is dat 
er minder kans is op vertraging in het 
proces, zodat de zorg sneller op gang 
komt. We werken hierbij op basis van 
het Wraparound Care model, waarbij 
de oplossing centraal staat in plaats 
van het probleem. Het leven van 
mensen is niet in stukjes gedeeld, 
onze zorg dus ook niet.

Opvoed én poli

In gesprekken met ouders en jongeren, maar ook 
in de samenwerking met gemeenten, blijkt dat de 
naam Opvoedpoli regelmatig geassocieerd wordt 
met lichte problematiek en opvoedingsvraagstukken. 
Ook in dit onderzoek komt dit bij verscheidene  
respondenten naar voren. De naam Opvoedpoli  
is echter gekozen om zoveel mogelijk recht te doen 
aan de combinatie van jeugdzorg en jeugd GGZ 
die wij, zoals eerder toegelicht, geïntegreerde  
zorg noemen.
Het eerste deel van de naam, Opvoed-, staat ook 
voor orthopedische de jeugd- en opvoedhulp. Het 
tweede gedeelte uit de naam, –poli, staat voor de 
specialistische GGZ-behandeling die De Opvoedpoli 
biedt bij zwaardere, psychische en psychiatrische 
problematiek. Zo werken op al onze vestigingen 
onder andere psychiaters en GZ-psychologen en 
behandelen zij kinderen met bijvoorbeeld trauma’s, 
angsten of depressie. De naam Opvoedpoli doet 
daarmee recht aan de geïntegreerde zorg die  
De Opvoedpoli biedt.  Wij zijn er voor basis- en  
specialistische jeugd-GGZ en jeugd- en opvoed- 
hulp aan gezinnen met kinderen van 0-23 jaar.
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geïntegreerde zorg, werken die professionals met elkaar  
samen in multidisciplinaire teams om die hulp te geven  
die het beste past bij de cliënt”, vertelt Silke de Klerk.  
“Wanneer we van mening zijn dat doorverwijzen naar een  
andere zorgaanbieder in het belang is van de cliënt, doen we 
dit ook. Toch geven enkele ketenpartners in het onderzoek 
aan dat De Opvoedpoli soms teveel zelf wil doen en daarmee  
te laat verwijst naar andere zorgaanbieders. Aangezien  
samenwerking met andere organisaties een van de punten  
is in ons Kompas, bekijken we hoe we die feedback ter harte 
kunnen nemen en meer de samenwerking kunnen opzoeken 
met andere aanbieders en wijkteams.” 
 

Ontschotting

“Bij het opzoeken van die samenwerking kan onze eigenzinnige 
 houding en ‘out of the box’ denken waar we bekend om staan 
juist in ons voordeel werken”, beredeneert Silke. “Samenwerken 
wordt vaak nog bemoeilijkt door wetgeving, verantwoording 
en financiële onmogelijkheden. Die schotten tussen de zorg 
bemoeilijken soms het opzetten van effectieve samenwerking. 
Hoewel er aandacht is voor ontschotting, helpen we daar 
graag een handje aan mee door ons actief bezig te houden 
met het opzetten van pilots en innovatieve vormen van  
behandeling (zie ook pagina 18). We blijven kritisch kijken  
naar de nieuwe schotten die in de decentralisatie zijn ontstaan 

en zoeken actief naar manieren om die in samenwerking te 
overbruggen. We hopen dat uiteindelijk het hele jeugddomein 
daarvan kan profiteren.”

 
De Opvoedpoli in een veranderend 
jeugddomein

Ondanks de veranderingen in de afgelopen jaren, laat het 
 onderzoek duidelijk zien dat de kernwaarden die de basis 
vormen voor onze zorg, goed in stand zijn gebleven. Onze 
visie, vastgelegd in het Kompas, wordt breed gedragen onder 
medewerkers en goed herkend door cliënten. Daarmee weet 
De Opvoedpoli zich op een positieve manier te onderscheiden. 
Met als enige uitzondering onze visie op maakbaarheid en 
geïntegreerde zorg die niet altijd worden herkend of anders 
worden geïnterpreteerd (zie kader geïntegreerde zorg).
Het overgrote deel van de cliënten dat heeft deelgenomen  
aan het onderzoek, is zeer te spreken over de zorg die zij 
ontvangen hebben. Met name onze focus op het leggen van 
contact, maatwerk en de outreachende aanpak blijken goed  
te bevallen en de gewenste resultaten te behalen.  
Communicatie, bejegening en contact lijkt een thema te  
zijn dat cliënten ontzettend belangrijk vinden en waar we  
in blijven investeren. 
Onder ketenpartners, verwijzers en gemeentes staat  
De Opvoedpoli bekend als een innovatieve en creatieve  
organisatie. Ons ‘out of the box’ denken en de nadruk op  
ambulante vormen van jeugdhulp worden zeer gewaardeerd  
en sluiten goed aan op de transformatie-gedachte van het 
jeugddomein. Daarnaast wordt de snelheid waarmee cliënten 
doorgaans terecht kunnen, zeer gewaardeerd. De Opvoedpoli 
wordt gezien als een flexibele partij.
Uit het onderzoek kunnen we opmaken dat De Opvoedpoli  
nog steeds onderscheidend is en goed aansluit op de  
heersende transformatiegedachte. Om onderscheidend  
te blijven, dienen we te investeren in onderzoek om verder  
te onderbouwen dat onze manier van werken effectief is  
en te blijven zoeken naar nieuwe behandelmethodes en  
samenwerkingsverbanden. Wellicht kan De Opvoedpoli  
op die manier zelfs een voortrekkersrol vervullen in het  
immer veranderende jeugddomein.

Onderzoeker Marcel Vos

Aandacht voor communicatie
De communicatie en het contact worden overigens niet  
alleen als positief punt benoemd. Het is met negentien keer 
ook het meest genoemde punt van verbetering. Cliënten die 
dit noemden, gaven aan dat ze zich slecht gehoord voelden en 
dat er aan hun wensen voorbij werd gegaan. Onder deze groep 
waren opvallend veel vaders met deze beleving, waardoor 
ze zich niet serieus genomen voelden. Silke de Klerk: “Deze 
uitkomst geeft vooral aan dat dit een heel belangrijk thema  
is voor onze cliënten. Zij hechten er veel waarde aan wanneer 
communicatie, bejegening en contact op een goede manier 
verlopen. Daarom blijft het een punt waar we aandacht aan 
besteden en in blijven investeren.”

Doen wat werkt

Naast de communicatie, kenmerkt De Opvoedpoli zich door 
de menselijke maat. Die zich uit in de manier waarop diagnos-
tiek en behandeling worden benaderd. ‘Doen wat werkt’ vat 
dat goed samen. De behoefte van de cliënt is leidend en de 
behandeling wordt daarop toegespitst.  
Die vorm van maatwerk en waar nodig afwijken van proto-
collen, gecombineerd met een persoonlijke coach die 24/7 

bereikbaar is, zorgen voor een hoge waardering van onze zorg.
“Zowel onder de medewerkers, (40 keer genoemd) als onder  
de cliënten (49 keer genoemd) worden de diagnose en  
behandeling als belangrijk positief kenmerk benoemd”, legt 
Lotte uit. “De cliënten noemen vooral de professionele manier 
waarop de behandeling heeft plaatsgevonden, de systemische 
aanpak en het duidelijke werkplan dat voor zowel de ouders als 
de cliënt beschikbaar is. De medewerkers benoemen vooral het 
bieden van zorg op maat in plaats van een op aanbod gerichte 
aanpak. Daarop aansluitend komt naar voren dat het belang en 
de behoefte van de cliënt daadwerkelijk voorop staat, waarbij er 
uitgegaan wordt van hun eigen kracht en probleemoplossend 
vermogen.”

Werkwijze uitdragen
Een groot deel van de medewerkers (30 keer genoemd) gaf 
aan geïntegreerde zorg als een belangrijke onderscheidende 
factor te zien. Tegelijk bestaat er onder diverse respondenten 
verwarring over geïntegreerde jeugdhulp zoals De Opvoedpoli 
die voor ogen heeft (zie kader geïntegreerde zorg) of zijn  
respondenten niet overtuigd van de meerwaarde. Dit geeft  
aan dat een goede uitleg en communicatie hiervan onze  
aandacht verdient. Hetzelfde geldt voor maakbaarheid.  
Eén van de punten van ons Kompas dat door geen van de  
respondenten is herkend of benoemd, terwijl het toch een  
belangrijk onderdeel van de uitgangspunten van De Opvoed-
poli is. Ook aan dit aspect van onze hulpverlening zullen we  
de nodige aandacht besteden om over te brengen en verder 
deel uit te laten maken van de behandeling.  

Samenwerking

Samenwerking staat bij De Opvoedpoli centraal. Met  
een breed spectrum aan professionals van verschillende  
disciplines in huis, kan De Opvoedpoli een grote verscheiden-
heid aan problematiek aan. “In het kader van onze visie op  

Onderzoeker Silke de Klerk
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Iedere organisatie heeft een klankbord nodig, iemand die adviseert of een spiegel voor-

houdt. Het Cliëntenplatform vervult deze rol voor De Opvoedpoli. De leden zijn  

betrokken bij actuele ontwikkelingen, adviseren over behandeltrajecten en bewaken  

de kernwaarden van de organisatie. Vanzelfsprekend dus, dat zij ook bij het onderzoek 

betrokken zijn. Samen met medewerkers, behandelaars en stagiaires hebben de vier 

leden van het Cliëntenplatform in totaal bijna 170 cliënten gebeld om hen te vragen  

naar hun ervaringen met De Opvoedpoli en te onderzoeken in hoeverre zij de visie van 

De Opvoedpoli herkennen. 

Cliëntenplatform reflecteert 
op de uitkomsten van het 
cliëntenonderzoek

“Vanuit onze kritische blik, zijn we geneigd de focus 
te leggen op het negatieve, maar we kunnen niet 
ontkennen dat de uitkomst van het onderzoek over de 
hele linie erg positief is,” stelt Lysander van der Sluis 
tevreden vast. De voorzitter van het Cliëntenplatform 
(CP) vormt de laatste vier jaar samen met leden Nadia 
Loutfi, Jeroen Spoelstra en Jaap Ritsema het CP. 
Lysander: “We zijn allemaal betrokken geraakt bij  
De Opvoedpoli, omdat we zelf een kind in behandeling 
hebben gehad. We waren tevreden over de zorg die 
aan ons en onze kinderen is verleend en raakten 
geïnteresseerd door de manier waarop die zorg 
verschilde van andere GGZ instellingen. Die zorg, daar 
wilden we graag een bijdrage aan leveren. Dat was voor 
ons de belangrijkste motivatie om te participeren in het 
Cliëntenplatform.” 

Perspectief van de cliënt

Nadia haakt daarop in: “Als ouders vinden we het erg 
belangrijk om vanuit het perspectief van de cliënt te 
bekijken hoe de dienstverlening beter kan of van een 
hoog niveau blijft. Daarom geven we onze visie op 
nieuwe initiatieven en kijken we heel consistent naar 

Het Cliëntenplatform is toe aan nieuwe ervaringen en een 
frisse blik en zoekt daarom nieuwe leden. De vier leden 
van het CP hebben in de loop der jaren niets ingeboet aan 
passie of  enthousiasme. Met meer leden hopen ze meer 
initiatieven van de grond te krijgen en een gevarieerder 
klankbord te zijn voor zowel elkaar als De Opvoedpoli. 
Het Cliëntenplatform komt vijf keer per jaar bij elkaar om 
te overleggen over de actuele stand van zaken, waarbij 
ook de directie van De Opvoedpoli aanwezig is. Daarbij is 
alle ruimte voor inspraak in de processen en initiatieven 
van De Opvoedpoli en de Care Express, waardoor ieders 
inbreng een zichtbaar en wezenlijk verschil maakt. Verder 
is het CP een gepassioneerd, gezellig en toegankelijk 
team. Betrokkenheid is de belangrijkste eis waar aspirant 
leden aan dienen te voldoen. Achtergrond, werk of 
opleidingsniveau zijn niet van belang; hoe gevarieerder, hoe 
beter. Ervaring met de zorg van de Care Express is een pré.

Geïnteresseerd? Neem contact op met het cliëntenplatform 

via clientenplatform@opvoedpoli.nl.

Cliëntenplatform zoekt versterking
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alle stappen in het proces.” Zo heeft het CP er mede voor 
gezorgd dat een gedegen intakegesprek vast onderdeel is 
geworden van het zorgtraject, vertelt Lysander: “De intake is 
erg belangrijk om een goed beeld te krijgen van de cliënt en 
de hulpvraag. In het verleden zagen we echter dat het daar 
soms niet van kwam, bijvoorbeeld door spoed of verwijzing. 
Natuurlijk is het goed om snel hulp te bieden wanneer dat 
nodig is, maar dan kan de intake ook nog op een later moment 
plaatsvinden. Zo krijg je grotere zekerheid of de behandeling 
die je inzet, ook echt de best passende is.”
Dat betekent niet dat het CP naar een cultuur wil van vink-
lijstjes en strak omlijnde zorgpaden, benadrukken Lysander 
en Nadia beiden: “Een hulpvraag laat zich niet altijd precies 
omkaderen. Je moet bepaalde richtlijnen naleven, maar het 
belang en eigenheid van het kind staat voorop. We staan heel 
erg achter die visie en stimuleren de organisatie om vanuit die 
gedachte zorg te blijven bieden. Toen De Opvoedpoli in 2015 
deel ging uitmaken van IHUB (een samenwerkingsverband 
waar naast De Opvoedpoli ook Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, 
Altra en De Nieuwe Kans deel van uitmaken), hebben wij ons 
hard gemaakt voor het behouden van die gedachte en de 
ambulante, outreachende zorg die daarbij hoort. Gelukkig  
zijn De Opvoedpoli en haar partners er zelf ook van overtuigd 
dat die manier van werken onlosmakelijk verbonden is met  
haar kernwaarden.”

Het cliëntenonderzoek

Voor het cliëntenonderzoek zijn bijna 170 cliënten benaderd 
die hun traject bij De Opvoedpoli of Care Express tussen 
december 2015 en augustus 2016 hebben afgesloten en 
minimaal twee maanden in zorg zijn geweest. Bij cliënten 
jonger dan 18 jaar, werd het gesprek meestal met de ouders 
gevoerd. Zij werden gevraagd naar hun positieve en negatieve 

ervaringen met De Opvoedpoli. Daarna werd door middel van 
stellingen gepeild in hoeverre cliënten de uitgangspunten van 
De Opvoedpoli (vastgelegd in het Kompas) herkenden in de  
zorg die aan hen is verleend.

Herkenbare uitkomsten

“De punten die uit het onderzoek naar voren komen, zijn voor 
ons heel herkenbaar”, vertelt Nadia. “Met name de waardering 
voor contact en communicatie, wat een belangrijk onderdeel 
is van de aanpak van De Opvoedpoli. Uit het onderzoek komt 
dat dan ook duidelijk naar voren (zie figuur tevredenheid) als 
meest genoemde positieve punt. Ook de waardering voor de 
klik en de 24-uurs bereikbaarheid van de coach zien we vaker 
terug.” Tegelijk valt op dat communicatie en match met de 
coach ook relatief het meest als negatieve punten worden 
benoemd (zie figuur negatieve punten). Nadia: “Dit geeft aan 
dat contact cruciaal is in de zorg die we verlenen. Is de match 
niet goed, dan heeft dit zijn uitwerking op de behandeling. 
Ondanks dat van tevoren zorgvuldig wordt afgewogen welke 
coach het beste past bij de cliënt en de zorgvraag, kan  
dat gebeuren.”
Lysander gaat verder in op de negatieve score op contact en 
communicatie: “Als ouder heb je altijd het beste voor met je 
kinderen en doe je je uiterste best om goed voor ze te zorgen. 
Toch worden er soms in het belang van het kind beslissingen 
gemaakt, die voor de ouders lastig zijn om te accepteren. Als 
behandelaar probeer je dit zo goed mogelijk uit te leggen, 
maar het is begrijpelijk wanneer ouders in die gevallen een 
negatieve reactie geven.” Nadia haalt een voorbeeld aan 
waarbij wèl ruimte is voor verbetering: “Soms liggen ouders in 
scheiding, of zelfs een vechtscheiding, waardoor één van hen 
bijna automatisch meer als aanspreekpunt functioneert. In  
die gevallen is het belangrijk dat de coach er aandacht voor 

Het Cliëntenplatform 
v.l.n.r. Nadia Loutfi 
Lysander van der Sluis 
Jaap Ritsema en Jeroen 
Spoelstra
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heeft dat beide ouders voldoende geïnformeerd en gehoord 
worden.” 
Tenslotte zijn Lysander en Nadia blij om te zien dat de 
snelheid waarmee cliënten terecht kunnen als positief punt 
naar voren komt. Nadia: “Van oudsher is de traditionele GGZ 
een vrij logge cultuur. Daarom is het heel fijn om te zien dat 
het bij De Opvoedpoli nog steeds anders kan. Je zoekt niet 
voor niets hulp; problemen heb je niet tijdens kantooruren 
van 9 tot 5. Je wil snel terecht en als het écht nodig is, ook 
buiten kantooruren met je coach kunnen spreken.” 

Vergelijking met het Kompas

De belangrijkste punten uit het Kompas, zoals geïntegreerde 
zorg, gelijkwaardig contact en communicatie en de klik met 
de coach, worden duidelijk herkend door de geraadpleegde 
cliënten. Dit geeft aan dat de visie niet alleen een papieren 
werkelijkheid is, maar dat er ook daadwerkelijk via deze 
principes gewerkt wordt. Van alle punten blijft alleen ‘het 
leven is niet maakbaar’ duidelijk achter. Lysander denkt 
dat die uitkomst misschien onvermijdelijk is: “Het is een 
moeilijk begrip om in één vraag te vatten. Omdat sommige 
problemen niet op te lossen zijn, zoals bijvoorbeeld autisme, 
kun je ervaren dat de vraag niet van toepassing is op je 
situatie. Het is een nieuwe kijk binnen de GGZ om te zeggen 
dat het probleem is opgelost, juist omdat je de handvatten 

hebt gekregen om ermee om te gaan. Wellicht kunnen we 
uitvinden in hoeverre maakbaarheid wordt herkend, door 
er op een andere manier of op een ander moment naar te 
vragen. Bijvoorbeeld in de vragenlijst die cliënten invullen 
wanneer een zorgtraject wordt afgesloten.”

De cliënt achter het antwoord

Het is duidelijk dat het onderzoek heeft gezorgd voor een 
schat aan informatie. Door de antwoorden en de inzichten 
die zo worden verkregen, maar ook door de opzet. Nadia:  
“Het is de eerste keer dat we bij De Opvoedpoli een 
onderzoek van deze grootte hebben uitgevoerd. Dat geeft 
ons nieuwe inzichten die we ook kunnen toepassen op de 
vragenlijsten die we al hanteren. Het geeft ook duidelijk 
weer dat er een hele wereld achter een antwoord zit. 
Lysander is het hier helemaal mee eens: “Het is belangrijk 
om te onthouden dat er achter ieder antwoord een mens 
schuilgaat, met een unieke eigen ervaring. Daarom is het 
onze tijd en aandacht waard om verder de diepte in te gaan 
en uit te zoeken waar antwoorden precies vandaan komen. 
Daarom gaan we goed nadenken over de uitkomsten en  
hoe die werkelijk geïnterpreteerd kunnen worden, voordat  
we er een traject voor opzetten. Zonder verdieping heb je  
wat ons betreft nog geen conclusie.” 

locatie

onbekende reden

flexibiliteit/toegankelijkheid/bereikbaarheid

maatwerk/outreachend

snelheid 

coach

diagnostiek/behandelinhoud
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Betekenisvol verantwoorden

Lokaal beleid, lokale 
verantwoordingseisen 

Eén van de voordelen van de 
decentralisatie is dat gemeenten zelf 
eisen voor verantwoording op kunnen 
stellen om de lokale problematiek zo 
goed mogelijk te monitoren. Hierdoor 
kan vroeg gesignaleerd worden 
of er veranderingen in het beleid 
noodzakelijk zijn. Maar deze grote 
verschillen leiden tot problemen bij 
zorgaanbieders. Het zorgt voor veel 
bijkomende administratieve lasten 
om alle informatie te verstrekken die 
nodig is om te kunnen verantwoorden 
aan alle verschillende gemeenten. 
Ook de beroepsorganisatie van 
accountants constateert dat de 
afspraken tussen gemeenten en zorg-
aanbieders soms te complex zijn de 
informatieuitwisseling traag gaat. 

Kwaliteit van zorg 

Laten we het daarom eens van 
een andere kant bekijken. Welke 
informatie hebben we nodig om te 
kunnen controleren of de hulp voor 
kinderen, jongeren en hun gezinnen 
op een goede manier verloopt? Een 
andere vorm van verantwoorden 

De wet stelt dat controle op de uitgaven en kwaliteit van 

jeugdzorg noodzakelijk is. Dat spreekt voor zich. Om mis-

verstanden te voorkomen: ook De Opvoedpoli vindt het 

de morele plicht van elke publieke organisatie om zich te 

verantwoorden. De huidige manier waarop verantwoording 

en controle plaatsvindt, vraagt echter om een kritische 

beschouwing. Een administratief circus, zo noemde een  

beleidsadviseur van een gemeente die deelnam aan het onderzoek de huidige 

situatie rondom verantwoording. En zij is niet de enige. In een interview met een 

contractmanager van een gemeente werd gesteld dat het proces van contract tot 

controle niet voldoende is doordacht. De administratieve lasten die bij zowel de 

gemeente als bij de zorgaanbieders zijn ontstaan, zijn onderschat. 

begint met de onderliggende vraag: 
hoe kijken de gemeente én de 
aanbieder naar prestaties, meten en 
verantwoorden? Want een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor de 
jeugd in een gemeente vraagt ook  
een gezamenlijke verantwoording 
over het gevoerde beleid. 
Het verminderen van de verant-
woordingsdruk kun je zien als een 
zoektocht naar een werkzame 
inrichting van bovengenoemde 
verhoudingen. Belangrijke vragen 
daarbij zijn: Wie heeft welke verant-
woordelijkheid? Wat moeten en 
willen we weten en waarom? Wat is 
een goede balans tussen vertrouwen 
en controle? Niet alleen de prestaties 
van een aanbieder moeten centraal 
staan, maar ook haar visie, opvatting 
over goede zorg, en hoe de zorg verder 
verbeterd kan worden.  

Omslag 

De Opvoedpoli pleit, samen met 
haar iHUB partners Horizon, Altra 
en De Nieuwe Kans, en een aantal 
gemeenten uit dit onderzoek, voor 
betekenisvolle verantwoording. Wat 
zegt bijvoorbeeld het aantal klachten 
en incidenten of een gemiddeld cijfer 

voor cliënttevredenheid nu echt over 
de kwaliteit van zorg? Alleen “meten 
is weten” past niet bij de complexiteit 
van ons handelen in de praktijk en de 
kwesties waar kinderen en gezinnen 
mee te maken hebben. 
Betekenisvol verantwoorden vraagt 
ook om andere meetmethoden, 
zoals spiegelgesprekken, bezoeken, 
focusgroepen, kranteninterviews, 
casuïstiekbespreking en het aangaan 
van het gesprek. Alleen werken met 
prestatie indicatoren vormt een risico 
op strategisch gedrag waarbij het 
middel het doel wordt. We willen koste 
wat het kost voorkomen dat we voorbij 
gaan aan waar het echt om gaat: de 
kwaliteit van onze zorg. 
De gemeenten in ons onderzoek geven 
aan dat zij niet alleen handen en voeten 
kunnen geven aan deze hervorming. 
Als alle partijen die betrokken zijn bij 
de jeugdzorg meedenken, kunnen we 
komen tot een verantwoordingsproces 
dat werkbaar is in de praktijk en daad-
werkelijk inzicht geeft in de waarde  
van de geleverde jeugdhulp.  
De Opvoedpoli wil op een betekenis-
volle manier verantwoording afleggen 
over wat we doen. Daarover gaan we 
graag in gesprek.
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De stap naar volwassenheid
“Onze geïntegreerde zorg werkt prettig en de schakel tussen jeugdzorg en jeugd GGZ  

is meestal helder. Het is jammer dat we onze geïntegreerde zorg vaak niet kunnen  

continueren als jongeren 18 worden”, zo stelt een behandelaar van De Opvoedpoli in  

dit onderzoek. Ook in de interviews bij gemeenten komt het knelpunt van de overgang 

van 18- naar 18+ vaak aan de orde, omdat als gevolg van het bereiken van 18 jaar  

behandelingen noodgedwongen stagneren of worden stopgezet. De overgang van de 

Jeugdwet in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet 

(ZVW), het uitblijven van domeinoverstijgend organiseren en het gebrek aan goede  

samenwerking tussen de betrokken partijen worden in de interviews als oorzaken  

genoemd. Waar liggen precies de knelpunten voor het continueren van geïntegreerde 

zorg en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen blijven doen wat nodig is? 

Jeugdwet (<18)

-  Jongere krijgt al jeugdhulp die op 18e verjaardag nog niet is afgerond

-  Gemeente heeft voor 18e verjaardag jeugdhulp toegekend

-  Jongere heeft voor 18e verjaardag jeugdhulp gehad en gemeente kent binnen 

een half jaar na afloop nieuwe jeugdhulp toe

-  Jongere ontvangt verzorging gericht op meedoen in de samenleving (participatie)

-  Jongere woont op grond van de jeugdwet tijdelijk in een jeugdinstelling en krijgt 

daar behandeling, waarvan de behandelaar aangeeft dat dit na de 18e verjaardag  

nog nodig is.

- Jongere ontvangt verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg. 

- Jongere ontvangt een behandeling in de geesteljke gezondheidszorg.

18 >

18 >

18 >

18 >

Doorgezet onder 

de jeugdwet

WMO

WLZ

ZVW

Geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg van De Opvoedpoli is een combinatie  
van psychologisch/ psychiatrische behandeling met ortho-
pedagogische gezins- en opvoedings-ondersteuning. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de systeem-factoren (zoals 
thuissituatie, vriendenkring, situatie op school of sport) niet 
los gezien kunnen worden van de kindfactoren (zoals trauma, 
ADHD, autisme). De systeem-factoren kunnen ook gedrags- of 
sociaal-emotionele problemen veroorzaken bij een kind, of 
andersom. De geïntegreerde aanpak van jeugd- en opvoedhulp 
met jeugd GGZ zorgt ervoor dat alle bepalende factoren wor-
den meegenomen in een hulptraject. 

Jeugdwet

De Jeugdwet omvat veel hulpvormen, zoals te zien is in bijgaand 
schema. Dit maakt het mogelijk om voor jongeren onder de 18 
geïntegreerde zorg te leveren.
De Opvoedpoli heeft met veel gemeenten afspraken gemaakt 
over het geïntegreerd werken met hulpvormen voor  kinderen 
onder de 18 binnen de Jeugdwet. Voor jongeren boven de  
18 worden deze zelfde hulpvormen in verschillende wetten 
geregeld. In sommige gevallen kan de hulp worden voort- 
gezet onder de Jeugdwet, maar dit is bij de veel van de  
trajecten niet het geval.  

Schematische weergave van de overgang in wetgeving. 18, en dan…

Zo valt GGZ voor volwassenen onder de ZVW en daarmee 
schuift de bekostiging hiervan als je 18 wordt naar de zorg-
verzekeraar. Financiering is nu afhankelijk van de contracten  
tussen zorgverzekeraars en jeugdhulpaanbieder en het soort  
verzekering dat de jongere heeft afgesloten. Verzekeraars 
stellen daarnaast andere eisen dan gemeenten, waardoor de 
voorwaarden gedurende een behandeling kunnen veranderen. 
Hulp gericht op de systeemfactoren kan worden voortgezet 
onder de Jeugdwet, maar kan ook onder de WMO vallen. Al 
deze voorwaarden zorgen voor vertraging in de hulp en soms 
zelfs voor het stop-zetten van een traject.

Samenwerken voor het ideaal

Voor het continueren van geïntegreerde zorg na de overgang 
van 18- naar 18+ is verdergaande samenwerking nodig tussen 
gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In deze 
samenwerking ligt de basis voor de toekomst van het breed 
gedragen ideaalbeeld van een integrale aanpak. Zo maken 
we het mogelijk om de zorg om de cliënt heen te organiseren, 
met behoud van continuïteit van behandeling en behandelaar 
en zonder financiering en regelgeving leidend te laten zijn. 
‘Hulp of behandeling aan jongeren en gezinnen mag niet 
afhankelijk zijn van de leeftijd of het profiel waarin zij passen’, 
is daarbij ons uitgangspunt. Wij gaan de samenwerking  
graag aan.
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Transformatie: 
waar liggen  
de mogelijkheden?

De sterke kanten van de transitie De zwakke kanten van de transitie

Laagdrempelig: een groot voordeel van de transitie is 
dat de jeugdhulp toegankelijker is geworden. De toegang, 
dichtbij de mensen thuis georganiseerd, is laagdrempelig 
en het imago van de jeugdhulp is verbeterd. Er kan beter 
worden ingespeeld op de vraag en het is vaker mogelijk om 
de hulp lokaal te organiseren. 

Veranderende kijk op de positie van de  
cliënt: de cliënt heeft sinds de transitie een belang-
rijkere rol gekregen in zijn of haar eigen zorgtraject.  De 
cliënt wordt, indien mogelijk, zelf geacht verantwoordelijk 
te zijn en regie te voeren. Daarbij staat de vraag centraal 
en niet het aanbod. Het flexibel organiseren van de hulp 
om de cliënt heen, een systemische blik en het leveren van 
maatwerk zijn belangrijke elementen van dit uitganspunt.

Inspelen op lokale vragen: doordat gemeenten 
nu zelf het jeugdbeleid samenstellen, kan er beter worden 
gestuurd op de lokale vraag. Zeker wanneer een regio met 
een bepaalde problematiek te maken heeft die minder 
voorkomt in de rest van het land, is het nu beter mogelijk 
om daarop in te spelen. Om van elkaar te kunnen leren en 
het wiel niet onnodig opnieuw uit te moeten vinden, blijft 
informatie delen met andere gemeenten essentieel. 

Overzicht op zorgvraag: een van de voordelen van 
het oprichten van wijkteams moest zijn dat deze teams 
een verbindende overzichtsrol zouden hebben met een 
volledig beeld van de zorgvraag in de wijk. Doordat een 
groot deel van de verwijzingen via de huisarts en via 
gecertificeerde instellingen loopt, komen deze kinderen/
jongeren niet automatisch in beeld bij de wijkteams.  
De samenwerking met huisartsen is nog niet optimaal, 
waardoor een groot deel van de zorgvraag aan het beeld 
van de wijkteams onttrokken wordt. 

Administratieve lasten: door de grote hoeveelheid 
aan en diversiteit in verantwoordingseisen, zijn de  
administratieve lasten hoog, zowel in de bedrijfsvoering 
als in het primair proces. Zowel gemeenten als zorg-
aanbieders ervaren dit. De lasten worden versterkt door 
het grote aantal contracten waar veel zorgaanbieders en 
gemeenten mee te maken hebben. Uiteindelijk gaat een 
deel van deze tijd ten koste van de directe tijd die aan de 
jeugdhulp wordt besteed. 

Samenwerken met andere domeinen: 
hoewel met de transitie al een grote stap is gezet richting 
de ontschotting, blijkt domeinoverstijgend organiseren 
nog slechts op kleine schaal plaats te vinden. Binnen  
het jeugddomein is er steeds meer mogelijk en worden 
vergaande initiatieven gestimuleerd. Vooral de samen-
werking met partijen buiten dit domein, zoals schuldhulp-
verlening, zorgverzekeraars, en woningbouwcorporaties, 
blijkt lastig te realiseren. 
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Sinds 2015 zijn gemeenten belangrijke samenwerkingspartners voor  

zorgaanbieders in de organisatie van jeugdhulp. De Opvoedpoli vindt het  

belangrijk om te weten wat er speelt bij gemeenten, zodat we gezamenlijk  

de jeugdhulp verder kunnen verbeteren. Hoe kijken verwijzers van wijkteams  

en contractmanagers en beleidsadviseurs van gemeenten terug op de  

transitie? En hoe moeten we volgens hen verder vooruit?  

Onderstaand overzicht geeft de visie van dertien geïnterviewden weer over  

de sterke en zwakke kanten van de transitie en de kansen en bedreigingen 

voor de transformatie. 

De kansen voor de transformatie De bedreigingen voor de transformatie 

Samenwerking tussen zorgaanbieders: een 
goede verbinding tussen jeugdhulp, GGZ, onderwijs en 
andere spelers in het netwerk van het kind/de jongere  
is de basis om de hulp voor de jeugd zo goed mogelijk 
vorm te geven. Deze verbinding maakt het mogelijk om  
uitganspunten van de transitie, zoals één gezin, één plan, 
één regisseur, beter vorm te kunnen geven in de praktijk. 
De transitie heeft geprikkeld tot meer samenwerking, 
maar op dit gebied liggen nog veel meer kansen dan  
nu wordt benut. 

Onderwijs: school is één van de belangrijkste  
onderdelen uit het netwerk van een kind/jongere.  
De school heeft daardoor vaak een goed beeld van  
de leerling en kan soms andere inzichten geven dan  
de ouders. Het is van grote waarde om het onderwijs te  
betrekken bij de jeugdhulp. De samenwerking tussen 
jeugdhulpaanbieders en onderwijs komt op veel  
plekken al goed tot stand, maar het biedt veel kansen  
om scholen meer te betrekken bij de transformatie. 

Preventie: aansluitend op de transitiedoelstellingen 
richten veel gemeenten zich op het optimaliseren van  
de preventieve tak van het jeugddomein. Door meer in  
te zetten op preventie, kunnen meer crises en opnames 
worden voorkomen. Hier zien de respondenten veel  
kansen liggen om jeugdhulp te verbeteren.  

Wantrouwen: er wordt een bepaalde mate van  
wantrouwen ervaren in het jeugddomein, zoals  
wantrouwen tussen de gemeente en de zorgaanbieder.  
Dit uit zich in uitgebreide verantwoordingseisen en  
daardoor veroorzaakte administratieve lasten. Ook  
heerst er soms wantrouwen tussen zorgaanbieders,  
wat niet ten gunste komt van de gewenste intensieve  
samenwerking. Dit wantrouwen kan een bedreiging  
vormen voor het jeugddomein.  

Balans tussen bezuinigen en innoveren:  
de respondenten zien een scheve balans tussen nood-
zakelijke bezuinigingen  aan de ene kant en de behoefte 
aan innovatie aan de andere kant. Deze twee bewegingen 
gaan moeilijk samen. Om kwaliteit van de jeugdhulp te 
kunnen waarborgen, is innovatie noodzakelijk. Ondanks 
deze spanning spelen een aantal gemeenten hierop in 
door bijvoorbeeld een innovatiebudget vrij te stellen. 

Ambulantisering: hoewel de ambulantisering  
van de jeugdhulp door velen wordt toegejuicht, kan  
deze beweging ook negatieve consequenties hebben.  
Respondenten geven aan dat goed in de gaten moet  
worden gehouden of er voldoende capaciteit is bij de 
aanbieders van ambulante jeugdhulp. Veel aanbieders 
kampen nu al met wachtlijsten, waardoor de noodzakelijke 
hulp soms niet op korte termijn beschikbaar is. In het 
verlengde hiervan ligt ook dat de kans op crises groeit. 
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Dr. Wim Gorissen, Directeur  

Effectiviteit & Vakmanschap bij  

het Nederlands Jeugdinstituut  

reflecteert op het onderzoek dat  

door de Opvoedpoli is uitgevoerd. 

“Om te beginnen is het goed te 
constateren dat de Opvoedpoli de 
beeldvorming bij externe partijen 
onderzoekt. Met name gemeenten zijn 
sinds de transitie belangrijke partners 
geworden. Hoe gemeenten tegen je 
aankijken moet voor elke instelling in 
het jeugdveld belangrijk zijn. 

Het is niet verrassend dat samen-
werking een van de belangrijkste 
thema’s is die gemeenten en verwijzers 
noemen. Als een cliënt naar je wordt 
verwezen, is het van belang die cliënt 
zo goed mogelijk te helpen. Vaak kun 
je dat zelf prima doen. Zeker als de 
verwijzer je mogelijkheden en beper-
kingen goed kent. Maar toch zal het 
regelmatig zo zijn dat je het in je eentje 
niet alleen afkunt. Het is onderdeel 
van je vakmanschap om die grenzen 
te kennen en dan aanvullende hulp in 
te schakelen. Dan is samenwerking 
met collega-instellingen van belang 
om de expertise die je zelf niet hebt 
“bij te schakelen”. Vroeger werd een 
cliënt dan vaak doorverwezen naar 
die collega-instelling, maar daar is die 
cliënt vaak niet mee gediend. Instel-
lingen die over hun eigen grenzen en 
ego heenstappen en in samenwerking 
hulp zoeken bij elkaar, kunnen ook 
cliënten met complexe problemen 
effectief helpen. Gemeenten letten 
hier bij de zorginkoop terecht steeds 
scherper op, omdat die willen dat hun 

burgers effectieve en doelmatige zorg 
krijgen van de juiste vaklui.

Er is nog een tweede reden waarom 
samenwerking zo belangrijk is. In 
dit geval niet tussen instellingen in 
de gespecialiseerde zorg, maar juist 
tussen de gespecialiseerde zorg in 
de “eerstelijns jeugdhulp” (in de regel 
ook de verwijzers) in bijvoorbeeld de 
wijkteams jeugd. Als een gespeciali-
seerde instelling een cliënt goed weet 
te helpen, in de regel ook met betrek-
ken van het gezin, zal de cliënt op een 
bepaald moment worden “ontslagen”. 
Het traject van de cliënt en het gezin 
is daarmee vaak niet af. Dan is het 
belangrijk dat al in de fase van de  
specialistische behandeling een 
goede samenwerking bestaat met  
het wijkteam, zodat het wijkteam na 
ontslag de cliënt en het gezin kan  
helpen met hun verdere ontwikkeling.

Zoals ik al schreef is het goed te 
constateren dat de Opvoedpoli deze 
feedback heeft opgehaald bij onder 
meer gemeenten en verwijzers. En dat 
ze deze feedback ter harte nemen bij 
het verder ontwikkelen van de samen-
werking met andere zorginstellingen 
in de gespecialiseerde jeugdhulp én 
met de eerstelijns jeugdhulp in b.v. 
de wijkteams. Ik wens de Opvoedpoli 
daarbij veel succes!”

Samenwerken: een ideaal, 
een doel, een knelpunt

Dr. Wim Gorissen

Opzet

“Onderzoeken of we kunnen samen-
werken volgens één tarief, in één 
traject, vanuit de behoefte van het 
gezin, zonder de financiering leidend 
te laten zijn. Dat is waarom deze pilot 
in april 2016 is gestart. Je weet aan 
het begin van een traject niet wat je 
nodig hebt en op welk moment. Door 
eerst vertrouwen op te bouwen tussen 

het gezin en de hulpverlener wordt de 
behoefte van het gezin duidelijk. Bij elk 
gezin is standaard een behandelaar 
van De Opvoedpoli en het Leger des 
Heils betrokken. De andere partijen 
zijn betrokken voor advies vanuit hun 
expertise en de korte lijn naar bijvoor-
beeld gezinsopnames. Inmiddels zijn 11 
gezinnen in Den Haag en 10 gezinnen 
in Zoetermeer bij de pilot betrokken. 
Gedurende het traject kunnen ouders 
meekijken in dossier. Dat is ook uniek 
in de jeugdhulp.

Meerwaarde

De pilot richt zich op gezinnen met 
meervoudige, complexe problematiek. 
De situatie van één van onze gezinnen 
geeft een beeld van de complexiteit. 
Het gaat om een gezin met twee  
kinderen. De moeder heeft veel  
problemen en speelt daardoor  
nauwelijks een rol in de opvoeding. 
De vader kampt met een verslaving 
waardoor hij een periode in een  
verslavingskliniek heeft doorgebracht. 
Hierdoor hoppen de kinderen van 

Samen werken aan 
de ontschotting in 
Zoetermeer en Den Haag

pleeggezin naar pleeggezin en  
ontbreekt het hen aan stabiliteit.  
Wanneer de vader uit de kliniek 
ontslagen wordt, oordeelt Jeugd-
bescherming dat hij een deel van de 
opvoeding op zich kan nemen, mits 
hij de kinderen een onderdak kan 
bieden. Het is beter voor de kinderen 
om verder op te groeien bij hun vader 
en bovendien is het alternatief, een 
plaatsing in een gezinshuis, veel  
duurder. Vader beschikt op dit  
moment niet over voldoende middelen 
om zelfstandig een woonruimte te  
regelen. De pilot heeft het gezin tijdelijk 
gefaciliteerd met een woning van het 
Leger des Heils en, in combinatie met 
de juiste hulp, de vader in staat gesteld 
de opvoeding voor zijn kinderen weer 
op te pakken. Dankzij deze samen-
werking kon er snel geschakeld worden. 

Snelle start, zeggen-
schap en resultaat

De pilot loopt nu 9 maanden en de 
eerste resultaten zijn heel positief.  

Transformeren in het jeugddomein betekent intensief samenwerken met verschillende 
aanbieders. Ook gemeenten hechten hier veel belang aan zo blijkt uit ons onderzoek.  
In Zoetermeer en Den Haag wordt op innovatieve wijze invulling gegeven aan dit ideaal.  
In een intensieve samenwerking tussen de gemeenten, het  inkoopbureau H10,  
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, De William Schrikker Stichting, het Leger des Heils, 
Jeugdbescherming west en De Opvoedpoli/Care Express wordt hulp voor gezinnen  
met complexe problemen georganiseerd. Daarbij wordt de behoefte van het gezin als 
uitgangspunt genomen. Ellen Vianen is projectleider van de pilot in Den Haag.

De gezinnen merken dat hun vraag 
snel wordt opgepakt en de hulp- 
verlening vlot van start gaat. Boven-
dien ervaren de gezinnen zeggenschap 
en vinden zij dat de hulp werkt. Ook de 
samenwerkende partijen zijn positief: 
het ‘wij-gevoel’ dat ontstaan is binnen 
de pilot maakt dat de samenwerking 
goed loopt. Zo nu en dan spreken we 
een andere taal, maar deze wrijving 
houdt ons scherp en geeft glans aan 
de samenwerking. In de overleggen 
worden we gedwongen om op elkaars 
stoel te gaan zitten. Hier ken je elkaars 
casuïstiek, zijn de lijntjes kort en kost 
het minder tijd om te schakelen.

Al doende leert men

De pilot is gestart om te onderzoeken 
of deze manier van samenwerken de 
toekomst heeft. Tijdens de uitvoering 
is er ook ruimte voor evaluatie en 
leren door te doen.  Zo zijn er proces-
matige knelpunten. Doordat meerdere 
partijen in een dossier werken, wordt 
de verantwoording ingewikkelder.  
We krijgen het administratief nog niet 
goed verwerkt, maar het is goed om 
knelpunten in deze pilot te belichten. 
Door de goede tussentijdse resultaten 
is de pilot inmiddels verlengt tot het 
eind van 2017. In de lopende trajecten 
werken we binnen het jeugddomein. 
Nu is de fase aangebroken om te 
onder-zoeken of we echt domeinover-
stijgend kunnen gaan werken, dus 
verder kijkend dan één leefgebied. 
Daar ligt onze volgende uitdaging”.   

1716

Karakteristiek | voorjaar 2017 Karakteristiek | voorjaar 2017



De huidige transformatie van het jeugdlandschap vraagt om innovatie bij zorgaanbieders, 

zo bleek ook in dit onderzoek. Terwijl schotten, regelgeving en verantwoordingsprocessen 

samenwerking vaak nog in de weg staan, zet De Opvoedpoli een stap vooruit met het  

A Team. Het A Team is ontstaan binnen iHUB: het samenwerkingsverband tussen  

De Opvoedpoli, Altra, Horizon en De Nieuwe Kans. Altra en De Opvoedpoli vormen  

samen het multidisciplinaire A Team. Het doel is om de aanpak van complexe problematiek 

te innoveren, waarbij kant-en-klare oplossingen doorgaans niet helpen. Vanuit die gedacht 

is het A Team geboren.

Duurzame oplossingen

Bij gezinnen waar een uithuisplaatsing dreigt, wordt 
shared decision making toegepast. De eigen keuze 
van ouders en jeugdigen leidt tot meer effectieve zorg 
dan afgedwongen hulp. Vervolgens wordt maatwerk 
toegepast uit een aanbod van onder andere diagnos-
tiek, psychiatrisch of klinisch-psychologisch onderzoek, 
persoonlijkheidsonderzoek en observaties thuis of op 
school. Door diverse vormen van hulp te combineren, 
wil het A Team een duurzaam alternatief voor een 
uithuisplaatsing realiseren. Het A Team combineert 
zelf de nodige expertise voor praktische begeleiding en 
intensieve behandeling, maar zoekt de samenwerking 
op voor time out modules zoals korte gezinsopnames. 
Ook wordt de verbinding met de volwassen GGZ 
gelegd, wat ook uit dit onderzoek blijkt als een  
nood-zakelijke stap in de samenwerking.  

Richting het ideaalbeeld

Dit soort samenwerking is nog relatief nieuw, maar niet 
ongefundeerd. Het A Team wordt ondersteund door 
onderzoek van Raymond Grutterswijk, die promotie- 
onderzoek doet naar ambulante werkwijzen als  
alternatief voor Jeugdhulp Plus. Door deze koppeling 
aan onderzoek, bouwt iHUB kennis op over deze vorm 
van hulpverlening. Dit kan helpen bij verdere toepassing 
van het concept in andere regio’s, die behoefte hebben 
aan effectieve alternatieven voor uithuisplaatsing.  
Zo hopen we door innovatie steeds meer complexe 
gezinnen beter te kunnen helpen en belangrijke  
stappen te zetten richting het ideaalbeeld van het 
jeugdhulpdomein.

A Team: geïntegreerd 
en multidisciplinair

Hoe kijken medewerkers naar De Opvoedpoli?  
Wat zien zij als het onderscheidend vermogen? In dit 
onderzoek werden medewerkers gevraagd hierop de 
reflecteren. Marloes Pelders – De Zeeuw, gezinscoach/
pedagoog/IMH-specialist in opleiding van De Opvoedpoli 
in Utrecht, deelt haar ervaringen.

Je kind heeft driftbuien, loopt vast 
op school en je zit met je handen in 
het haar. ‘Ben ik een slechte ouder? 
Wat is er met mijn kind aan de hand?’ 
Dit zijn emotionele vragen en maken 
je kwetsbaar. Niet verwonderlijk dat 
de stap naar professionele hulp een 
hele grote is. Fijn, wanneer je dan 
niet eerst lange tijd op een wachtlijst 
hoeft te staan. Ik vind het mooi dat 
De Opvoedpoli probeert om mensen 
snel te helpen.

Direct contact

Als je de stap hebt gezet om pro-
fessionele hulp in te roepen, wil je 
natuurlijk niet je verhaal aan talloze 
mensen doen. Bij De Opvoedpoli 
 wordt er goed gekeken naar de 
match tussen hulpverlener en cliënt. 
Persoonlijk contact en betrokkenheid 
hebben we hoog in het vaandel staan. 
Je krijgt altijd de directe contact- 
gegevens van jouw hulpverlener. Als 
het nodig is kun je jouw hulpverlener 
24/7 bereiken, want problemen heb 
je niet alleen op werktijden. Een 
huilbaby huilt ook op zaterdag en 
zondag. Wel zeg ik altijd tegen ouders: 
“Ik heb ook weekend en ik slaap ook 
’s nachts”. Ouders snappen dat en 
juist omdat ze weten dat de mogelijk-
heid er is, om te bellen in geval van 
nood, doen ze dat alleen als het écht 
nodig is. Als ouders hun kind willen 
leren doorslapen, ben ik ’s avonds bij 
ouders thuis, om ze er doorheen te 

Marloes Pelders, gezinscoach

Toegankelijk in alle opzichten
coachen, want dát is wat ouders dan 
nodig hebben om een slaaptraining vol  
te houden. 

Het draait om de cliënt...
maar dan ook echt!

Hoewel we natuurlijk werken met 
zorgpaden en bewezen effectieve 
behandelingen, stemmen we onze 
zorg af op de vraag van de cliënt en is 
niet het aanbod leidend. Problemen 
zij niet in één hokje te passen. Kant en 
klare oplossingen bestaan niet. Goed 
observeren en luisteren is belangrijk. 
Het verhaal van ouders, het gezins- 
systeem, het netwerk rondom het kind: 
dat is wat iedere ouder en ieder kind 

uniek maakt. Soms is een kind angstig 
ten gevolge van een eerdere gebeurte-
nis, soms door negatieve gedachten 
en soms ten gevolge van ruzies tussen 
ouders. Deze verschillende oorzaken 
vragen om een verschillende aanpak.

Eigen kracht

Naast deze hulpverlening op maat, 
vind ik het belangrijk om het probleem-
oplossend vermogen van mensen niet 
te onderschatten, ook al hebben zij te 
kampen met grote tegenslagen en pro-
blemen. Alleen al door er te zijn in een 
gezin en contact te maken, zet je  
die ‘eigen krachten’ aan het werk. 

De naam A Team komt niet uit de lucht vallen. Zoals  
de rebelse huurlingen in de iconische televisieserie 
iedere keer op eigen wijze de plaatselijke problemen 
wisten op te lossen, zo biedt het A Team geïntegreerde, 
multidisciplinaire zorg voor gezinnen met complexe 
problematiek. Met een orthopedagogische- en gezins-
therapeutische benadering, verkleint het A Team de 
kloof tussen ambulante en residentiele of klinische 
hulp. Het is de bedoeling op die manier zonder wacht-
lijst jaarlijks twintig zeer complexe gezinnen verwezen 
door JBRA (Jeugd Bescherming Regio Amsterdam)  
te behandelen. 

A Team in de praktijk

We horen u denken: ‘Dat klinkt allemaal mooi, maar 
hoe vertaalt zich dat naar de praktijk?’. Het A Team 
wordt ingezet bij gezinnen die al diverse hulpverlenings- 
trajecten hebben doorlopen, zonder het gewenste 
resultaat. Deze complexe gezinnen zijn doorgaans 
geholpen bij een onconventionele aanpak. Doen wat 
werkt, de kern van de werkwijze van De Opvoedpoli, 
klinkt ook door in de aanpak van het A Team. 
De behandelaars en coaches hanteren flexibele werk-
tijden en bieden vooral outreachende, ambulante hulp. 
Het aangaan van een positieve en steunende relatie 
heeft hierbij de voorkeur, waarbij er relatief veel aandacht 
aan ouderbegeleiding wordt besteed. Zo komt de 
nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid van het 
gezin en het eigen netwerk, waarvan wordt verwacht 
dat deze een actieve houding aanneemt in de  
behandeling. Zo wordt juist in de eigen omgeving  
een sterke basis gecreëerd.

De resultaten

Ongeveer 15% van alle werknemers 
van De Opvoedpoli en Care Express 
vulde de digitale enquête in. 

De Opvoedpoli onderscheidt zich op 
9 gebieden. Zie grafiek. 

Toegankelijkheid wordt het vaakst 
genoemd.

Op het punt ‘het leven is niet maak-
baar’ na komen alle punten uit het 
Kompas terug in het medewerkers-
onderzoek. Dit betekent dat de visie 
zoals beschreven is in het Kompas 
breed gedragen wordt door de 
medewerkers van De Opvoedpoli en 
Care Express. 
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Volgens medewerkers onderscheidt 
De Opvoedpoli zich op:
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