
Voor de Jeugd Dag  7 oktober 2019



Boost ons idee !!
Doen jullie je 
huiswerk nog 

maar eens 
opnieuw !!

Wat een 
geweldig idee, 
dat wil ik ook !!



Eerste filmpje Dylan en Tarek 
(Voorblad komt nog)



Context  

• Regio Haaglanden = 10 gemeenten

• In 2018 ca. 16.000 cliënten Gespecialiseerde JH/JB/JR 
(10,3 % van de kinderen onder de 18 jaar kreeg jeugdhulp tegenover 9,2% landelijk)

• Totaal gedeclareerd door Gespecialiseerde JH/JB/JR: 
231 mln in 2018 (tegenover 177 mln in 2016)

• Ongeveer 1% van de gezinnen zijn goed voor 17% van de kosten

• Bij de (hoog)complexe gezinnen is 5 x zo vaak sprake van een 
maatregel



Ambitie regio Haaglanden

In 2017 ambitie op papier: 
Kinderen duurzaam veilig laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden in de 
zorg voor kinderen die hierin gevaar lopen

Uitgangspunten

• De professionals van het Lokale Team blijven zolang er zorg nodig is in het gezin

• Deze professionals gaan voorafgaand, tijdens en na de maatregel samenwerken met 
professionals van de GI’s



Ambitie is mooi, maar hoe doe je dat nou ??

• Ruim 50 dossiers geanalyseerd, 
MBC hierop gebaseerd

• Leer-Werkplaatsen ingericht voor 
de ontwikkelfase

• 3 Voorloopgemeenten

• Bouwstenen voor methodische 
werkwijze en toolkit is gereed

• Causaal model monitor gereed, 
nul- en één-meting in uitvoering

• Actiegericht onderzoek; lectoraat 
Jeugdhulp in Transformatie van de 
Haagse Hoge School



Wat leverden de dossieranalyses op

• Gezinnen blijven terugkeren & voelen zich niet geholpen

• Dezelfde interventie opnieuw ingezet, ongeacht resultaten in het verleden en 
meerdere keren

• Veel hulpverleners tegelijk in het gezin

• Los van elkaar afsluiten van hulp

• Symptoombestrijding
Geen goede analyse op gezinspatronen

• Er word heel hard gewerkt met nobele intenties

• Maar de resultaten….



Tweede filmpje Dylan en Tarek 
(Voorblad komt nog)



Drie fases binnen het programma Fase 1

Fase 1 Ontwikkelen mei 2018 – augustus 2019

• Inrichting Leer- werkplaatsen met ruimte voor de uitvoerende professionals om 
integrale praktische werkwijze te ontwikkelen (toolkit)

• Schakelen tussen de verschillende niveaus van leren
”Doe ik het goed, doe ik het goede & doe ik het om de goede reden 

(bedoeling)”

• Op zoek naar systeembelemmeringen in dagelijkse praktijk



Een greep uit de ontwikkelde toolkit

• Samenwerken Wie is wanneer waar verantwoordelijk voor?

• Weging  Welke triggers hanteer je om gezinnen te selecteren?

• Veiligheid  Werken aan acute én structurele veiligheid!

• Tijdlijn  Wat is er al geprobeerd & met welk resultaat?

• Gezinspatronen  Wat is het onderliggende patroon dat het probleem in stand
houdt?

• Privacy Hoe gaan we om met het delen van informatie? 



De werkwijze



Drie fases binnen het programma Fase 2

Fase 2 Verbreden september 2019 – januari 2020

• Ervaring opdoen met implementatie in de voorloopgemeenten

• Train-de-trainer > kernrollen voor reeds betrokken functies 
(projectleider, manager en gedragswetenschapper)

• Afstemming partners



Drie fases binnen het programma  Fase 3

Fase 3 Implementeren & Borgen oktober 2019 – doorlopend

• Werkwijze en toolkit beschikbaar voor alle gemeenten

• Advies bij opstellen lokale implementatieplannen

• Causaal model Monitor beschikbaar in Jeugdhulpmonitor H10

• Start tweejarig actiegericht onderzoek Haagse Hoge School



Maatschappelijke Business case



De uitdagingen



Boost ons idee !!

Wat klopt er niet 
aan ons idee?

Waarom is het 
een goed idee?

Welke tip zou je mee 
willen geven voor de 
implementatie? 


