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Evaluatie eerste maanden Buurtzorg Jong 

Na een korte en intensieve voorbereiding van enkele maanden is Buurtzorg Jong op 2 januari gestart in Oude 

IJsselstreek. Drie teams van jeugd- en gezinswerkers met een verschillende achtergrond en expertise bieden 

jeugdhulp met veel aandacht voor preventie en normaliseren en het voorkomen van problemen. De eerste maanden 

van het jaar stonden vooral in het teken van inwerken, training, overdracht en kennismaken met elkaar, met gezinnen 

en met professionals in de gemeente. Inmiddels zijn de teams volop aan de slag! Samenwerken en innoveren is één 

van de belangrijkste pijlers in de opdracht aan Buurtzorg Jong. Die samenwerking geven we vorm op verschillende 

niveaus. Evalueren en met elkaar en vaststellen waar ontwikkeling mogelijk en nodig is is daar onderdeel van. Na 

afloop van het eerste kwartaal heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Buurtzorg Jong heeft daarvoor een 

kwartaalrapportage opgesteld. Deze memo geeft een samenvatting van de conclusies uit het evaluatiegesprek.  

De voorbereidingen en de overgang zijn voorspoedig verlopen 

Vanaf het moment dat het college op 10 september 2019 de opdracht aan Buurtzorg Jong gunde is er hard gewerkt 

om vanaf 1 januari te kunnen starten. In slechts 3,5 maand zijn jeugd- en gezinswerkers geworven, zijn processen 

uitgewerkt en systemen ingericht, zijn een handboek en formulieren ontwikkeld voor het indiceren, zijn de 

beleidsregels aangepast, zijn mandaten geregeld, is de overdracht in de steigers gezet, is er met inwoners, cliënten 

en samenwerkingspartners gecommuniceerd over de wijzigingen, en nog veel meer. Achteraf gezien was het beter 

geweest om een periode van overlap te hebben tussen de bestaande en de nieuwe situatie in plaats van een harde 

'knip' op 1 januari. Hiermee hadden de jeugdconsulenten ‘hun’ gezinnen warm kunnen overdragen aan de jeugd- en 

gezinswerkers van Buurtzorg Jong. Toch hebben we er met elkaar voor gezorgd dat de dienstverlening vloeiend 

overging en er geen gezinnen tussen wal en schip zijn gevallen. Hier mogen we met elkaar trots op zijn! 

Evaluatie en doorontwikkeling 

In de kwartaalrapportage zijn door Buurtzorg Jong een punten van doorontwikkeling voor de komende maanden 

beschreven: 

1. Gezamenlijk versterken van de samenwerking met scholen en huisartsen; 
2. Uitwerken/ontwikkelen van groepsaanbod; 
3. Verbinden van lotgenoten zodat zij elkaar kunnen ondersteunen; 
4. Samenwerking met Veilig Thuis versterken 
5. Uitbreiden van informele netwerken rondom het gezin (in samenhang met beleid vanuit de gemeente hierop); 
6. Meer richten op de taken rondom preventie en eerstelijns begeleiding.  

 

Deze punten worden door de gemeente herkend en hiermee gaan we samen aan de slag. In het evaluatiegesprek zijn 
aanvullend nog een aantal punten besproken die voor de doorontwikkeling van belang zijn:  
 

1. Samenwerken vraagt vertrouwen en loslaten 

Memo 
 

Aan: College en gemeenteraad 

Cc:  
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Onderwerp: Evaluatie implementatie en 1e kwartaal Buurtzorg Jong 
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Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie kost tijd. Hoewel we elkaar goed weten te vinden op alle 
niveaus merken we dat vertrouwen, en daarmee het loslaten van oude (controle)mechanismen en patronen, 
nog moet groeien. Dit vraagt van ons allemaal om met elkaar in gesprek te zijn, elkaar op te blijven zoeken en 
knelpunten bespreekbaar te maken.  
 

2. Gezamenlijke visie op kwaliteit 
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van jeugdhulp. Kwaliteitszorg was daarom een belangrijk 
onderdeel van de subsidietender. Bij de implementatie en in de eerste maanden van het jaar is hard gewerkt 
aan die kwaliteit. Buurtzorg Jong heeft al zijn medewerkers geselecteerd en getraind zodat zij voldoen aan het 
normenkader van de inspectie. De kwaliteitsmedewerker van de gemeente heeft intensief gewerkt aan helder 
procedures, afspraken en formulieren om de kwaliteit in de verwijzingen te borgen. De ontwikkeling van 
kwaliteitszorg binnen onze samenwerking is een zoektocht die begint bij het bepalen van de harde grenzen 
(financieel/juridisch) en eindigt bij het vertrouwen in elkaar kennis en kunde. In de komende periode willen we 
daarom samen een visie ontwikkelen op kwaliteit om vervolgens ons kader daarop aan te passen.  

 
3. Werken aan bekendheid bij inwoners en bij partners 

Veel gezinnen hebben in de afgelopen periode de weg naar Buurtzorg Jong al weten te vinden. Toch merken 
we dat het aantal nieuwe aanmeldingen wat achterblijft. Dit heeft o.a. ook te maken met de corona-crisis die 
ervoor zorgt dat ouders en jeugdigen het stellen van hun vraag uitstellen. We zien dit ook bij de Wmo en op 
andere plekken zoals bijvoorbeeld bij de huisarts. We werken gezamenlijk een aantal acties uit om te werken 
aan de bekendheid in brede zin. Het doel is daarbij niet om vraag te creëren maar wel om die gezinnen te 
bereiken die de ondersteuning kunnen gebruiken. Bekendheid bij partners, zoals bijvoorbeeld ook de 
voedselbank, kerken en het sociaal werk, is daarin essentieel zodat er gericht kan worden ingezet.  
 

4. Rollen en verantwoordelijkheden in de samenwerking met Wmo-consulenten, leerplicht, onderwijs en 
huisartsen. 

Met nieuwe mensen en een nieuwe werkwijze is het zoeken naar de nieuwe verhoudingen en routes. In de 
meeste gevallen gaat dit goed. Soms is het onduidelijk wat de vraag is en bij wie hij thuishoort. We zien 
daarbij dat verwachtingen over en weer verschillen, bijvoorbeeld bij leerplicht of bij het onderwijs. Hierover 
spraken we af dat het uitgangspunt altijd is met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Ook gaan we starten 
met casuïstiek-overleg waarbij de professionals met elkaar het gesprek aangaan, de rollen en routes 
verkennen en tegelijk werken aan onderling vertrouwen.  
 

5. Overdracht van cliënten met een beschermingsmaatregel 
In het eerste kwartaal heeft de overdracht plaatsgevonden van alle gezinnen waar een jeugdconsulent actief 
betrokken was. Jeugdconsulenten speelden geen actieve rol in gezinnen waar een dwangmaatregel van 
toepassing is. Buurtzorg Jong heeft de opdracht in deze gezinnen wel regie te voeren o.a. met het doel een 
bijdrage te leveren aan de afschaling van een maatregel of te ondersteunen bij problematiek binnen het gezin 
die niet tot de taak van de jeugdbescherming hoort. De gegevens van deze gezinnen zullen in de komende 
weken worden overgedragen waarna Buurtzorg Jong met de GI’s en de kwaliteitsmedewerker afstemmen op 
welke wijze Buurtzorg Jong die rol kan invullen.    

 

Vervolg 

In augustus levert Buurtzorg Jong haar eerste halfjaarrapportage aan. Daarin zal uitgebreid aandacht zijn voor de 
cijfers van het eerste half jaar en de kwalitatieve analyse daarvan. Zoals afgesproken zullen zij deze rapportage na de 
zomer aan u toelichten.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Voortgang Buurtzorg Jong Oude IJsselstreek 
Eerste kwartaal 2020; drie maanden Buurtzorg Jong in de gemeente Oude IJsselstreek 

Op 2 januari 2020 is Buurtzorg Jong gestart in de 
gemeente Oude IJsselstreek. Drie teams van 
jeugd-en gezinswerkers met een verschillende 
achtergrond en expertise bieden jeugdhulp 
volgens de visie van de gemeente. In de visie is 
veel aandacht voor innovatie, preventie en 
normaliseren, voor het voorkomen van problemen 
en voor het bieden van laagdrempelige en 
praktische hulp. Waar nodig wordt een passende 
verwijzing naar specialistische hulp gerealiseerd. 
De teams hebben een kantoor in Ulft, Terborg en 
in Varsseveld voor overleg en administratie. De 
teamleden werken voornamelijk bij de gezinnen thuis, op de scholen en in de wijk. Buurtzorg Jong 
verantwoordt halfjaarlijks door middel van cijfers, inhoudelijke duiding en evaluatie haar resultaten 
en voortgang. Nu we enkele maanden actief zijn in de gemeente maken we een extra pas op de 
plaats. Met dit inhoudelijk verslag brengen we de gemeente op de hoogte van de voortgang. Het 
verslag wordt besproken tijdens het kwartaaloverleg. Tijdens dit overleg vindt ook een 
procesevaluatie plaats van de afgelopen maanden en kijken we samen met de gemeente naar de 
ontwikkelingsagenda voor de komende maanden.  

1. De start  

1.1 Kennismaken, inwerken, scholen en trainen  
Na een korte en intensieve voorbereiding van enkele maanden zijn op 2 januari drie teams gestart. 
Een drukke periode van kennismaken, inwerken, opleiding en training volgde. Er werd kennis 
gemaakt met de samenwerkingspartners. Gezinnen en jongeren konden zich vanaf de eerste dag 
aanmelden voor jeugdhulp. De gezinnen van het jeugdteam van Helpgewoon en het 
schoolmaatschappelijk werk werden aan de teams overgedragen. In deze periode zijn ook alle 
jeugdigen die in zorg waren bij de jeugdconsulenten van de gemeente overgedragen aan de teams 
van Buurtzorg Jong.  

1.2 Overdracht vanuit de gemeente: jeugdigen met een indicatie  
Bij een groot aantal jeugdigen liep de indicatie af in het eerste kwartaal van het jaar. De 
medewerkers van Buurtzorg Jong onderzochten in dat geval samen met de jeugdige en het gezin of 
hulp kon worden afgesloten dan wel wat een passend aanbod zou zijn. Als het kan biedt Buurtzorg 
Jong zelf de hulp. Het indiceren was voor de meeste teamleden een nieuwe taak en kostte mede 
gezien de hoeveelheid (her)indicaties veel tijd. De eerste maanden is deze taak met hulp van de 
jeugdconsulenten uitgevoerd waardoor gebruik gemaakt kon worden van de bij hen aanwezige 
kennis. Eind maart is besloten om de begeleiding van de jeugdconsulenten te beëindigen. De teams 
hebben veel kennis opgedaan dankzij de inzet van de jeugdconsulenten.  
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De gemeente en Buurtzorg Jong hebben met elkaar het ‘Handboek Indiceren’ samengesteld en 
inmiddels is de werkgroep ‘Indiceren’ actief. Deze werkgroep bestaat uit de kwaliteitsfunctionaris en 
de beleidsmedewerker van de gemeente, de projectcoördinator van Buurtzorg Jong en uit elk team 
een jeugd- en gezinswerker. In de werkgroep wordt gewerkt aan het meest optimale proces van 
indiceren. Om te garanderen dat de opgedane kennis over indiceren zoveel mogelijk door iedereen 
wordt toegepast, is een vraag- en- antwoord pagina op het Buurtzorg Jong web ontwikkeld voor de 
teams. Ook is binnen de teams afgesproken dat de werkgroep indiceren als eerste benaderd wordt 
wanneer er vragen zijn. Zo zijn we in staat om vragen en signalen samen te voegen en daar samen 
met de gemeente beleid op te maken. Het Handboek Indiceren wordt up to date gehouden wordt 
door de werkgroep.  

1.3 Een uitzonderlijke situatie  
Op de eerste dag werd Buurtzorg Jong geconfronteerd met een hoog complexe crisissituatie van 
een zeer kwetsbaar jong meisje. We kozen ervoor om deze situatie direct bij het desbetreffende 
team onder te brengen. Zowel voor Buurtzorg Jong als voor de gemeente was het een uitzonderlijke 
situatie waarbij deskundig en slagvaardig handelen noodzakelijk was. Buurtzorg Jong en de 
gemeente zijn als team opgetrokken en hebben op verschillende niveaus samengewerkt met elkaar 
en met de betrokken aanbieders. Voor de betreffende medewerkers was het een zware belasting 
die veel tijd in beslag nam van het startende team. De teamleden hebben tientallen pagina’s met 
onderbouwing aangeleverd aan de rechtbank, ouders moeten motiveren, hulpverleners van 
aanbieders gestimuleerd om de verantwoordelijkheid te nemen voor deze situatie. Er is veel overleg 
geweest met de gemeente en er was veel coaching nodig. Alle processen waren complex en in 
eerste instantie onduidelijk hoe deze uitgevoerd dienden te worden. Naar onze mening hebben de 
medewerkers van Buurtzorg Jong en de medewerkers van de gemeente bijzonder veel inzet 
getoond. Zowel bij onze eigen aanpak als bij de samenwerking met de gemeente hebben we ook 
gezien dat verbeteringen mogelijk zijn. De gemeente en Buurtzorg Jong hebben afgesproken dat 
deze bijzondere casus uitgebreid geëvalueerd gaat worden omdat we er vooral met elkaar van 
willen leren.  

1.4 Nieuwe aanmeldingen  
Nadat de eerste maanden veel aandacht is geweest voor het ‘leren indiceren’ zijn de teams nu 
vooral gericht op hoe vragen en problemen in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd en 
opgepakt. Nieuwe aanmeldingen geven daartoe meer kans dan jeugdigen die al een indicatie 
hebben. Er komen wekelijks nieuwe aanmeldingen binnen waar de teamleden op af stappen om 
samen met het gezin te beoordelen wat er nodig is. We hebben overigens de indruk dat mensen ons 
nog niet optimaal weten te vinden. Dat kan deels een gevolg zijn van de Coronacrisis. Dit blijft de 
komende tijd nog een punt van aandacht.  

1.5 De gemeente en Buurtzorg Jong ontwikkelen en innoveren samen  
Buurtzorg Jong en de gemeente zijn vanaf het besluit om de Jeugdhulp gezamenlijk te organiseren 
en te ontwikkelen intensief samen opgetrokken. Voorafgaand aan 01-2020 zijn er veel gesprekken 
geweest waarin we met elkaar de begrippen: normaliseren, innoveren, samenwerken en voorkomen 
nader hebben verkend. We werken deze begrippen de komende jaren werkendeweg samen verder 
uit. Dit heeft tot nu toe geleid tot werkwijzen die actief worden uitgevoerd door de teams en de 
gemeente. Het Handboek Indiceren is door de gemeente en Buurtzorg Jong samen opgesteld. De 
Werkgroep Indiceren is samengesteld uit medewerkers van Buurtzorg Jong en medewerkers van de 
gemeente. Het handboek Veiligheid wordt samen ontwikkeld. Ook de wijze waarop het aanbod aan 
gezinnen, scholen en huisartsen vorm krijgt, is een resultaat van onze samenwerking. Zowel voor de 
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gemeente als voor de medewerkers van Buurtzorg Jong is de ontwikkeling een doorlopend proces. 
Het normaliseren vereist een aanpak waar gezinnen, scholen en huisartsen aan moeten wennen. 
Het vraagt creatieve oplossingen van gemeente ambtenaren en van de teams. Goede jeugdhulp 
gaat per definitie over individueel maatwerk. Soms moet je eerst handelen en later bekijken of het 
nodig is om er nieuw beleid op te maken. Innoveren is een proces waarin we te maken hebben met 
het loslaten van oude werkwijzen, weerstand en discussies. Het gaat ook over dat we met elkaar 
leren dat professionals zelf verantwoordelijk zijn en elkaar direct aanspreken: een basishouding van 
de professional. We willen met elkaar graag de lijnen kort houden. Samen met de gemeente hebben 
wij er alle vertrouwen in dat wij dit proces verantwoord aan het ontwikkelen zijn. Wij hebben elkaar 
nodig om weerstanden te overwinnen en om te laten zien hoe het anders kan. We zullen steeds met 
elkaar onze visie moeten vertalen naar wat deze concreet betekent voor de praktijk. Het is 
belangrijk om ‘hoe het anders kan’ op alle plekken consequent te blijven herhalen en uit te dragen, 
ook als we weerstand tegenkomen. Dat wil zeggen dat we blijven vertellen hoe jeugdhulp volgens 
onze gezamenlijke visie eruit ziet in de dagelijkse praktijk thuis, op school en in de buurt. 

2.Samenwerken 

Inmiddels zijn de belangrijkste netwerkpartners benaderd en hebben de teams afspraken gemaakt. 
Samenwerkingspartners moeten vooral in de praktijk gaan ervaren wat de medewerkers van 
Buurtzorg Jong kunnen betekenen voor hen. 

2.1 De huisartsen  
De teams hebben in hun werkgebied contact gezocht met de huisartsenpraktijken. Zij hebben uitleg 
gegeven over de taken van Buurtzorg Jong en uitgevraagd welke behoeften de huisartsen hebben in 
de samenwerking. Alle huisartsen hebben een vast contactpersoon uit het team. De eerste reactie 
van de huisartsen is overwegend positief. Er is een behoefte aan korte lijnen en aan mogelijkheden 
om individuele casuïstiek met elkaar te kunnen bespreken.  

2.2 De scholen  
Met alle scholen zijn kennismakingsgesprekken geweest en samenwerkingsafspraken gemaakt. 
Elke school heeft een vast contactpersoon uit het team. Ook met de jeugdmaatschappelijk werker 
(van het Almende College) en de zorgcoördinatoren binnen het voortgezet onderwijs zijn afspraken 
gemaakt. De scholen geven aan behoefte te hebben aan korte lijnen en mogelijkheden om (al dan 
niet anoniem) te kunnen sparren over individuele casuïstiek. Een aandachtspunt bij het onderwijs is 
dat de scholen verschillende verwachtingen hebben van Buurtzorg Jong. Sommige scholen hebben 
goede ervaringen met schoolmaatschappelijk werk. Zij zijn dan bijvoorbeeld gewend dat de 
schoolmaatschappelijk werker op verzoek van de leerkracht in gesprek gaat met een leerling waarbij 
de ouders een bericht ontvangen dat hun kind begeleiding krijgt van de smw-er. Of de school heeft 
de verwachting dat Buurtzorg Jong contact opneemt met een gezin waar de leerkracht/IB-er zich 
zorgen over maakt. We zien ook dat vanuit sommige scholen bepaald gedrag van kinderen als 
problematisch wordt ervaren, terwijl wij geneigd zijn het gedrag juist te normaliseren. Er zijn 
scholen die echt moeten wennen aan een andere visie, een andere werkwijze en aan de rol van 
Buurtzorg Jong. We denken dat een gedeelde visie wel de basis moet zijn van waaruit we echt 
aanvullend kunnen werken. Ons idee is dat de gemeente, de scholen en Buurtzorg Jong middels een 
themagerichte bijeenkomst de visie uitwerken. Met name wat de visie betekent voor de 
samenwerking in de dagelijkse praktijk. 
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2.3 Veilig Thuis 
De drie teams hebben kennis gemaakt met de contactpersonen van Veilig Thuis. Het gezamenlijk 
optrekken en het spreken met jeugdigen en gezinnen met veiligheidsrisico's is al meerdere malen 
aan de orde geweest. De samenwerking verloopt soepel en opbouwend. De medewerkers van Veilig 
Thuis zijn goed bereikbaar.  

2.4 Yunio 
In twee van de drie teams werken Yunio en Buurtzorg Jong vanuit hetzelfde kantoorpand. Dat is 
handig. Er zijn inmiddels afspraken over de samenwerking en het bespreken van casuïstiek. De 
komende periode gaan de teams nog in gesprek met de jeugdartsen van Yunio met betrekking tot 
hun rol als verwijzer naar specialistische jeugdhulp.  

2.5 Samenwerken met de specialistische jeugdhulp  
De samenwerking met de aanbieders van specialistische jeugdhulp verloopt over het algemeen 
goed. Veel aanbieders zijn gewend aan een bepaalde werkwijze; het vergt wat uitleg om de rol en 
werkwijze van Buurtzorg Jong duidelijk te maken. Over het algemeen reageren aanbieders positief 
op de insteek van Buurtzorg Jong om aanwezig te zijn bij evaluaties van de hulp. Anderen hebben 
liever dat hun jeugd- en gezinswerker gewoon een evaluatieverslag opstuurt naar Buurtzorg Jong. 
Met aanbieders van Jeugd GGZ is soms nog wat verwarring rondom het feit dat Buurtzorg Jong 
volumes op de beschikkingen zet, wat de aanbieders niet gewend zijn. Wanneer de medewerkers 
uitleggen dat dit niet tot doel heeft om een aanbieder in de volumes te beperken, maar wel om 
betrokken te zijn wanneer de hulp toch anders verloopt dan we vooraf dachten, is hier over het 
algemeen begrip voor. Er wordt door de teams gewerkt aan een fysieke kennismakingsmiddag voor 
aanbieders nadat de corona crisis voorbij is. 

3. Signalen vanuit de wijk 

Tijdens hun werkzaamheden vangen de medewerkers in de wijken en kernen signalen op van 
mogelijke hulpbehoefte. Wanneer we daarin trends herkennen, dan delen we die met de gemeente 
en zoeken we indien nodig naar een passend aanbod. Signalen zijn: 
◻ Beschermd wonen wordt regionaal georganiseerd. Het aantal mogelijkheden voor beschermd 

wonen binnen de gemeentegrenzen is beperkt.  
◻ We zien dat er vraag is om copingvaardigheden van kinderen in echtscheidingssituaties te 

vergroten. Buurtzorg Jong wil een training voor kinderen in echtscheidingssituaties organiseren 
(KIES-training) en zal daarvoor KIES trainers gaan opleiden. De KIES training (kinderen in 
echtscheiding situatie)  is een evidence based groepsaanbod. 

◻ We zien in de praktijk verschillende jonge meiden met vergelijkbare (puber)problematiek. We 
onderzoeken mogelijkheden om hier een lotgenotengroepen  voor op te richten.  

4. Cijfers 

4.1 Aantal gezinnen in zorg 
Er zijn halverwege maart 245 nieuwe dossiers aangemaakt. Bij Buurtzorg Jong heeft een 
gezin/huishouden dat begeleiding ontvangt één dossier. Binnen één dossier kan dus sprake zijn van 
meerdere jeugdigen met meerdere, verschillende hulpvragen. Naast de casuïstiek die nu al is 
overgedragen door de jeugdconsulenten zijn dossiers overgedragen waarvan nog niet bekend is of 
het tot een herindicatie zal komen wanneer de huidige ondersteuning is afgerond. Deze gezinnen 
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krijgen in de loop van het jaar een gesprek om na te gaan of er aanvullende jeugdhulp nodig is. Op 
dat moment wordt een dossier gemaakt. Daarnaast zijn bij de gemeente nog jeugdigen bekend die 
via de Gecertificeerde Instellingen (zoals de Jeugdbescherming) een indicatie hebben voor 
jeugdzorg. Deze jeugdigen worden aan Buurtzorg Jong overgedragen als dat mogelijk is. Het aantal 
aanmeldingen in de verschillende teams is ongeveer evenredig aan het aantal inwoners in de 
werkgebieden. Nieuwe aanmeldingen kwamen vanaf 2 januari gestaag binnen. In het begin van de 
maatregelen nav de corona crisis (vanaf 16 maart) zien we dit in eerste instantie afnemen. Vanaf de 
2e week april neemt het weer toe. 
 

  

4.2 Herkomst van de aanmeldingen 
We zien in de cijfers terug dat in de eerste periode veel aandacht is uitgegaan naar het overnemen 
van de werkzaamheden die voorheen door Helpgewoon, schoolmaatschappelijk werk (SMW) en de 
jeugdconsulenten werden uitgevoerd. Ongeveer een kwart van de gezinnen is daadwerkelijk nieuw 
aangemeld bij Buurtzorg Jong. Deze nieuwe aanmeldingen komen binnen van verschillende 
kanalen: ouders bellen zelf, via zorgaanbieders, scholen en huisartsen.
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4.3 Status met betrekking tot regie en begeleiding 
In onderstaande grafiek is af te lezen wat de status is van de gezinnen die in zorg zijn bij Buurtzorg 
Jong. De categorieën zijn:  

◻ Buurtzorg Jong biedt enkelvoudige casusregie (45,4%): In het gezin is één gespecialiseerde 
jeugdzorg  aanbieder actief die regelmatig samen met het gezin en Buurtzorg Jong 
bespreekt of het aanbod leidt tot het gewenste resultaat.  

◻ Buurtzorg Jong biedt complexe casusregie (19,2%): Er zijn meerdere 
aanbieders/hulpverleners actief in het gezin. Buurtzorg Jong zorgt door middel van 
monitoring en regelmatige evaluaties voor afstemming onderling, bespreekt wanneer de 
gespecialiseerde hulp kan worden afgesloten c.q. óf en wanneer een ander aanbod nodig is.  

◻ Buurtzorg Jong biedt casusregie én begeleiding ( 13,3%): Naast  het monitoren en evalueren 
van de gespecialiseerde zorg biedt Buurtzorg Jong ook zelf begeleiding in het gezin. 
Mogelijk is het aanbod van een aanbieder gericht op 1 gezinslid en begeleidt Buurtzorg Jong 
de ouders of andere kinderen.  

◻ Buurtzorg Jong biedt begeleiding (22,1%): Het gezin krijgt begeleiding van Buurtzorg Jong, 
er is geen specialistische zorg nodig  is.  
 

 

 

4.4 De meest gesignaleerde problematiek  
De onderstaande tabel geeft weer welke meest voorliggende problemen de medewerkers hebben 
geconstateerd in de gezinnen die in zorg zijn bij Buurtzorg Jong. In veel gezinnen zijn meerdere 
problemen geconstateerd. De medewerkers konden er maximaal drie specificeren. Het maakte voor 
deze telling niet uit of een probleem bij één of meerdere individuen in een gezin speelde, er is 
gekeken naar het huishouden als geheel. Zo zijn we gekomen tot een top 15 van de meest 
voorkomende problematieken binnen de gezinnen die Buurtzorg Jong ziet. De genoemde 
problematiek kan kind- of ouder gerelateerd zijn. Al deze problemen kunnen van invloed zijn op het 
veilig opgroeien en ontwikkelen van de kinderen in het gezin. Het getal in de rechterkolom geeft het 
aantal gezinnen weer waarbinnen een bepaald probleem (bij één of meerdere individuen) is 
geconstateerd.   
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 Problematiek: Aantal gezinnen 

1 Psychiatrische problematiek jeugdige 81 

2 Psychosociale problematiek jeugdige 66 

3 Gedragsproblemen jeugdige 58 

4 Ontbrekende opvoedvaardigheden 47 

5 Scheidingsproblematiek 36 

6 Psychiatrische problematiek ouder (KOPP) 29 

7 Ontwikkelingsachterstand jeugdige (of LVB) 25 

8 Ontbreken sociale vaardigheden 11 

9 (Licht) Verstandelijke beperking ouder 8 

10 Ontwikkelingsvoorsprong (hoogbegaafdheid) 7 

11 Thuiszitters (schooluitval) 6 

12 Pesten 4 

13 Huisvesting 4 

14 Trauma 2 

15 Financiële problematiek 2 

 
4.5 Aandacht voor veiligheid 
Alle medewerkers van Buurtzorg Jong zijn opgeleid in de methodiek Signs of Safety en de CARE-NL. 
Met de CARE -NL (Child Abuse Risk Evaluation) worden de risico's op onveiligheid getaxeerd 
wanneer de professional vermoedens heeft dat er mogelijk sprake is van een risico. De Signs of 
Safety is gericht op het bespreken en het aanpakken van veiligheidsproblemen in een gezin. Samen 
met ouders en kinderen wordt een veiligheidsplan gemaakt zodat duidelijk is waar de risico’s liggen 
en wat ingezet kan worden om deze te voorkomen. De afspraken worden vastgelegd, zo mogelijk 
gedeeld met het netwerk van het gezin en regelmatig geëvalueerd. Wanneer blijkt dat ouders niet in 
staat zijn om de veiligheid van hun kinderen te waarborgen dan wordt Veilig Thuis betrokken. In 
ieder team is een aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zij zien toe op het 
zorgvuldig toepassen van de Meldcode en geven advies wanneer er vragen zijn van teamleden over 
de veiligheid in de gezinnen. In overleg met de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan een 
Handboek Veiligheid. Dit is een aanvulling op het Protocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
van Buurtzorg Jong. In dit handboek komen lokale afspraken te staan rondom de veiligheid van 
gezinnen. In 25% van de gezinnen is extra aandacht voor veiligheid. Dat betekent niet dat in 25 % 
van de gezinnen die wij zien kinderen onveilig opgroeien. Het betekent dat we extra alert zijn op 
kinderen die in bijzondere omstandigheden leven waar dientengevolge risico’s zijn dat het gezond 
en veilig opgroeien in het geding kan komen. Dit zijn gezinnen waar onze medewerkers onveiligheid 
wegnemen of potentiële onveiligheid zoveel 
mogelijk trachten te voorkomen. Voorbeelden 
van bijzondere omstandigheden kunnen zijn 
een conflictueuze scheiding, ouders met een 
verstandelijke beperking, ouders met 
psychiatrische problematiek, financiële 
problemen, huisvestingsproblematiek, een 
huilbaby in het gezin, kinderen die 
gedragsproblemen hebben.  
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5. Werken ten tijde van corona 

Inmiddels zijn we geconfronteerd met de corona crisis en de maatregelen die daarmee gepaard 
gaan. Dat heeft vanaf 16 maart invloed op de manier van werken van onze teams. De meeste 
contacten verlopen via telefoon, Whatsapp en videobellen. Als het nodig is, vindt persoonlijk 
contact plaats op het kantoor, bij het gezin thuis of door middel van een wandeling. Kwetsbare 
gezinnen worden dagelijks gebeld. Aanbieders worden vaker benaderd om te overleggen over hun 
inzet in gezinnen. Wanneer we willen weten hoe het gezin functioneert achter de voordeur dan gaan 
we op huisbezoek, uiteraard met alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn. Met jongeren wordt er 
regelmatig buiten afgesproken. Tijdens een wandeling is het goed mogelijk om te zien hoe het met 
de jongere gaat. Op kantoor locaties worden gezinnen uitgenodigd zodat we binnen een 
gecontroleerde setting het gesprek aan kunnen gaan. We kunnen vaststellen dat het lukt om zicht 
te houden op de kwetsbare gezinnen. Wekelijks (vanaf week 13) houden we de gemeente op de 
hoogte over de stand van zaken door middel van de zogenaamde corona-update. Hieruit blijkt dat 
het ook met de beperkende maatregelen goed lukt om gezinnen te ondersteunen. We zien dat bij 
kwetsbare gezinnen de vraag naar ondersteuning wel toeneemt naarmate de maatregelen 
voortduren. Dit wordt goed opgepakt door de teams. De teams zijn in week 15 begonnen om in 
samenwerking met de gemeente en de scholen de gezinnen in kaart te brengen waar noodopvang 
gewenst is. Een aantal ouders hadden dit al zelf georganiseerd met de school. Verder vindt zowel 
binnen de teams als met Veilig Thuis extra vaak overleg plaats om de veiligheid van kwetsbare 
jeugdigen te waarborgen. Vanaf week 16 kunnen kwetsbare gezinnen waar de teams zich zorgen 
over maken Buurtzorg Jong breed besproken worden in een speciaal daarvoor opgericht 
Adviespunt. Het gaat dan om gezinnen waar we door de omstandigheden het zicht dreigen kwijt te 
raken. Het Adviespunt zoekt naar inhoudelijke en praktische oplossingen hoe deze gezinnen weer 
beter in beeld kunnen komen. De corona crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen leiden tot 
stagnatie van het opzetten en uitvoeren van (preventief ) groepsaanbod. Dat geldt ook voor het 
uitbouwen van formele en informele netwerken. We vermoeden dat minder gezinnen zich als 
gevolg van de omstandigheden zich aanmelden voor jeugdhulp. We constateren samen met de 
gemeente dat het Buurtzorg Jong prima lukt om tijdens de corona crisis de gezinnen en jongeren 
goed te blijven ondersteunen.  

6. Doorontwikkeling 

◻ De komende tijd willen we graag de samenwerking met huisartsen en scholen intensiveren. Het 
uitdragen van de visie over wat goed ondersteunen van gezinnen inhoudt en wat huisartsen en 
scholen hierin van Buurtzorg Jong kunnen verwachten, is daarbij een speerpunt. Wij denken 
aan het organiseren van bijeenkomsten met een thema, het structureel overleggen met de IB 
ers, het terugkoppelen van ervaringen en al wat daar verder voor nodig is. Voorbeelden van 
thema’s zijn: 
- de gezonde en normale ontwikkeling van kinderen en het omgaan met de vragen en 

problemen die daarbij van nature horen. 
- het vergroten van copingvaardigheden van kinderen in bijzondere situaties zoals 

echtscheiding, verslaving, verstandelijke beperking en ouders met psychiatrische 
problematiek (KOPP). 

◻ Buurtzorg Jong werkt aan een groepsaanbod voor ouders en jeugdigen in de gemeente. Het 
gaat dan om de training voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) 
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training voor kinderen in echtscheidingssituaties (KIES) training, meidentraining en een 
weerbaarheidstraining. Er zijn trainingen ingepland voor de medewerkers die dit groepsaanbod 
gaan uitvoeren. 

◻ Daarnaast wordt bekeken of het mogelijk is om lotgenoten aan elkaar te verbinden zodat zij 
elkaar (zonodig met hulp van Buurtzorg Jong) kunnen ondersteunen. We denken aan meiden 
met weinig contacten, moeders met een migratieachtergrond en ouders van kinderen met 
autisme. 

◻ De samenwerking met Veilig Thuis wordt verder uitgewerkt. Aan de hand van casuïstiek en 
thema’s plannen we structurele bijeenkomsten waarin we de relatie en de samenwerking 
kunnen uitbreiden. 

◻ Het verder uitbreiden van informele netwerken is nodig om gezinnen optimaal te kunnen 
ondersteunen. Dit zijn de mensen  in de wijk die een belangrijke sociale functie hebben, de 
sportcoach, dominee, imam, wijkbeheerder, vrijwilligers, etc. 

◻ We constateren dat in de eerste periode na de start van Buurtzorg Jong veel aandacht is 
uitgegaan naar het aanleren en overnemen van de werkzaamheden van de jeugdconsulenten 
(het indiceren en herindiceren). De komende periode is het van belang dat de teams zich meer 
gaan richten op de taken rondom preventie en eerstelijns begeleiding. 

 
De teams van Buurtzorg Jong hebben zich in korte tijd weten te ontwikkelen en organiseren tot 
verantwoordelijke, zelfstandige teams. Teamleden zijn gedreven, leergierig, stappen af op mensen 
en werken met plezier. Er zit veel deskundigheid en ervaring in de teams. Als gevolg van de corona 
crisis is er weinig fysiek tussen de teamleden en de teams onderling. Dit wordt als een gemis 
ervaren. Met name omdat de teamleden nog maar zo kort met elkaar werken. We beraden ons de 
komende weken op wat we moeten organiseren om vanuit de ‘1,5-meter-maatschappij’ weer zo 
normaal mogelijk en vooral veilig ons werk te kunnen doen.  
 
 
  
 
 

Gendringen, mei 2020  
Team Buurtzorg Jong Oude IJsselstreek  

Annemiek de Klein 
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