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1 Beleid en praktijk

Ontzorgen, normaliseren, (de)medicaliseren, het zijn beleidsconcepten die inmiddels 
in de Jeugdzorg gemeengoed zijn geworden. Sla de vele gemeentelijke visiestukken 
op de jeugdzorg er maar op na. Daarin zijn de uitgangspunten voor jeugdhulp als 
eigen kracht van gezinnen en het gebruikmaken van de sociale netwerken rondom 
gezinnen voor veel gemeenten en instellingen inmiddels ‘dé stip op de horizon’ ge-
worden. Deze toekomstvisie op de jeugdzorg die de Raad voor Maatschappelijke Ont-
wikkeling (RMO) in zijn advies Ontzorgen en normaliseren aan het Kabinet Rutte I 
heeft gedaan, wordt in de jeugdhulp inmiddels breed gedragen. De RMO (2011, 2012) 
verstaat onder ontzorgen het tegengaan van onnodig medicaliseren en etiketteren van 
opvoedingsproblemen: problemen in de opvoeding horen erbij. En onder normalise-
ren het bieden van (praktische) hulp om het dagelijks leven weer zelfstandig op te 
kunnen pakken en daarbij gebruik te maken van de sociaal pedagogische omgeving. 
(De)medicaliseren is een concept dat vooral in het jeugdbeleid gebruikt wordt om on-
nodige medicalisering van kinderen en jongeren tegen te gaan.
In de praktische uitwerking ervan overheerst echter nog regelmatig de focus op de 
inzet van zware jeugdhulp. Daarnaast doet de oproep om de versnippering tegen te 
gaan door met één gezin, één plan, één regisseur te werken vermoeden dat de doel-
stelling wederom meer ligt op het beter samenwerken, coördineren (‘regisseren’) van 
het bestaande hulpaanbod, dan op een ándere inzet van en door professionals in ge-
zinnen. Een dergelijk onbedoelde ontwikkeling krijgt nog regelmatig de overhand als 
het bijvoorbeeld gaat om de aanpak van overlastgezinnen, jeugdoverlast, maatregelen 
in het gedwongen kader, kinderobesitas, en dergelijke. Hierbij wil de overheid meer 
grip krijgen op opvoeding achter de voordeur vanuit een steeds terugkerende retoriek 
van individuele aanpak, beheersen, controleren en fixatie op risicomijding. 
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De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseert in Ontzorgen en normalise-
ren (2012) veel sterker in te zetten op het potentieel aan ondersteuning vanuit de sociale 
omgeving, de eigen inbreng van gezinnen en de professionaliteit van een sterke eerstelijns 
gezinscoach. Een jaar nadat dit beleidsadvies is overgenomen door het Kabinet (Voort-
gangsbrief Geen kind buiten spel, 2012) is het tijd te kijken in hoeverre de uitvoeringsprak-
tijk deze visie op de zorg voor jeugd en gezin heeft opgepakt. Voorbeelden uit eigen land 
maar ook uit andere Europese landen laten zien dat met een andere visie en andere inzet 
van jeugdhulp, de nieuwe Wet op de jeugdzorg wel degelijk een grote kans van slagen 
heeft. De tijd is er in ieder geval wel rijp voor.
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Wie zich verdiept in de geschiedenis en ontwikkelingen van de jeugdzorg bekruipt al 
snel een gevoel van... daar gaan we weer. Want was het beleid van de ontwikkeling 
naar één toegang, één integrale aanpak en eenduidigheid in vraagsturing en finan-
ciering en een betere aansluiting, met andere zorgdomeinen niet de belangrijkste 
uitgangspunten van de huidige Wet op de jeugdzorg? (Graas et al., 2009). En was het 
zo-zo-zo-beleid niet een belangrijk uitgangspunt van de voorloper van de huidige Wet 
op de Jeugdzorg? Volgens dit principe van de in 1989 in werking getreden Wet op de 
Jeugdhulpverlening zou de hulpverlening aan jeugdigen zo kort mogelijk, zo licht 
mogelijk en zo nabij mogelijk moeten zijn.
In de huidige decentralisatie van de jeugdzorg wordt verondersteld dat gemeenten 
problemen kunnen oplossen die de provincies niet succesvol konden aanpakken. Het 
vertrouwen in de grotere effectiviteit van gemeenten is zelfs zo groot dat het Rijk op 
voorhand bezuinigingen inboekt. 
Je vraagt je daarom bijna af waarom de decentralisatie van de jeugdzorg niet al eer-
der tot stand is gekomen...
De gemeenten worden globaal een drietal voordelen toegedicht:
•	 eerdere signalering van problemen (Pommer et al., 2011)
•	 meer mogelijkheden om dicht bij de burger te interveniëren en preventief te wer-

ken
•	 beter samenhangend en dus effectief beleid kunnen voeren op lokaal niveau.

Met andere woorden, er wordt verondersteld dat regie op een lager schaalniveau als 
vanzelf een grotere flexibiliteit geeft, meer effectiviteit (door het integraal werken) 
en meer toegankelijk wordt (vanwege de nabijheid). 
 
Deze drie voordelen om de jeugdzorg te decentraliseren hebben, zoals elk voordeel, 
ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat gemeenten - van lokale politici en amb-
tenaren wordt verondersteld dat ze meer nabij de leefwereld van hun burgers staan 
- ook té dicht bij gezinnen kunnen komen te staan en zo ver achter de voordeur in-
terveniëren. Gemeenten hebben de neiging om in hun streven naar eerder en sneller 
ingrijpen en risicobeheersing, eerder en sneller op de stoel van de opvoeder te gaan 
zitten. Het is lastig voor gemeenten om - zo dicht bij die burgers - de rollen van op-
drachtgever, eigenaar, financier, regisseur, beheerder en controleur in één te spelen. 
Het gaat echter niet alleen om samenwerken, decentraal werken of integraal werken, 
maar - zoals we in dit artikel zullen toelichten - om een andere manier van werken, 
zelfsturen en organiseren van jeugdhulp. Een andere manier van denken en werken 
waarin de relatie cliënt-hulpverlener het startpunt vormt. Nog te vaak zitten bij de 
transitiebijeenkomsten en overleggen van de jeugdzorg dezelfde (gespreks)partners 
en instellingen bij de gemeenten aan tafel en wordt er verondersteld dat met het ma-
ken van afspraken de daarmee noodzakelijke cultuuromslag in werken als vanzelf 
gemaakt wordt. De principes van ontzorgen en normaliseren in de opvoeding en het 
versterken van de eigen kracht en de sociale omgeving rondom gezinnen kunnen zo 
makkelijk mooie frases worden om op de oude weg door te gaan. Het rijke verleden 
van stelselherzieningen in de jeugdzorg heeft ons dat nogal eens laten zien.

Zonder te willen somberen over de haalbaarheid van de nieuwe wet en zonder de 
kracht uit de beleidsbrief stelselwijziging Geen kind buiten spel (2011) te willen halen, 
zullen we in dit artikel stilstaan bij de principes voor het jeugdbeleid en de jeugdzorg 
en bespreken wat deze in de praktijk van de jeugdhulp betekenen. Het gaat om de 
beleidsconcepten ontzorgen en normaliseren. Praktijkvoorbeelden op lokaal, nationaal 
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en internationaal niveau laten zien dat werken in de jeugdhulp vanuit deze principes 
werkt en dat het noodzakelijk is daarmee de nieuwe wet te laten slagen. Dat betekent 
echter niet dat deze praktijkvoorbeelden nieuwe blauwdrukken moeten worden voor 
alle gemeenten. Er moet ook genoeg ruimte blijven voor ouders, beroepskrachten en 
professionals om het gezonde verstand in opvoedingssituaties te behouden.

2 Achterliggende beleidsconcepten van de jeugdzorg

Op de vraag hoe we de jeugdzorg in de praktijk vorm moeten gaan geven, willen we 
eerst een aantal typeringen van sociale interventies in heden en verleden onderschei-
den. 

Van Montfoort (2008) noemt er een drietal:

•	 Het normatieve uitgangspunt (valued based)
  In de periode waarin de grondslag voor het jeugdbeleid werd gelegd, werden de 

doelen van de hulpverlening vooral bepaald door de maatschappelijke normen. De 
gezinnen moesten worden aangepast aan de maatschappij en de kinderen moesten 
een heropvoeding krijgen om aangepaste burgers te worden. Veel tehuizen en in-
stellingen werkten daarnaast op basis van een geloofsovertuiging. 

•	 Het vraaggerichte uitgangspunt (client based)
  In de loop van de jaren begon het normatieve uitgangspunt aan kracht te verliezen. 

Het stellen van doelen vanuit waarden en normen van de maatschappij of de hulp-
verlener werd in brede kring verworpen. In plaats daarvan moest de hulpverlener, 
ook de kinderbeschermer, aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt. De jeugdzorg 
moest dus vraaggericht worden. 

•	 	Effectiviteit als uitgangspunt (evidence based)
  Hierin is een verzakelijking van het overheidsbeleid te zien. Effectiviteit en ef-

ficiëntie worden de nieuwe uitgangspunten in de organisatie en uitvoering van de 
jeugdzorg. Met als dominante achterliggende vraag: welk resultaat heeft de jeugd-
zorg voor welke jeugdigen en tegen welke kosten? 

Inmiddels kunnen we er een vierde beleidslogica van sociale interventies aan toevoe-
gen.

•	 Uitgangspunt	van	het	sociale	netwerk	(community	based)
  De laatste tijd wordt de term ‘community based’-beleid steeds meer gehoord. Een 

belangrijke notie is een transitie, of beter gezegd het terugleggen, van de verant-
woordelijkheid voor de opvoeding bij de ouders en hun sociale omgeving. Het doet 
daarmee een moreel appel aan de samenleving. Bijbehorende ‘kreten’ zijn: uitgaan 
van de eigen kracht en versterken van het sociale netwerk.

Op dit uitgangspunt van het sociale netwerk gaan we in het vervolg van dit artikel in.

Opvoeden is moeilijk en dat wordt ook steeds meer door ouders ervaren. En ook dat de 
samenleving een verantwoordelijkheid heeft in de ondersteuning van ouders en kin-
deren. De overheid moet zich toeleggen op zijn voorwaardenscheppende taak: herstel 
van het oude maatschappelijke middenveld als buurt, school en/of vrijetijdsbesteding
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3 Opvoedproblemen en opvoedingsonzekerheid

Waarom leggen ouders en medeopvoeders de zorg voor hun kinderen steeds vaker bij 
professionals? legde Rouvoet (2009) zijn toehoorders voor tijdens een debat aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam.
Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de ondersteuning rondom kinderen 
en gezinnen afgenomen: de zogenaamde Village to raise a child is verdwenen. Om de 
greep op gezinnen toch te versterken heeft de overheid in het verleden gekozen voor 
een sterk preventief en risicomijdend beleid. De RMO pleit in eerdergenoemd advies 
(2012) voor het versterken van de sociaal pedagogische omgeving, zowel vanuit de 
basisvoorzieningen als de eerstelijnszorg. Daarin is nog een wereld te winnen. Aan 
de basis van een dergelijk community based jeugd- en gezinsbeleid liggen de noties 
dat kwetsbaarheid hoort bij het dagelijks leven in opvoedingssituaties: opvoeden is 
moeilijk en dat wordt ook steeds meer door ouders ervaren. En ook dat de samenle-
ving een verantwoordelijkheid heeft in de ondersteuning van ouders en kinderen. De 
overheid moet zich toeleggen op zijn voorwaardenscheppende taak: herstel van het 
oude maatschappelijke middenveld als buurt, school en/of vrijetijdsbesteding.

Jo Hermanns (2012) beschrijft de opvoedingsonzekerheid van ouders in zijn onder-
zoek in Zeeland:
In de ouder- en kindzorg, de consultatiebureaus, in Zeeland ontstond de vraag: hoe 
weten we welke ouders hulp nodig hebben? Een antwoord kan zijn: vraag ze dat! We 
hebben daar toen een vragenlijst ontworpen naar de behoefte van ouders aan opvoe-
dingsondersteuning. Wat bleek? Geen enkele ouder was vrij van problemen, of het 
nou ging om gedrag, televisiekijken of vriendjes.

In haar essay Onzekere ouders koppelt Christien Brinkgreve (2009) het moderne 
ouderschap als complexe onderneming aan onze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Allerlei maatschappelijke veranderingsprocessen zijn hieraan voorafgegaan, 
zoals secularisering, individualisering, emancipatie en globalisering.
Ondanks alle overheidsinvesteringen, het overheidsbeleid en de ondersteuning zijn 
ouders steeds meer in een isolement geraakt. Kinderen worden beschouwd als priva-
te worry. Volgens Brinkgreve zouden ze veel meer een public issue moeten worden, 
object van collectieve zorg.
Ook Micha de Winter geeft in Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding (2011) aan 
dat niet alleen moderne ouders in een opvoedingskramp schieten, maar ook politiek 
en media zo gauw het over opvoeding van kinderen gaat. Ouders hebben meer vrij-
heid, maar minder houvast. De overheid haalt steeds meer uit de kast om risico’s op 
te sporen en er wordt een toenemend beroep gedaan op deskundigen en hulpverle-
ners, waarbij maatschappelijke en omgevingsaspecten bij opvoedproblemen nauwe-
lijks worden meegewogen.
Daarmee is de overheid steeds meer in een spagaat komen te zitten: enerzijds wil ze 
afstand bewaren, anderzijds wil ze sneller ingrijpen (RMO, 2009). Inmiddels is wel 
duidelijk dat de beleidsfocus op problemen en het steeds meer willen inzetten van 
instrumentaria en protocollen om risico’s op te sporen (risicomodel of risicobenade-
ring) niet het juiste antwoord kan zijn in de ondersteuning van kinderen en gezin-
nen. En zeker niet het antwoord op opvoedingsonzekerheid en opvoedingskramp.

Herman Baartman (2012) refereert hieraan als hij het heeft over signalering en 
hulpverlening bij kindermishandeling.
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Protocollen kunnen bijdragen aan een gevoel van veiligheid, maar ze kunnen 
paradoxaal genoeg ook onveiligheid oproepen in de vorm van angst afgerekend te 
worden op de schending ervan.
En ik beweer: een dergelijke angst zet een rem op professionaliteit en zelfstan-
dige oordeelsvorming. En juist dat zijn belangrijke factoren bij het signaleren van 
kindermishandeling, naast een zekere nuchterheid, die je helpt om angst te lijf te 
gaan. Je zult domweg moeten accepteren dat dergelijke dingen gebeuren, en dat je 
niet alles kunt voorkomen. De wethouder die roept dat ze hem erop mogen afreke-
nen dat de dood door kindermishandeling niet meer zal voorkomen in zijn stad, 
is dom om twee redenen. Het is dom om te denken dit soort zaken definitief kan 
worden voorkomen, en het is dom om bij de mensen die met die taak belast zijn de 
illusie te wekken dat ze dat gegarandeerd kunnen.

Het eerder en directe ingrijpen in gezinnen met opvoedproblemen door de overheid 
wordt ook wel het Savanna-effect genoemd. Het is de angst bij lokale en landelijke 
politici voor het optreden van incidenten bij kinderverwaarlozing of situaties waar-
in jeugdzorg achteraf niet in staat bleek de juiste hulp te bieden. Daarmee is een 
beleid ontstaan dat gespitst is op het vroeger en eerder signaleren van risico’s en 
problemen dat voorbijgaat aan het signaleren en ontdekken van positieve ontwik-
kelingen voor kinderen en de eigen kracht van ouders (RMO, 2011).

4 Grenzen aan het risicomodel

In het beleidsprogramma Alle kansen voor alle kinderen van het Programmaminis-
terie Jeugd en Gezin (2007) komt bovengenoemd preventiestreven en risicodenken 
voor. Een van de hoofdlijnen is dat er een omslag naar preventie gemaakt moet 
worden door problemen eerder te signaleren. Hoewel knelpunten in de jeugdzorg 
worden onderkend, komen inhoudelijke veranderingen naar positief jeugd- en ge-
zinsbeleid maar moeizaam door. ’… gaat het écht om de fundamentele verandering 
van risicobeheersend beleid naar een positief, algemeen ondersteunend beleid?’, zo 
vraagt de internationale visitatiecommissie van het Nederlands Jeugdinstituut zich 
af. …’Of is het slechts een herpositionering om nóg vroeger in te grijpen?’ (Van Bus-
sel, 2011).

Wat zijn dan de grenzen van zo’n risicobenadering? 
•	 De overheid is steeds meer zelf op de stoel van de opvoeder gaan zitten. En in 

plaats van traditionele maatschappelijke dienstverlening is er sprake van een ver-
statelijking van de zorg (Frissen et al., 2011). Daarmee is de overheid een gulzige 
zorgverlener geworden en zijn inmiddels de grenzen van het bestaande wette-
lijke kader bereikt.

•	 De kosten rijzen de pan uit. Er is (nog steeds) sprake van een groei in het zorg-
gebruik in de jeugdzorg en speciale onderwijsvoorzieningen (Wever, 2011). Her-
manns signaleerde dat al in zijn oratie uit 2009. Voor 2009 werd het bedrag dat 
met de jeugdzorg gemoeid zou zijn geraamd op 3 tot 4 miljard euro (Pommer et 
al., 2011; Van Yperen & Van Woudenberg, 2011).

•	 Een aantal risicofactoren voor problemen bij jeugdigen (zoals alleenstaand ou-
derschap) komt zoveel voor (Hermanns et al., 2005; Pommer et al., 2011) dat het 
ondenkbaar is dat de overheid via monitoring, screening en interventie de risico’s 
kan bestrijden.
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•	 De bureaucratie die monitoring en screening met zich meebrengt, leidt er para-
doxaal genoeg niet toe dat er krachtiger ingegrepen wordt.

•	 We lopen tegen de grenzen aan van wat aan overheidsinmenging in de privésfeer 
nog acceptabel is.

Misschien is het belangrijkste probleem van de risicobenadering dat deze een nega-
tief opgroeiklimaat in de hand werkt. Door de voortdurende focus op risico’s gaat 
in brede lagen van de samenleving het idee overheersen dat kinderen synoniem 
zijn aan problemen. En dat jongerenbeleid vooral veiligheidsbeleid is.

 
5  Welzijnsgerichte benadering: positief jeugdbeleid in de 
 basisvoorzieningen voor gezinnen

In de Nederlandse jeugdsector is het op beleids- en uitvoerend niveau tijd voor een 
meer welzijnsgerichte benadering, een jeugd- en gezinsbeleid gericht op de verster-
king van een positief opgroeiklimaat (RMO, 2009, 2011, 2012). 
Micha de Winter (De Winter et al., 2012) introduceerde hiervoor al eerder de term 
Pedagogische Civil Society. 

‘In de eerste plaats is dat het versterken van sociale netwerken rondom kinde-
ren en gezinnen, vanuit het gegeven dat wederkerige sociale steun een positieve 
bijdrage levert aan de kwaliteit van opvoeding en ontwikkeling. In een tijd van 
voortgaande individualisering en fragmentatie van samenlevingsverbanden blijkt 
de behoefte daaraan juist weer toe te nemen. Op dit uitgangspunt is bijvoorbeeld 
het project ‘Allemaal Opvoeders’ gebaseerd: in elf Nederlandse gemeenten is de 
afgelopen twee jaar geëxperimenteerd met verschillende manieren waarop de con-
tacten tussen ouders onderling, maar ook die met andere buurtbewoners kunnen 
worden versterkt.
(…) In de tweede plaats heeft het versterken van de pedagogische civil society ook 
een normatief doel. Letterlijk betekent civil society immers de maatschappij van 
de burgers, en daarbij gaat het om waarden zoals empowerment, zeggenschap, 
gemeenschapszin en actieve participatie. In projecten zoals de Vreedzame School 
en de Vreedzame Wijk krijgen kinderen een stem als het gaat om zaken die in hun 
omgeving van belang zijn, leren ze op democratische wijze beslissingen te nemen 
en conflicten op te lossen, en participeren ze actief in diezelfde civil society door 
bijvoorbeeld als wijkmediator op te treden.’ 

Een van de knelpunten in het huidige jeugd-, onderwijs- en welzijnsbeleid is nu 
juist dat er te weinig ‘gewoon’ wordt opgevoed in de sociale omgeving waar ou-
ders en kinderen zich bevinden. Professionals die als vanzelfsprekend veel tijd met 
kinderen doorbrengen worden te weinig benut in de ondersteuning van gezinnen. 
Ze zijn de laatste jaren steeds meer ‘overrulled’ in hun pedagogisch handelen door 
specialistische en/of preventiemethoden, die vaak onpersoonlijk van aard zijn en 

Een van de knelpunten in het huidige jeugd-, onderwijs- en welzijnsbeleid is nu juist 
dat er te weinig ‘gewoon’ wordt opgevoed in de sociale omgeving waar ouders en 
kinderen zich bevinden. Professionals die als vanzelfsprekend veel tijd met kinderen 
doorbrengen worden te weinig benut in de ondersteuning van gezinnen
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generiek worden ingezet. De ingezette checklists of vragenlijsten zijn hier een voor-
beeld van, maar ook de opzet van anonieme meldpunten om specifieke problemen 
op te lossen gaan voorbij aan het grotere belang van kennen en gekend worden en 
vertrouwen en nabijheid, ofwel vanzelfsprekend opvoedkundig handelen.

Illustratief voor het verdwijnen van ‘gewoon opvoeden’ en persoonlijke binding is 
het gezondheidsonderzoek van jonge kinderen dat de GGD Amsterdam niet langer 
in aanwezigheid van de ouders laat plaatsvinden (RMO, 2012):

‘Een ouder van een meisje van 5 jaar krijgt een uitnodiging van de GGD voor het 
periodieke onderzoek. Dat onderzoek zal plaatsvinden op school, zonder aanwe-
zigheid van de ouder. Mocht de ouder daartegen bezwaar hebben, dan kan een 
aparte afspraak worden gemaakt. Voorafgaand aan het onderzoek moet de ouder 
een uitgebreide vragenlijst inleveren over het kind, hoe het zich voelt, of het goed 
slaapt, of het liegt of bedriegt enzovoort. Maar er zijn ook vragen over het ouder-
schap: is de relatie goed? De antwoorden dienen in een gesloten envelop bij de 
leerkracht te worden ingeleverd. De uitslag van het onderzoek komt enkele weken 
later via een gesloten envelop via de leerkracht weer bij de ouder terecht. Pas bij 
het schoolartsenonderzoek van 10-jarigen mogen de ouders erbij zijn. Ouderbetrok-
kenheid en communicatie over de gezondheid van kinderen in de leeftijd tussen 4 
en 10 jaar gaat in de jeugdgezondheidszorg kennelijk via gesloten enveloppen.’ 

Jeugdzorgproblemen zijn niet oplosbaar binnen de jeugdzorg alléén. Gezondheid 
en welbevinden hebben óók een sociale en maatschappelijke component. De mo-
gelijkheden van ‘vroeghulp’ vanuit de sociale omgeving (thuis, op school en in de 
buurt) worden vanuit de optiek van een sterke pedagogische civil society nog onvol-
doende overwogen en benut. 

In het herstellen van het evenwicht in gezinnen (waarin sprake is van opvoedings-
problemen) kunnen de huidige Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) meer toevoegen 
dan ze tot nu toe gedaan hebben. Het gaat dan om noties als vertrouwen en nabij-
heid, kennen en gekend worden: kortom ouders en gezinnen het gevoel weten te 
geven dat ze ertoe doen (‘sense of belonging’). Maar dat geldt ook voor scholen en 
kinderopvang, voor vrijetijdsverenigingen of voor het buurtwerk. Een mooi voor-
beeld is dat van het CJG in de Groningse wijk Beijum (Welten, 2012).

‘Het Centrum voor Jeugd en Gezin Groningen-Beijum is vooral een ontmoetings-
plek. Evalien Verschuren, kort grijs haar en vrolijke ogen, is de keuken binnenge-
stapt van ‘haar’ Centrum voor Jeugd en Gezin, in de Groningse wijk Beijum. Ze 
wijst naar de grote tafel. Die doet denken aan haar ouderlijk huis, waar iedereen 
welkom was. ‘We hadden vaak verslaafde jongeren over de vloer. Dan kwam er een 
pan soep op tafel en deden zij hun verhaal. Gezellig samen aan tafel met een pan 
soep kun je veel bereiken, heb ik toen geleerd.’ In deze keuken koken Verschurens 
vrijwilligers met vrouwen en hun kinderen uit de buurt. ‘Iedereen kan leren koken 
en iedereen kan groente leren eten. De truc is dat je het leuk moet maken. Soms 
denk ik: Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Vaak wel dus.’ 
Alles wat in dit gebouw gebeurt, heeft met opvoeding te maken. Tijdens het Wel-
zijnsdebat op 10 oktober werd de 55-jarige Verschuren uitgeroepen tot Sociaal Wer-
ker van het Jaar 2012. Aandacht krijgt ze al langer: terwijl de meeste CJG’s een 
kwijnend bestaan leiden, is de Beijumse variant alleen maar gegroeid. Het centrum 
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is een samenwerkingsverband van GGD, maatschappelijk werk en eerstelijnspsy-
chologie en werkt met talloze partners samen, zowel binnen de wijk als daarbuiten. 
Voor alle beroepskrachten die in de wijk met gezinnen werken - waaronder wijk-
agenten, de woningcorporatie en sociaal werkers - organiseert Verschuren tweemaal 
per maand een soepinloop, aan dezelfde tafel. De reden is even simpel als pragma-
tisch, ze verklaart: ‘Vroeger had je allerlei zorgoverleggen in de buurt, maar met de 
Verwijsindex hoeft dat zogenaamd niet meer. Maar het is belangrijk dat je elkaar 
kent. We bespreken geen casussen, maar zien elkaar regelmatig, zodat áls er iets is, 
je elkaar gemakkelijker even belt.’ 

In veel CJG’s en scholen is een goede samenwerking tussen professionals en ouders 
niet vanzelfsprekend. Er valt hier nog een ‘wereld te winnen’ in de versterking van 
(nuldelijns) pedagogische basisvoorzieningen. Een goede samenwerking waarin 
verschillende professionals een goede relatie weten op te bouwen met jongeren en 
gezinnen en adequaat om weten te gaan met opvoedingsvragen. Dat maakt vervol-
gens de eventuele stap naar jeugdhulp minder lastig te nemen. Het recente advies 
Ontzorgen en normaliseren van de RMO gaat met name over die stap naar de eer-
stelijnsvoorzieningen, en heeft de noodzaak van sterke nuldelijnsvoorzieningen in 
de ondersteuning van gezinnen als basis. In het voorbeeld van Beijum (de ‘soepin-
loop’) wordt de connectie van nuldelijnszorg naar eerstelijnszorg aan dezelfde tafel 
gemaakt als waar ouders ook plaatsnemen. 

6  Welzijnsgerichte benadering: positief jeugdbeleid in de   
eerstelijns jeugd- en gezinszorg

Opvoeden gaat niet zonder problemen. Maar tegelijkertijd moeten opvoedproble-
men niet te snel geproblematiseerd worden. En in gevallen waarin gezinnen de 
opvoedproblemen niet zelf kunnen oplossen is er begeleiding en ondersteuning 
dichtbij gezinnen nodig.
De principes van ontzorgen en normaliseren liggen aan de basis en zijn richting-
gevend ook voor de eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Wat wordt eronder verstaan en 
wat betekent dit voor het werken in de praktijk?
Ontzorgen geeft aan dat kwetsbare gezinnen naast een veilige en stimulerende 
opvoedomgeving ook een vorm van zorg nodig hebben die de eigen kracht weet te 
versterken en de sociale omgeving kan activeren en benutten. Ontzorgen haalt zo 
de druk van de ketel in gezinnen.
Normaliseren gaat uit van het gegeven dat kwetsbaarheid in de opvoeding weliswaar 
lastig kan zijn, maar hoort bij het dagelijks leven. Richt je bij opvoedvragen eerst op 
de oplossing van praktische problemen en bouw dan het vertrouwen op om het over 
opvoedproblemen te hebben. Het is ook zoeken naar de vroegsignalering van talen-
ten en niet van risico’s. Ook de sociale omgeving is vaak geneigd te reageren op pro-
blemen en op zoek te gaan naar professionals in plaats van te zoeken naar talenten.

De principes van ontzorgen en normaliseren liggen aan de basis en zijn richtinggevend 
ook voor de eerstelijns jeugd- en gezinszorg. (…) Ontzorgen geeft aan dat kwetsbare 
gezinnen naast een veilige en stimulerende opvoedomgeving ook een vorm van zorg 
nodig hebben die de eigen kracht weet te versterken en de sociale omgeving kan acti-
veren en benutten. Ontzorgen haalt zo de druk van de ketel in gezinnen
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Dit zijn geen holle frasen maar betekent in het beleid en de praktijk van de zorg 
voor gezinnen en jongeren dat de wisselwerking in de driehoek tussen gezinnen, 
hun sociale omgeving en de hulpverlening uit balans is geraakt: er moet weer 
gewerkt worden aan het herstel van het evenwicht in de driehoek. Een goed even-
wicht in de driehoek houdt in dat:
•	 Ten eerste de eigen vermogens van gezinnen vooropstaan. Ondersteuning is com-

plementair aan de kracht van gezinnen en krijgt in samenspraak met gezinnen 
(en jongeren) vorm.

•	 Ten tweede de (opvoed)ondersteuning van gezinnen niet een zaak van ouders en 
hulpverlening alleen is, maar daarnaast speelt het sociale netwerk rondom gezin-
nen een grote rol. Dat sociale netwerk bestaat niet alleen uit familie, vrienden en 
buren, maar ook uit leerkracht, huisarts, opvangleidster of eventueel een sportle-
raar. Door het activeren en participeren van de sociale omgeving is met name de 
inzet van praktische hulpverlening minder groot. Vanzelfsprekende professionals 
in de directe omgeving van gezinnen (en dan hebben we het vooral over leer-
krachten en opvangleidsters) krijgen meer ruimte zelf pedagogisch te handelen.

•	 Ten derde de (formele) jeugdhulpverlening de aanwezige vermogens meer benut 
vanuit het uitgangspunt van de samen sterk/eigen kracht en de vraagstukken 
zoveel mogelijk teruglegt bij het gezin en het sociale netwerk. Dat betekent wel 
dat die formele hulpverleners dicht bij gezinnen staan en nabijheid en vertrou-
wen genieten (wijkgericht werken of op school in de nabijheid van het gezin), 
maar ook daadkracht kunnen tonen door bijvoorbeeld eerst samen praktische 
problemen op te lossen en niet eerst alleen de pijlen te richten op het stellen van 
diagnoses.

Een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg is geen nieuw concept, maar veronder-
stelt wel een andere taakopvatting van beleidsmakers, bestuurders, professionals en 
ouders. De overheid heeft zich in het verleden vooral gericht op de sturing en orga-
nisatie van de jeugdzorg, maar is steeds meer op de stoel van zowel de opvoeder als 
de professional gaan zitten. Daarin zijn preventie door gestandaardiseerde vroeg-
signalering en evidence-based werken met alleen bewezen effectieve methoden 
leidend voor het handelen van beroepskrachten en professionals. Van Montfoort 
(2008) geeft aan dat daarmee evidence-based werken synoniem is geworden voor 
professionaliteit. Professionals ervaren dat ze daardoor steeds meer in een spagaat 
komen tussen enerzijds de zorgbehoeften van het gezin en anderzijds de sturing 
vanuit de organisatie (CEG, 2009). De overheid heeft zich onvoldoende gerealiseerd 
dat het juist op dat uitvoeringsniveau moeilijk sturen en protocolliseren is. Als 
we uitgaan van het principe dat de relatie cliënt-hulpverlener aan de basis staat, 
is de professional zelf ook onderdeel van die sociale interactie en zal voortdurend 
situaties en dilemma’s moet inschatten en keuzes moeten maken. Dat vereist sen-
sitiviteit van de professional en een enorme deskundigheidsbevordering vanuit de 
overheid (RMO, 2011). Door in de overleggen over de toekomst van de jeugdzorg de 
nadruk te leggen op tegengaan van verkokering, bureaucratisering en de aansturing 
van het jeugd- en gezinsbeleid verdwijnt de aandacht voor uitvoering en inhoud 
van de zorg te veel naar de achtergrond. 

In de jeugdzorgpraktijk is de oproep om de zorg voor gezinnen en jongeren anders 
vorm te geven door verschillende professionals en ook gemeenten enthousiast opge-
pakt. De RMO heeft in de adviezen niet iets nieuws willen bedenken en zeker geen 
extra zorglaag of een nieuwe functie willen opzetten, maar woorden willen geven 
aan een vernieuwingsimpuls die al door verschillende professionals was ingezet. 
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De adviezen over het jeugd- en gezinsbeleid van de toekomst bestaan uit de drie 
genoemde en op elkaar voortbouwende elementen die niet afzonderlijk van elkaar 
te introduceren zijn. 

7 Eerstelijns gezinszorg in de praktijk

In verschillende gemeenten wordt nu bijvoorbeeld al gewerkt met proeftuinen en 
regelvrije ruimten voor jeugdhulp. Gemeenten willen daarmee vooruitlopen op hun 
taak van regisseur voor de jeugdzorg, door vanuit de kracht en expertise van profes-
sionals de jeugdzorg te organiseren. 
Een bekend voorbeeld is de inmiddels gelauwerde proeftuin Buurtteam Jeugd en 
Gezin in Utrecht: 

‘Om de transitie goed te laten verlopen, hebben de gemeente Utrecht en de belang-
rijkste veldpartners van Jeugd en Welzijn (…) een werkwijze bepaald voor jeugdbe-
leid en de zorg aan jeugd die uitgaat van 4 niveaus: 
1  Gewoon opvoeden. Jeugdigen en ouders redden zichzelf, eventueel met hulp van 

elkaar en in de wijk.
2  Steun bij opvoedingszorg. Hierbij zetten we in op snelle en adequate hulp in het 

gezin wanneer dat even nodig is, gericht op het versterken van de eigen kracht.
3  Intensieve zorg voor meervoudige problematiek. Het bieden van intensieve en/of 

langdurige ondersteuning, zoveel mogelijk door één hulpverlener.
4  Specialistische zorg. Bijvoorbeeld psychiatrische hulp, die afhankelijk van de 

vraag aanvullend ingezet kan worden bij de bovenstaande niveaus met regie 
vanuit het buurtteam.’ 

De proeftuinen zijn een samenwerking van Bureau Jeugdzorg en verschillende in-
stellingen voor jeugdzorg in Utrecht. Verschillende professionals zijn gedetacheerd 
door hun organisatie om vanuit buurtteams jeugd en gezinnen outreachend en op 
een andere manier te ondersteunen. Ze vormen hét aanspreekpunt voor jongeren en 
gezinnen in de wijk.
En tegelijkertijd wordt de Gemeente Utrecht hiermee gevoed vanuit de praktijk om 
de transitie van de jeugdzorg vernieuwend vorm te geven (Kluft, 2012). 

Het eveneens gelauwerde Buurtzorg Jong werkt ook vanuit de principes van ontzor-
gen en normaliseren, dicht bij gezinnen en met de sociale omgeving, maar is anders 
tot stand gekomen. Buurtzorg Nederland (thuiszorg) is op eigen initiatief begonnen 
met eerstelijns jeugd- en gezinszorg door vakbekwame professionals in kleine mul-
tidisciplinaire teams. Buurtzorg Jong biedt praktische ondersteuning thuis in het ge-
zin en is bekend met de wijk en de sociale omgeving van gezinnen. Alles draait om 
de relatie cliënt-hulpverlener: op zoek naar wat ouders en kinderen zelf kunnen, 
maar ook begeleidend als er zware hulpverlening nodig is. De Buurtzorg-Jong-teams 
zijn en blijven zelfsturend waarmee veel bureaucratie verdwijnt.1 Door de regelvrije 
ruimte in gemeenten en de aanwezigheid van gemotiveerde professionals is het mo-
gelijk Buurtzorg Jong in te zetten als voorloper en inspiratie voor de veranderingen 
in de jeugdhulp voor en na de transitie.
Weer anders georganiseerd is het Rotterdamse Bureau Frontlijn. Bureau Frontlijn 
is ondergebracht bij de gemeente Rotterdam. Er wordt outreachend gewerkt en dat 
betekent dat Bureau Frontlijn aanwezig is op basisscholen, aanwezig is bij jeugdde-
tentiecentra, deur-aan-deur-bezoek doet in wijken waar veel gezinnen met armoe-
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deproblematiek wonen. Er wordt op een breed terrein ondersteuning en begeleiding 
verleend aan gezinnen. Het gezin of de jongere wordt niet ‘losgelaten’ voordat het 
dagelijks leven weer op de rails staat. Er is sprake van lichte begeleiding en zorg 
aan de voorkant (bijvoorbeeld het project Samen Leren) maar er zijn ook jeugdin-
terventieteams die zich op de begeleiding van jongeren na jeugddetentie richten. 
In Bijlage I en II worden een tweetal casussen gepresenteerd van de (intensieve) 
begeleiding van Bureau Frontlijn.2

8 Brede aanpak op alle niveaus: de rol van de professional

De uitvoering van de transitie in de praktijk van de jeugdhulp vraagt niet alleen een 
andere organisatie en nieuwe beleidsconcepten. Er wordt veel verwacht van de kracht 
van de professional als generalist en betrokken hulpverlener. 
Belangrijke vraag is: wat betekent de versterking van de pedagogische civil society nu 
in de praktijkuitvoering voor professionals? Een antwoord in het kort is: de professi-
onal moet in zijn denk- en werkwijze meer naar de context rondom gezinnen kijken 
en niet alleen focussen op het individuele probleem. Dit geldt voor praktijksituaties op 
alle niveaus, ook de zwaardere gevallen.
De pedagogische civil society hoort binnen de context van het onderwijs en andere in-
stituties en voorzieningen voor jeugd en gezin, maar is moeilijk binnen één specifieke 
voorziening onder te brengen. Het voorbeeld van Samen Leren van Bureau Frontlijn 
(Bijlage II) laat zien dat het niet alleen om een leerachterstand (en daarmee een 
schoolprobleem) gaat, maar dat het hele gezin en met name de moeder meer in haar 
kracht binnen het gezin gezet wordt. 
En het inbrengen van de werk- en denkwijze van de pedagogische civil society geldt 
ook voor ernstig getraumatiseerde kinderen, concluderen Linda Terpstra en Anke 
van Dijke van Fier Fryslân expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld 
in afhankelijkheidsrelaties.3 ‘Ook de gespecialiseerde zorg moet ingebed zijn in een pe-
dagogische context en rekening houden met de normale ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Dit betekent dat ouders, opa’s en oma’s en andere belangrijke mensen in het 
leven van kinderen betrokken zijn bij de gespecialiseerde zorg, zodat ze samen met pro-
fessionals ‘vechten’ voor een kind’ (In: RMO, 2013). 
Dat er veel verwacht wordt van professionals en beroepskrachten, moge ook uit boven-
staand citaat duidelijk zijn. Maar dat het werken vanuit een versterking van de peda-
gogische civil society ook veel betekent voor bestuurders, lokale politici en beleidsma-
kers wordt wel eens vergeten. Voor hen geldt: meer focus op vertrouwen en nabijheid 
en ruimte voor de professional, meer sociaal pedagogisch investeren rondom kinderen 
en gezinnen en meer sturen op deskundigheidsbevordering. We bespreken de uitvoe-
ringspraktijk hier, geïllustreerd met een aantal internationale voorbeelden.

- Ten eerste moet de sociale inbedding van gezinnen versterkt worden. Het gaat over 
de zorg voor goede sociaal pedagogische basisvoorzieningen in de samenleving die de 
sociale veerkracht van gezinnen versterkt en die ontmoeting (met andere gezinnen) 
stimuleert. De overheid heeft hierin een voorwaardenscheppende rol. Dat betekent 
bijvoorbeeld geen campagnes over gezond leven en bewegen van kinderen in de strijd 

… de professional moet in zijn denk- en werkwijze meer naar de context rondom ge-
zinnen kijken en niet alleen focussen op het individuele probleem. Dit geldt voor prak-
tijksituaties op alle niveaus, ook de zwaardere gevallen
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tegen obesitas of het inzetten van obesitasspecialisten op school, zonder zorg te dra-
gen voor voldoende sport- en speelfaciliteiten op school, bij de opvang en in de buurt. 
En, maak van de Centra voor Jeugd en Gezin ontmoetingsplaatsen voor gezinnen. 
Verschillende landen voorzien met een CJG-achtige voorziening al in een laagdrempe-
lige ontmoetingsplaats. In Canada, Engeland, Finland, Vlaanderen en Zweden is ont-
moeting een belangrijke functie van de lokale CJG. Zo komen bijvoorbeeld in Zweden 
de ouders ook naar de zogenaamde Familjecentraler om met hun kind te spelen en 
andere ouders en kinderen te ontmoeten in de open voorschool. Een kind moet daar 
wel altijd door minstens één volwassene worden begeleid. Ouders hoeven zich niet 
te registreren. De centra zijn de hele dag geopend en voor iedereen toegankelijk en 
de dienstverlening is gratis (Nederlands Jeugdinstituut, z.j.). De combinatie van een 
open voorschool, een welzijnsbenadering en een welzijnsgerichte taakopvatting van 
professionals lijken de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol CJG in Zweden. 
Dit concludeert de Vries in haar afstudeerscriptie over sociale steun in Nederlandse 
Centra voor Jeugd en Gezin en Zweedse Familie Centra (De Vries, 2011).

- Ten tweede moeten de betrokken professionals en beroepskrachten in de school, 
opvang, CJG’s of buurt ook meer beleids- en regelruimte krijgen om pedagogisch te 
kunnen handelen. Dat is belangrijk omdat ouders sneller met hun opvoedvragen naar 
professionals gaan die ze regelmatig ontmoeten in die vertrouwde omgevingen. Door 
de vertrouwensband kunnen deze ‘dicht-bij-huis’-professionals eenvoudige vragen 
beantwoorden, houden zij een vorm van toezicht en kunnen zij een gezin, eventueel, 
in contact brengen met een gezinscoach in de eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Een 
leerkracht die probeert contact te onderhouden met de ouders van een kind heeft meer 
sensitiviteit voor de ontwikkeling van een kind in het eigen schoollokaal, stelt Trees 
Pels (2011) in haar onderzoek naar allochtone ouders; een verpleegkundige van het 
consultatiebureau die regelmatig op huisbezoek gaat kan meer gericht opvoedadvies 
geven (RMO, 2012). Op verschillende scholen waar sprake is van samenwerking tus-
sen het CJG en de school zijn voorbeelden van koffiekamers op scholen waar CJG-
medewerkers zijn en ouders en leerkrachten inloop hebben (Ouders en school samen, 
2012). Nu worden kinderen met een afwijkende ontwikkeling nog te snel doorge-
stuurd naar gespecialiseerde zorgverleners en daarmee onttrokken aan de aandacht 
van de professionals die dicht bij gezinnen staan. 
In Denemarken bieden professionals in scholen zelf ondersteuning. Daar wordt in 
vele gemeenten voor directe hulp en dienstverlening aan kinderen en gezinnen de zo-
genaamde Familieklas ingezet. 
Deze interventie is een onderdeel van de school en is bedoeld voor kinderen die in de 
klas storend gedrag vertonen. De leerkracht geeft aan waar een kind aan moet wer-
ken. Tijdens een aantal dagdelen per week gaan de kinderen naar de Familieklas in de 
school om - terwijl ze hun gewone schoolwerk doen - aan dit gedrag te werken. Dit 
wordt bijgehouden op een scorekaart. De andere dagen per week gaan ze naar hun re-
guliere klas en houdt de leerkracht bij of ze het geleerde goed in de praktijk brengen. 
De ouders zijn ook enkele dagdelen aanwezig om in groepsgesprekken het gedrag van 
hun kind te bespreken en te leren hoe ze dit in het gezin kunnen corrigeren. De aan-
wezigheid van (een) van de ouders is een vereiste en een belangrijke voorwaarde om 
de gedragsverandering te borgen. In de Familieklas wordt gewerkt aan schoolgerela-
teerde uitdagingen. Meedoen in de familieklas duurt meestal twaalf tot zestien weken 
(Berg-le Clercq, Bosscher & Vink, 2012). 

- Ten derde kan er een eerstelijnsgezinscoach ingezet worden voor gezinnen waar de 
opvoedproblemen te groot zijn geworden en die professionele ondersteuning willen. 
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Hoewel de functie eerstelijnsgezinszorg niet nieuw is, gaat het wel om een nieuwe 
invulling van zijn of haar taken. De benaming eerstelijnsgezinscoach is niet geijkt, het 
gaat om een gezinsprofessional die in de eerstelijn ouders en kinderen ondersteunt bij 
het opvoeden en opgroeien. Hij of zij is een generalistische hulpverlener die zelf actief 
is in het gezin, die ook een brugfunctie heeft naar het sociale netwerk van het gezin 
en naar de daarin aanwezige betrokken professionals (leerkracht, wijkagent, huisarts, 
woningcoöperatie, schuldhulpverlener) en de eventuele gespecialiseerde tweedelijns-
hulpverlening. Deze eerstelijnsprofessional kan bijvoorbeeld vergeleken worden met 
de rol die een nurse practitioner in de gezondheidszorglijn speelt: dicht bij de patiënt 
als een ‘rots in de branding’ in ‘klinische stromen’. De nurse practitioner vormt de 
brug tussen de medisch specialist die zich vooral richt op de cure en de gewone ver-
pleegkundige die care biedt. De patiënt loopt - in het om kunnen gaan met zijn of 
haar ziekteproces - daar met de nurse practitioner niet verloren tussen.

Het takenpakket van de eerstelijnsgezinscoach is breed, generalistisch en bovendien 
moeilijk. Hoewel het om algemene doelstellingen gaat – het weer op orde brengen van 
het dagelijks leven in het gezin en het ontzorgen van opvoedingsproblemen – is de 
uitvoering in de praktijk weerbarstig. De praktijk achter de voornemens en hulpplan-
nen laat zich moeilijk in protocollen gieten, maar moet ook niet verzanden in goede 
bedoelingen. Om de eerstelijns jeugd- en gezinszorg te doen slagen, zijn naast goede 
kwalificaties ook persoonlijke competenties van de eerstelijnsgezinscoach van groot 
belang. Ze moeten vertrouwen kunnen opbouwen, ook bij zorgmijdende gezinnen. In 
de praktijk betekent dat voor de eerstelijnsgezinscoach bijvoorbeeld niet eerst werken 
aan intake, diagnose en behandelplan bij het gezin, maar beginnen met het ondersteu-
nen bij de dagelijkse sores binnen het gezin; het gesprek aangaan en kijken wat ge-
zinnen zelf kunnen. Het betekent ook niet dat de eerstelijnsgezinscoach (als een soort 
zorgcoördinator) doorgeefluik wordt naar andere of meer gespecialiseerde hulpverle-
ning. Daarmee zou er een nieuwe zorglaag ontstaan en dat is nu juist wat men met de 
nieuwe wet op de jeugdzorg wil vermijden (RMO, 2012).

‘De functie van eerstelijns gezinscoach kan vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin 
worden georganiseerd, maar hoeft daar niet per se fysiek een plaats te krijgen. Er kan 
ook gedacht worden aan een plaats op scholen, in wijkgerichte teams of bij huisartsen. 
Door een combinatie van een laagdrempelige locatie en ambulant werken functioneert 
de eerstelijns gezinscoach in een netwerk van organisaties, in de buurt en te midden 
van de sociale omgeving van gezinnen’ (Graas & De Ruiter, 2012).

Het belang van het bieden van praktische hulp blijkt ook uit een door de Europese 
Commissie gefinancierd onderzoek over de aanpak van kindermishandeling in Neder-
land, Duitsland, Hongarije, Portugal en Zweden. Volgens ouders afkomstig uit gezin-
nen waarin sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling uit deze landen is 
het bieden van praktische hulp een succesfactor in het voorkomen en aanpakken van 
kindermishandeling (behalve in Hongarije). Dit kan bijdragen aan het oplossen van 
problemen en aan het ontwikkelen van vaardigheden van cliënten. Zoals valt te lezen 
in de aanbevelingen van het rapport over dit onderzoek: pas wanneer praktische pro-
blemen zijn aangepakt kan er aandacht worden besteed aan de ‘echte’ achterliggende 
problemen (Mak & Steketee, 2013).

Het is ook belangrijk dat hulpverleners op alle niveaus aansluiten bij de inzet én be-
hoeften van ouders. 
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‘Het verbeteren van ouderbetrokkenheid in beleid, diensten en aanbod wordt duurza-
mer als voortgebouwd wordt op bestaande initiatieven (bijv. kinderopvang, BSO, con-
sultatiebureaus en scholen). Maar ook door ruimte te bieden aan informele ontmoeting. 
Diensten die gezinnen en jeugdigen zelf belangrijk vinden, worden aantrekkelijk als ze 
samen met hen vorm krijgen. Gezinnen voelen zich dan ‘spontaan’ betrokken.’

Deze conclusie staat in de samenvatting van het rapport Transforming Together van een 
door het Nederlandse Jeugdinstituut samengestelde internationale visitatiecommissie. 
Deze commissie bezocht in september 2012 twee Nederlandse gemeenten. Centraal 
thema van hun bezoek was de aansluiting tussen pedagogische basisvoorzieningen en 
eerstelijnsvoorzieningen voor jeugdigen en ouders (Bosscher & Hilverdink, 2012). 

Ook voor de gespecialiseerde zorg is het belangrijk aan te sluiten bij de behoeften van 
ouders. Volgens het genoemde internationale onderzoek over de aanpak van kinder-
mishandeling, zouden interventies moeten aansluiten bij de behoeften, competenties 
en mogelijkheden van ouders. Kindermishandeling kent vele gradaties, niet iedere 
gezinssituatie is even problematisch en vraagt dus om dezelfde intensieve behande-
ling. De aanpak van kindermishandeling vraagt om behandeling op maat; soms is een 
lichte aanpak, zoals een oudertraining voldoende én soms is een intensief gezinsge-
richt programma nodig (Mak & Steketee, 2013). 

De beschrijving van de belangrijkste taken van de professionals op de verschillende 
niveaus komt misschien wat vanzelfsprekend over, maar hier geldt nu meer dan ooit: 
de kracht bevindt zich in de eenvoud! 

De transitie-agenda maakt het mogelijk nu en in de aanloop naar 2015 de complexi-
teit uit het systeem te halen en weer terug te gaan naar wat centraal moet staan in 
hulpverlening: investeren in en faciliteren van de kwaliteit van de cliënt-hulpverlener-
relatie. Het zou goed zijn als de vernieuwingsimpulsen die nu in de praktijk van de 
jeugdhulp plaatsvinden, aan de basis staan voor het nieuwe stelsel en de uitvoerings-
praktijk na 2015.

9 Slotbeschouwingen

De kracht van professionals bevindt zich in het opbouwen van vertrouwen en nabij-
heid én een inzet gericht op het sterker maken van de (veer)kracht van ouders en jon-
geren. Gezinnen hebben ‘rotsen-in-de-branding’ nodig in hun sociale omgeving en als 
de problemen te groot worden ook een professionele ‘vinger-aan-de-pols’, zoals oud-
kinderrechter Anita Leeser in haar ontmoetingen met oud-cliënten aangaf (De Fauwe, 
2008). Het is aan overheid en instellingen voor jeugdzorg en jeugdbeleid om dit vorm 
te geven en voorwaarden te scheppen voor de uitvoeringspraktijk.
Opvoeden kan moeilijk zijn en gaat niet altijd vanzelf, maar problematiseer niet te 
snel en probeer te zoeken naar de vroegsignalering van eigen kracht en talenten in 
gezinnen in plaats van risico’s.

Zoek eerst de aansluiting bij de oplossing van praktische problemen en bouw dan het 
vertrouwen op om het over opvoedproblemen te hebben
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Neem de drukte rondom probleemgezinnen weg, door eerst zelf het bestaande hulp-
aanbod te ontregelen en te ontzorgen. Dit veronderstelt ook dat de professional 
meer ruimte moet krijgen om aan de slag te kunnen en zelf met het gezin in ge-
sprek te gaan over wat hun ondersteuningsbehoeften zijn.Zoek eerst de aansluiting 
bij de oplossing van praktische problemen en bouw dan het vertrouwen op om het 
over opvoedproblemen te hebben. Houd het simpel en geef gezinnen de ervaring 
dat ze ertoe doen in het weer zelf oppakken van het dagelijks leven (‘sense of be-
longing’).Daarvoor is wel weer een goede institutionele context nodig van waaruit 
professionals goed en handelingsgericht kunnen werken en ouders weer gemoti-
veerd worden zelf aan de slag te gaan. En voor zo’n organisatorische inbedding is 
een transitie in denken en werken rondom gezinnen nodig. 

NOTEN

1  www.buurtzorgjong.nl
2  www.bureaufrontlijn.nl
3  www.fierfryslan.nl
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Zie hiervoor http://tvodigitaal.nl – mei – ‘Artikelen, Columns, Mededelingen’.
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Bijlage I

Voorbeeldcasus Jeugdinterventieteam van Bureau Frontlijn
De 17-jarige Achmed is aangemeld bij het Jeugdinterventieteam van Bureau Frontlijn in het 
kader van ‘Nazorg’. Achmed mocht na vijf maanden jeugddetentie weer naar huis, maar zijn 
situatie kende echter zoveel problemen, dat het risico op recidive hoog was. Op het moment 
van aanmelden had Achmed geen zinvolle dagbesteding in de vorm van school en/of werk. 
Daarbij kwam het probleem dat andere hulpverleners in het verleden Achmed niet in bewe-
ging konden krijgen. Tijdens huisbezoeken toonde Achmed bijvoorbeeld veel weerstand en 
bleef meestal in bed liggen.
Achmed wilde graag weer naar school, maar hij wist niet goed welke opleidingen hij kon en 
wilde doen. Daarom heeft hij met zijn begeleider van Bureau Frontlijn een beroepsoriëntatie-
test gedaan en onderzocht welke opleidingen hij kan doen. Hij heeft zich samen met zijn be-
geleider ingeschreven voor een opleiding bij het Albeda College, waar hij zich de eerste acht 
weken kon oriënteren binnen verschillende sectoren (Handel&Economie, Zorg&Welzijn en 
Techniek) en daarna een keuze kon maken. Zijn begeleider heeft Achmed voorbereid op het 
intakegesprek en Achmed is bij het Albeda College aan de slag gegaan.
Achmed had ook de wens om geld te verdienen. Samen met zijn begeleider heeft hij gesolli-
citeerd naar een bijbaan bij supermarkten en bouwmarkten, maar hij werd nergens aangeno-
men. Naast het zoeken naar reguliere bijbanen is hij ook ingeschreven bij het Werkplein van 
UWV. Uit onderzoek is gebleken dat Achmed een IQ heeft van 65. De begeleider van Achmed 
schatte in, dat hij in de toekomst de nodige begeleiding nodig heeft op de werkvloer. Om die 
reden is er een WAJONG-uitkering aangevraagd en deze uitkering is na twee maanden offici-
eel toegekend.
Naast de intensieve begeleiding aan Achmed, heeft de begeleider zich ook gericht op de 
thuissituatie. Achmed leeft met zijn moeder, twee broertjes en zusje in één huis. Met zijn 
Nederlandse vader heeft hij geen contact meer. Een groot probleem voor moeder waren de 
financiën en dat zij geen overzicht had over haar administratie. Deze heeft zij samen met de 
begeleider geordend; een administratiemap is aangeschaft, alle post is geopend en geordend 
en er is een schuldenoverzicht gemaakt van alle betalingsachterstanden. De schuld bedroeg 
ongeveer 3.000 euro. De schuldeisers zijn aangeschreven met het verzoek om de schuld te 
bevriezen en om betalingsregelingen te treffen.
Het broertje van Achmed, Youssef (14), heeft te maken met ernstige gedragsproblemen. 
Hierdoor ontstonden veel spanningen in de thuissituatie, veel ruzie en Youssef vernielde het 
interieur. Youssef zat op een speciale school, maar hij was daar onhandelbaar en de school 
had aangegeven dat zij hem niet de juiste begeleiding konden bieden. Bureau Frontlijn heeft 
samen met de gezinsvoogd onderzocht welke mogelijkheden er zijn om Youssef de juiste be-
geleiding te bieden. Hieruit is naar voren gekomen dat Youssef residentieel behandeld moet 
worden, daarom is hij verhuisd naar een instelling.
De begeleider signaleerde dat Achmed vanuit thuis niet genoeg gestuurd en gestimuleerd 
werd. Doordat moeder diabetespatiënt is en erg veel lichamelijke klachten heeft, lijkt het voor 
moeder soms te veel energie te kosten om Achmed achter zijn broek aan te zitten. Anderzijds 
is het tóch moeder die Achmed moet proberen te motiveren. Tijdens gesprekken met zowel 
moeder als met Achmed heeft de begeleider dit ter sprake gebracht. Gezamenlijk zijn enkele 
huisregels opgesteld waar alle gezinsleden zich aan moeten houden en moeder heeft pedago-
gische handvatten gekregen voor een positieve opvoeding en om haar gezag terug te winnen.
De thuissituatie is na een jaar wezenlijk veranderd. Moeder ervaart minder stress van de on-
overzichtelijke administratie en de situatie met haar zoon Youssef. Ook is zij beter in staat om 
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haar kinderen op te voeden en te sturen. Achmed is hierdoor sterk veranderd. Van een ineen-
gedoken jongen met weinig woorden tot een jongen die rechtop zit tijdens gesprekken en ook 
nog uiting kan geven aan zijn gevoelens/mening. De laagdrempelige manier waarop Achmed 
is benaderd, heeft zijn vruchten afgeworpen. Achmed toont tijdens de bezoeken geen weer-
stand meer en komt afspraken na. Daarnaast heeft Achmed meer invulling kunnen geven aan 
wat hij echt wil.

Bijlage II

Casus Samen Leren (Bureau Frontlijn Rotterdam)
Op de basisschool waarmee we samenwerken organiseren we een workshop over onze 
werkwijze in samenwerking met de ouderconsulenten. De ouderkamer zit vol moeders en 
de sfeer is ontspannen. We vertellen over de ondersteuning die we bieden en pauzeren af en 
toe zodat ons verhaal vertaald kan worden in het Turks of Marokkaans voor de moeders die 
geen of onvoldoende Nederlands spreken. 

We delen brieven uit over wat we doen waaraan een opgeefstrook zit. Hierop vullen ouders 
naam, adres en telefoonnummer in, zodat we contact met hen op kunnen nemen en een 
huisbezoek kunnen plannen. Meer is er niet nodig voor het starten van onze ondersteuning, 
geen verdere gegevens of overleg met derden. Indien ouders akkoord zijn wordt na het star-
ten van de begeleiding dit wel doorgegeven aan het CJG. Met het CJG wordt verder geen 
informatie uitgewisseld. 

Door de grote opkomst hebben we in één keer 17 aanmeldingen. Eén hiervan is de familie 
Amir, bij wie we de volgende week op intake gaan. Tijdens de intake wordt de situatie van 
het gezin in beeld gebracht, en speciaal de punten waarvan de ouder vindt dat zij aandacht 
verdienen. Die punten krijgen altijd prioriteit; het startpunt is de situatie, beleving en priori-
teit van de ouder. Gedurende de begeleiding kan ook aandacht worden gegeven aan andere 
punten, die door of de ouder of door ons worden aangegeven. 

Bij het gezin Amir blijken de ouders ondersteuning te willen voor de oudste zoon Fouad (8 
jaar). Het gezin Amir is een Marokkaans gezin, bestaande uit vader, moeder, zoon Fouad 
en zoon Mohammed (5 jaar). Het is een warm gezin met betrokken ouders, zij willen graag 
het beste voor hun kinderen. De ouders geven aan dat Fouad zijn emoties niet goed kan 
beheersen. Zij weten niet goed wat zij hieraan kunnen doen. Daarnaast vindt moeder het 
lastig om grenzen te stellen en deze consequent toe te passen. De problemen op het gebied 
van emotieregulatie worden ook door school aangegeven, vertelt moeder. Verder blijkt dat 
Fouad niet zulke goede schoolprestaties heeft, vooral op het gebied van taal en concentratie 
blijft hij achter.

Deze punten vormen de aandachtspunten in de begeleiding en hierop worden concrete doe-
len geformuleerd, die met de ouders worden opgesteld en goed doorgesproken:

Aan het eind van de begeleiding:
•	helpt de ouder Fouad met zijn emoties om te gaan
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•	stimuleert de ouder de taalontwikkeling van Fouad
•		stelt de ouder duidelijke en realistische grenzen aan Fouad en past deze consequent toe.

De begeleiding bestaat uit wekelijkse huisbezoeken waarin aan de doelen wordt gewerkt 
via het principe van kennen-kunnen-eigen maken. Zo worden ouders geïnformeerd waarom 
iets wordt gedaan, wordt er met hen geoefend hoe zij dit kunnen toepassen en kunnen zij 
dit vervolgens zelfstandig inzetten. Hierbij is wederom de situatie van de ouders leidend: de 
gegeven informatie en materialen zijn direct toepasbaar voor de ouder, dus toegespitst op 
(taal)niveau van de ouder en rekening houdend met beschikbare ruimte en tijd. 
Tijdens de huisbezoeken wordt aan de doelen gewerkt. Eerst wordt met moeder en Fouad 
aan zijn emotionele ontwikkeling gewerkt. Moeder leert hem hierbij te begeleiden en lastige 
situaties met hem na te bespreken. Door middel van activiteiten leren zij om meer samen 
over emoties te praten. Daarnaast leert moeder met een straf- en beloningssysteem om te 
gaan.

Wat betreft zijn concentratieproblemen, krijgen ouders het advies om hem zijn eigen plek 
en bureau te geven om zijn huiswerk in rust te kunnen maken, zodat er een positieve sfeer 
ontstaat rondom het schoolwerk. Ook leert moeder om zelf met weinig materialen leerzame 
spellen te maken en werkbladen op internet te vinden. Verder leert zij welke boeken aan-
sluiten bij zijn niveau. Door middel van een beloningsschema stimuleren de ouders Fouad 
om samen te oefenen of te lezen.

De schoolprestaties van Fouad zijn binnen korte tijd erg verbeterd. Uit zijn laatste rapport 
blijkt dat hij op bijna elk gebied (o.a. taal en concentratie) een niveau omhoog gegaan is. 
De ouders zijn erg enthousiast over de verbeterde prestaties. Ook vader oefent nu met Fouad 
en vertelt er met veel trots over. Moeder maakt inmiddels zelf opdrachten en leerzame spel-
len voor Fouad en oefent veel met hem. Dit vindt ze leuk om te doen. Fouad is erg trots op 
zichzelf en geniet van de aandacht die hij krijgt. Hierdoor lijkt ook zijn zelfvertrouwen ver-
groot. Moeder vindt de kinderen liever en rustiger geworden, ze luisteren beter.

Moeder geeft na een aantal weken aan dat ze eigenlijk willen verhuizen; dit huis heeft geen 
tuin en dit vinden zij niet goed voor de kinderen. Met de ouders wordt een woonpas aan-
gevraagd en hen wordt geleerd hoe ze hiermee kunnen reageren. Tevens geeft ze aan zelf 
overdag meer om handen te willen hebben en ze wordt geadviseerd bij school te vragen 
of ze als vrijwilliger kan gaan werken. Zo wordt moeder actief als overblijfmoeder op de 
school van haar zoons. Andere ouders raadt ze onze ondersteuning aan, zodat we via haar 
aanmeldingen krijgen. Ook vertelt ze over haar ervaringen aan andere ouders op volgende 
bijeenkomsten in de ouderkamer. 

Bij de afsluiting van het traject wordt moeder geattendeerd op de buurtmanager, die in sa-
menwerking met moeders uit de buurt allerlei activiteiten organiseert. Moeder wil hier een 
keer gaan kijken, maar liever niet alleen. Ze wordt gestimuleerd om samen met een andere 
overblijfmoeder te gaan. Na de afsluiting is er nog regelmatig contact met moeder, doordat 
zij op de school te vinden is en deelneemt aan activiteiten die door ons worden georgani-
seerd. 


