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1 Inleiding  
 

Hoe kan leren en verbeteren met ervaringen bijdragen aan het realiseren van een lerend jeugdstelsel en het 

merkbaar verbeteren van de jeugdhulp? In opdracht van en in nauwe samenwerking met de partijen binnen 

het programma Zorg voor de Jeugd1 zoekt het consortium DOS (DSP-groep, OOG Onderwijs en Jeugd en 

StoryConnect) naar antwoord op die vraag. Deze zoektocht vormt een experiment met een looptijd van maart 

2019 tot mei 2020, maar met een langere scope als ambitie. 

In deze eindrapportage beschrijven we nauwgezet de keuzes die in dit ontwikkeltraject zijn gemaakt, welke 

stappen zijn gezet, hoe het proces is verlopen, wat het heeft opgeleverd en welke kritische succesfactoren een 

rol spelen. Op basis van die informatie kan het programma Zorg voor de Jeugd bepalen of en hoe het 

experiment te vervolgen. In het traject wordt onderscheid gemaakt tussen een landelijke en een regionale lijn, 

die gedurende de looptijd van het experiment volgtijdelijk hebben plaatsgevonden. In deze rapportage blikken 

we terug op beide lijnen.  

Daarbij moet worden opgemerkt dat de landelijke coronacrisis stevige invloed heeft gehad op twee van de 

drie regionale trajecten. Toen deze crisis zich begin maart 2020 aandiende, bevonden deze jeugdregio’s zich 

op cruciale kantelpunten. Met behulp van veel enthousiasme, inzet en geloof in de kracht van leren en 

verbeteren met ervaringen, is vanuit alle betrokken partijen hard gewerkt om (binnen de kaders van het 

mogelijke) deze trajecten alsnog tot een betekenisvol resultaat te laten leiden. We zijn alle betrokkenen hier 

zeer erkentelijk voor. 

 

In dit inleidende hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op: 

• de aanleiding en het doel van het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen in jeugdhulp’ (1.1); 

• de StoryCycle-aanpak (1.2); 

• het verschil tussen de landelijke en de regionale lijn (1.3); 

• de keuze voor inrichting als een leer- en ontwikkeltraject (1.4); 

• de reikwijdte van de methode: wat is het wel, wat is het niet? (1.5); en 

• de opbouw van het rapport (1.6). 
 

1.1 Aanleiding en doel 
 

In het in april 2018 gelanceerde programma Zorg voor de Jeugd werken gemeenten samen met 

beroepsverenigingen en jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor 

kinderen, jongeren en gezinnen. Monitoring is daarin belangrijk; niet alleen om te evalueren of genoemde 

ambitie dichterbij komt, maar ook om een leercyclus op gang te brengen en de jeugdhulp, jeugdbescherming 

en jeugdreclassering (samen te noemen: jeugdhulp) verder te ontwikkelen.  
 

Naast feiten en cijfers (meetbaar beter) is Zorg voor de Jeugd op zoek naar de verhalen achter de cijfers 

(merkbaar beter). Daarbij gaat het om de verhalen van de mensen voor wie de hulp bedoeld is (kinderen, 

jongeren en hun ouders en verzorgers); en ook om de verhalen van de mensen die de hulp bieden 

(professionals in het jeugdhulpveld). Doel van dit deel van de monitoring van Zorg voor de Jeugd is om een 

groot aantal verhalen uit de leefwereld op te halen, om op basis daarvan samen met betrokkenen te komen 

tot gedeelde (beleidsrelevante) inzichten en adviezen of verbeteracties. Monitoring dus, als aangrijpingspunt 

om samen steeds beter te worden en merkbare verbeteringen in de jeugdhulp te realiseren.  

Met het oog op dit doel is DOS gevraagd de zogeheten StoryCycle-aanpak, die eerder is ingezet in andere 

werkvelden, te vertalen naar de wereld van de jeugdhulp. We spreken van de toepassing ‘Leren en verbeteren 

met ervaringen in jeugdhulp’, afgekort ‘LVmE’. 

  

 
1 In de stuurgroep Zorg voor de Jeugd zijn cliënten, professionals, aanbieders, gemeenten, en de ministeries van JenV, OCW en VWS 

vertegenwoordigd. De opdracht voor monitoring heeft de stuurgroep uitgezet bij de werkgroep monitoring, bestaande uit LOC, NIP, 

BGZJ, VNG, NJi, OCW en VWS als vertegenwoordigers van verschillende perspectieven. 
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1.2 De StoryCycle-aanpak in een notendop 

 

De StoryCycle-aanpak en de toepassing LVmE zijn gebaseerd op participatief narratief onderzoek. De 

werkwijze speelt in op de gewoonte van mensen om kennis met elkaar te delen door ervaringen uit te wisselen 

en verhalen te vertellen. Ieder uniek verhaal telt en draagt bij aan inzichten over de situatie in en rond 

ondersteuning van jeugd. De aanpak bestaat uit een cyclisch proces van vier stappen, die we samen de 

StoryCycle noemen: 

 

1 Mensen delen hun ervaringen en reflecteren kort op de zojuist gedeelde ervaring door deze zelf van 

duidingsinformatie te voorzien. Dit gebeurt vaak via een digitaal (online) vertelpunt, maar kan ook op 

basis van persoonlijke interactie worden vormgegeven. De ervaringen en de duidingsinformatie worden 

gevisualiseerd via een interactief dashboard. 

 

2 In de duidingsinformatie zijn vele honderden patronen aanwezig. In een patroonevaluatie visualiseren we 

deze patronen systematisch en selecteren we de sterke patronen. Voor deze sterke patronen maken we 

observatiekaarten met een objectieve beschrijving van het patroon en een selectie van onderliggende 

illustratieve ervaringen en quotes. De observatiekaarten vormen belangrijke input voor de 

duidingsbijeenkomsten. 

 

3 Tijdens (gefaciliteerde) duidingsbijeenkomsten onderzoeken betrokkenen – van cliënten en ouders tot 

jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers en bestuurders2 – de resultaten van de patroonevaluatie. Samen 

geven zij hier betekenis aan en bouwen zij inzichten op over wat goed gaat en wat beter kan of moet.  

 

4 Op basis van de inzichten ontwikkelen de deelnemers tijdens de bijeenkomsten verbeterideeën en -

voorstellen. De werkbijeenkomsten maken zo op constructieve en stimulerende wijze het goede gesprek 

tussen cliënten, professionals, beleidsmakers en bestuurders mogelijk en dragen gelijktijdig bij aan 

gedragen voorstellen voor acties die dicht bij de leefwereld van betrokkenen liggen.  

 

 
 

  

 
2 De samenstelling van de deelnemersgroep hangt af van doel en opzet van de bijeenkomst. 
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Verschil met andere methoden gericht op ervaringsleren 

Uiteraard is het werken met ervaringen als basis voor monitoring en verandering op zichzelf niet nieuw. Leren 

van ervaringsverhalen gebeurt in de jeugdhulp immers continu in de 1-op-1 setting tussen cliënt en 

professional. In veel jeugdhulporganisaties vormen individuele cliëntervaringen belangrijke input voor 

kwaliteitszorg en landelijk vonden en vinden leer- of verbetertrajecten plaats waarvoor individuele casuïstiek 

of cliëntervaringen als fundament dienen. Wat de StoryCycle-aanpak onderscheidt van deze bestaande 

werkwijzen is de combinatie die zij maakt tussen individuele (kwalitatieve) ervaringen en kwantitatieve 

methoden om in deze verzameling van ervaringen trends en patronen te ontwaren. Daarnaast onderscheidt 

de aanpak zich door de nadruk die zij legt op directe vertaling van die patronen naar zo concreet mogelijke 

verbetervoorstellen. Deze combinatie heeft de potentie om werken en leren met ervaringen ‘op te tillen’ naar 

het niveau van teams, organisaties en sectoren om het daar in te zetten voor actiegericht en systematisch 

leren en verbeteren. 

 

1.3 Landelijke en regionale lijn 
 

Het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen in jeugdhulp’ is ingericht langs twee lijnen: een landelijke en 

een regionale. De landelijke lijn richt zich op: 

• het inzetten van de StoryCycle-aanpak als verandermethodiek in specifiek de jeugdhulp; 

• de ontwikkeling van een landelijk Vertelpunt en (communicatie)materialen om te leren en te verbeteren; 

• identificatie van de belangrijkste doelgroepen; 

• het creëren van ambassadeurschap voor de werkwijze; en 

• het zoeken naar verbetermogelijkheden die spelen op landelijk niveau. 
 

In de regionale lijn gaat het om het toepassen van de methode in drie jeugdregio’s, in aansluiting op hun 

transformatieplannen. Dit moet werkende prototypes opleveren.  

Vooraf was het de bedoeling om de landelijke en de regionale lijn (in drie pilotregio’s) naast elkaar te laten 

plaatsvinden. Het opstarten en creëren van draagvlak binnen de pilotregio’s bleek echter meer tijd en 

aandacht te vragen dan vooraf ingeschat, omdat de jeugdregio’s nog volop bezig waren met hun eigen interne 

proces. Om die reden is gekozen om eerst het landelijk traject te doorlopen en pas daarna in de jeugdregio’s te 

starten. Voordeel hiervan is dat lessen uit de landelijke lijn konden worden meegenomen in het (verder) 

vormgeven van de regionale trajecten. 
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1.4  Nadruk op leren en ontwikkelen 
 

‘Leren en verbeteren met ervaringen in jeugdhulp’ is ingestoken als leer- en ontwikkeltraject. Samen met de 

partijen binnen het programma Zorg voor de Jeugd zijn we een experiment aangegaan. Een experiment om de 

aanpak geschikt en steeds meer geschikt te maken voor het brede en complexe veld van de jeugdhulp: van 

mooi naar mooier naar mooist. We zijn op zoek gegaan naar effectieve manieren om uiteenlopende groepen 

te bereiken en te betrekken in het gehele proces. Met elkaar ontwikkelden we inzichten in wat wel en niet 

werkt; in succesfactoren en in belemmeringen. Dit impliceert dat er zaken goed gingen, maar dat er ook 

onderdelen waren die moeizaam verliepen. Van beide valt te leren. Dat is cruciaal, omdat de gezamenlijke 

ambitie verder reikt dan de pilotperiode. De onderliggende vraag is hoe we deze aanpak met alle betrokkenen 

kunnen doorontwikkelen, implementeren, verduurzamen en verbreden, zodat een leercyclus ontstaat om de 

jeugdhulp samen steeds beter te maken. 

 

1.5 Methodologische reikwijdte: veranderkundige methode, géén representatief 

onderzoek 

 

De StoryCycle-aanpak is een manier om, samen met mensen die de context kennen, inzicht op te bouwen in 

wat goed gaat en beter kan in de jeugdhulp. Daarmee boort de StoryCycle-aanpak weliswaar het 

onderzoekend vermogen van alle betrokkenen rond jeugdhulp aan, maar het is vooral een veranderkundige 

aanpak om transformatie te bevorderen. Het biedt een wetenschappelijk onderbouwd systematisch raamwerk 

voor transformatie-vraagstukken. Onderzoekscomponenten zijn daarin prominent aanwezig, maar deze 

mogen niet één-op-één langs de meetlat van hypothetisch toetsend onderzoek worden gelegd. Het gaat erom 

dat mensen die dat willen, vertellen wat zij belangrijk vinden of wat hen heeft geraakt. Daar kunnen geen 

algemeen geldende conclusies aan worden ontleend. Statistische analyses vormen in de StoryCycle-aanpak 

geen bewijs. Ze worden alleen gebruikt om opvallende patronen te vinden die statistisch afwijken. Deze 

vormen, samen met de ervaringen, de basis voor de duidingsbijeenkomsten, waarin deelnemers zelf betekenis 

kunnen geven aan de realiteit. Daarmee bieden de verhalen en patronen input om gefundeerde veranderingen 

op gang te brengen.  

 

1.6 Leeswijzer 
 

Na deze inleiding geven we in hoofdstuk 2 een terugblik op het landelijk traject. We gaan eerst in op de 

inrichtingskeuzes die aan de start van het traject zijn gemaakt. Hierna beschrijven we op welke wijze in dit 

traject invulling is gegeven aan de StoryCycle-aanpak. Onder andere wordt toegelicht hoe en door wie de 

ervaringsverhalen zijn opgehaald, welke distributiekanalen zijn ingezet, tot welke respons dit heeft geleid en 

welke opzet bij de patroonevaluatie is gehanteerd. Hierop volgt een beknopte samenvatting van de 

uitkomsten van de patroonevaluatie en een beschrijving van het verloop én de resultaten van de landelijke 

duidingsbijeenkomst. We sluiten het hoofdstuk af met een antwoord op de vraag welke lessen er uit de 

ervaringen binnen het landelijk traject kunnen worden getrokken. 

In hoofdstuk 3 gaan we in op de drie regionale trajecten. Ook voor deze drie trajecten worden respectievelijk 

de gemaakte inrichtingskeuzes, de genomen processtappen en de behaalde resultaten beschreven. We sluiten 

elke paragraaf af met belangrijke lessen uit die specifieke regio.  

In het laatste hoofdstuk maken we de balans op. Wat hebben de landelijke lijn en de drie regionale lijnen aan 

inzichten opgeleverd? Welke (voorlopige) conclusies mogen we trekken met betrekking tot de resultaten en 

de opbrengsten van het traject ‘Leren en werken met ervaringen in de jeugdhulp’? En vooral: hoe nu verder?  
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2 Terugblik op het landelijk traject 
 

2.1 Inrichtingskeuzes 
 

Aan de start van het landelijk traject is door DOS en het programma Zorg voor de Jeugd gezamenlijk een 

tweeledig doel vastgesteld. We gingen met elkaar op zoek naar mogelijkheden om de jeugdhulp van binnenuit 

– dat wil zeggen: vanuit de verhalen van jongeren, ouders en jeugdprofessionals – merkbaar te verbeteren. 

Daarnaast wilden we een leercyclus op gang brengen door een toepassing te ontwikkelen en uit te proberen 

waarmee de jeugdhulp zich stap voor stap verder kan verbeteren. Leren en verbeteren richt zich dus niet 

alleen op de jeugdhulp, maar ook op de aanpak zelf. Want die is nooit af. Integendeel, het gaat er juist om 

deze te blijven ontwikkelen.  

Met elkaar kozen we in het landelijk traject voor een brede scope: we wilden jongeren, ouders én professionals 

stimuleren om hun ervaringen te delen. En we zijn op zoek gegaan naar ervaringen met zowel lichte als 

zwaardere jeugdhulp, met jeugdbescherming én met jeugdreclassering. Geen enkel verhaal en geen enkele 

ervaringsdeskundige werd uitgesloten; wie een ervaring wilde delen was meer dan welkom. 

 

2.2 Processtappen 
 

2.2.1 Ontwikkeling van het Vertelpunt 

Het Vertelpunt www.vertelpunt.nl/voordejeugd is in de periode maart-mei 2019 ontwikkeld en getest in 

samenwerking met een brede coalitie aan partijen binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Op die manier 

hebben we getracht te garanderen dat zoveel mogelijk partijen zich konden herkennen in de vorm en inhoud 

van het vertelpunt, zodat zij zoveel mogelijk van hun achterban zouden stimuleren tot het delen van 

ervaringen. In samenwerking met deze partijen is daarom ook de communicatie over verspreiding van het 

vertelpunt vormgegeven.  

 

 
 

In het vertelpunt is vertellers gevraagd om een ervaring te delen die zij hebben gehad met jeugdhulpverlening. 

Vertellers kregen voor het delen van die ervaring geen restricties of sturing in lengte of inhoud. Zij deelden dus 

een ervaring die voor hén in relatie tot jeugdhulp het vertellen waard was. 

  

http://www.vertelpunt.nl/voordejeugd
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2.2.2 Verspreiding van het Vertelpunt 

In de periode half mei tot medio augustus 2019 zijn jeugdigen, ouders en professionals via meerdere kanalen 

benaderd en gevraagd om ervaringen te delen: 

• Via de stuurgroep-partijen Zorg voor de Jeugd: op meerdere momenten en op verschillende wijzen 

(nieuwsbrief, websites, etc.) hebben zij het vertelpunt onder de aandacht gebracht van hun achterban 

(J42, gemeenten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, cliëntenorganisaties en soms ook 

professionals en cliënten zelf). Hiertoe is een flyer en communicatiekit ontwikkeld. 

• Social Media: Via een Facebook campagne zijn op de tijdlijn van groepen ouders berichten geplaatst over 

de jeugdhulp met een uitnodiging om ervaringen te delen via het Vertelpunt. Daarnaast zijn bestaande 

social media kanalen (met name Facebook, LinkedIn en Twitter) van betrokken partijen gebruikt om de 

aandacht te vestigen op het Vertelpunt. 

In de periode medio mei – medio augustus 2019 zijn in totaal 883 complete ervaringen3 gedeeld. Daarvan zijn 

667 ervaringen afkomstig van ouders, 171 van professionals en 45 van jongeren. De gedeelde ervaringen zijn 

afkomstig uit het hele land. Tussen augustus 2019 en april 2020 zijn daar, met name door inspanningen in de 

drie pilotregio’s, nog 137 complete ervaringen bijgekomen. Het totaal is op dit moment 1010 ervaringen.  

 

2.2.3 Patroonevaluatie 

Op basis van de ervaringen en duidingsdata die van medio mei tot eind augustus 2019 met behulp van het 

Vertelpunt zijn verzameld, is door DOS een patroonevaluatie uitgevoerd. Hierin zijn de sterke patronen in de 

duidingsdata geselecteerd en is elk van deze patronen tekstueel samengevat in een observatie. Deze 

observaties zijn vervolgens voorzien van twee tegenovergestelde interpretaties en een set typerende 

ervaringen die het thema van de observatie verder illustreren. De interpretaties zijn bedoeld als ‘kickstart’ voor 

het gesprek tijdens de duidingsbijeenkomsten, de typerende ervaringen als verdieping voor de observatie. De 

patroonevaluatie leverde 17 observaties op, die ten behoeve van de landelijke duidingsbijeenkomst zijn 

verwerkt tot handzame observatiekaarten (zie voorbeeld onder). 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ervaringen worden “compleet” beschouwd als deze voldoet aan een aantal testcriteria: het verhaal is langer dan xxx woorden en 

minimaal de eerste xxx duidingsvragen zijn beantwoord. 
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Het proces van een patroonevaluatie 

 

 

 
Een observatiekaart 

 

2.2.4 Landelijke duidingsbijeenkomst 

De landelijke duidingsbijeenkomst vond plaats op 19 september 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens deze 

bijeenkomst gaf een groep van 30 betrokkenen duiding en betekenis aan de observaties en een selectie van de 

meer dan 800 ervaringen die via het Vertelpunt zijn gedeeld. Voor het eerste deel van de dag werden de 

deelnemers verdeeld over 5 tafels. Deze tafels waren heterogeen ingericht. Dat wil zeggen dat iedere tafel 

deelnemers met verschillende achtergronden kende: ouders, jongeren, professionals en ambtenaren. Deze 5 

tafels gingen ieder voor zich aan de slag met duiding, betekenisgeving en het formuleren van de contouren 

van een verbetervoorstel. Halverwege de dag voegden stuurgroepleden Zorg voor de Jeugd zich bij de tafels 

en hielpen mee het voorstel nog scherper, realistischer en uitvoerbaarder te maken. In het laatste deel van de 

middag presenteerden de groepen elkaar hun voorstellen. Kort na de bijeenkomst is een verslag verspreid en 

gedeeld, onder andere via de website www.voordejeugd.nl. 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcotXd_JLpAhUINOwKHZUGD2cQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fvoordejeugd.nl%2Fdocuments%2F25%2FErvaringsleren_in_Jeugdhulp_-_Verslag_duidingsbijeenkomst_19_sept_2019.pdf&usg=AOvVaw3AiHR37eLE3MSGxvaraPY8
http://www.voordejeugd.nl/
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2.3 Resultaten 

 

De vijf groepen maakten uiteindelijk ieder een voorstel voor verbetering van de jeugdhulp. De stuurgroep 

Zorg voor de Jeugd heeft zich gebogen over de vraag waar en op welke wijze deze voorstellen belegd worden.  

In deze paragaaf beschrijven we de voorstellen per tafel en geven we tevens aan hoe er opvolging aan is 

gegeven. 

 

Voorstel 1 | Elkaar horen - Communicatietraining door ervaringsdeskundigen 

De blauwe tafel startte vanuit de observatie dat positieve ervaringen van jongeren en ouders altijd een 

element kennen van samen beslissingen nemen en naast elkaar staan. Negatieve ervaringen komen juist vaak 

voort uit een gevoel van niet serieus te worden genomen. Het is daarom belangrijk elkaar elkaar goed te horen 

in een gelijkwaardige verhouding. Dit heeft geleid tot de volgende ideeen: 

1. Schrijf in duidelijke taal in en over het dossier en neem enkele relevante details op. Dit leidt tot meer 

begrip. 

2. Maak duidelijk aan cliënten en ouders dat zij altijd iemand mee mogen nemen naar een gesprek met een 

hulpverlener. Dit is nu al een recht, maar veel ouders en cliënten weten dit niet. 

3. Ontwerp en organiseer een training ‘hoe communiceer je met een kind’ door ervaringsdeskundigen voor 

professionals, zodat het kind een plek krijgt in een gelijkwaardige relatie waarin men elkaar hoort. 

 

Wat is hiermee gebeurd? 

Het komt voor dat het gedrag van een jongere verkeerd geïnterpreteerd wordt door hulpverleners, zonder dat 

bij de jongere gecheckt wordt of dat de juiste analyse is. In het kader van ‘investeren in vakmanschap’ (actielijn 

6) is dit signaal meegenomen bij de doorlopende implementatie van de jeugdhulprichtlijn samen beslissen.  

 

Voorstel 2 | Versterken van vertrouwen - Inkoop gericht op behoefte  

De groene tafel is gestart vanuit de vraag: hoe kan je als hulpverlener de ‘diepte van je vangnet’ vergroten? De 

observaties laten zien dat jongeren en ouders zich vaak niet serieus genomen voelen en vertrouwen 

ontbreekt. Hoe ondervangen we dat en zorgen we dat een cliënt niet een casus binnen een caseload blijft? 

Alleen met behulp van vertrouwen is de professional in staat om ‘verder te kijken’ dan de keukentafel of de 

spreekkamer. Om dit te bereiken zjn de volgende ideeën geformuleerd: 

1. Deskundigheidsbevordering op het gebied van gesprekstechnieken en elkaar leren vertrouwen in alle lagen. 

2. Creëer meer mogelijkheden om cliënten over een langere periode te begeleiden zodat tijd en ruimte 

ontstaat om de deskundigheid ook toe te passen en te laten renderen. Dit betekent dat bij de inkoop van 

jeugdhulp meer naar behoefte moet worden ingekocht en minder regels moeten worden opgelegd. 

 

Wat is hiermee gebeurd? 

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) onderschrijft dat gemeenten en regio’s moeten inkopen 

naar behoefte. Elk jaar volgen tien jeugdregio’s de leergang ‘contracteren vanuit de bedoeling’. Hierin leren 

gemeenten en regio’s hoe men met contracteren de juiste randvoorwaarden kan scheppen voor aanbieders en 

professionals om passende jeugdhulp te bieden, op een dusdanige manier dat het past binnen de budgettaire 

kaders. Hiervoor wordt een analyse gemaakt naar de markt, kosten, inwoners en kwaliteit van de aanbieders. 

De leergang wordt constant aangepast naar nieuwe inzichten. Inkoop gericht op de behoefte van de inwoners 

is hierbij een belangrijk speerpunt. 

 

Voorstel 3 | Samenwerking met leefomgeving - Brede sociale kaart 

De rode tafel focuste vooral op samenwerkingskracht in de leefomgeving van cliënten. Uitgangspunt is dat 

hulp het beste werkt bij personen die dichtbij staan en luisteren, maar de regie bij de hulpvrager laten. Dat is 

niet gebonden aan functie, eerder aan opstelling. Een goede hulpverlener kan ook een huisarts of advocaat 

zijn. Cliënten hebben vaak vooral behoefte aan luisteren en richting. Dit zou vooral in de opleidingen moeten 

zitten, met nadruk op communicatie en naast de cliënt staan.  

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/samen-beslissen-over-passende-hulp/het-beslisproces/samen-met-ouders-en-jeugdige-beslissen/
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In de praktische sfeer is richting geven vooral een kwestie van de weg weten. Een sociale kaart bevat vaak 

slechts gecontracteerde aanbieders, terwijl ook andere organisaties relevant kunnen zijn (sportverenigingen, 

vrijwilligers). Voorstel is om in de regio (lokale) sociale kennisnetwerken te organiseren: netwerken van 

organisaties, professionals en vrijwilligers die elkaar laagdrempelig weten te vinden voor advies, hulp of 

verwijzing, die samen intervisie organiseren, die samen een (sociale) zorgmarkt organiseren of roulerend 

lezingen geven over hun eigen specialisme. 

 

Wat is hiermee gebeurd? 

De VNG heeft dit voorstel omarmd. Allereerst is geïnventariseerd hoe de jeugdregio’s hun sociaal kaart 

hebben ingevuld. Op basis hiervan heeft het OZJ een analyse gemaakt. Hieruit bleek (overeenkomstig met het 

beeld uit de duidingssessie) dat de meeste jeugdregio’s en gemeenten zich beperken tot specialistische 

jeugdhulp en geënt zijn op professionals. Winst is te behalen op het borgen van brede toegankelijkheid en 

aansluiting op het gewone leven. Tegelijkertijd is er een aantal mooie voorbeelden gevonden van sociale 

kaarten met een brede insteek: Brunssum, Heumen, Haarlemmermeer, Staphorst, Enschede. Hier is het 

perspectief van ouders en opvoeders vaak leidend. Het OZJ wil met het overzicht alle jeugdregio’s 

aanmoedigen om hier een voorbeeld aan te nemen. Het OZJ trekt  daarbij samen op met de VNG en VWS.  

 

Voorstel 4 | Rechten van de cliënt - Dossier ontsluiten voor jeugdige en ouders  

De oranje tafel ontwikkelde verbeterideeën, die vooral gericht waren op de rechten van een cliënt. Het is voor 

cliënten belangrijk om hun rechten te kennen en te weten waar de hulpverlener ‘van’ en ‘voor’ is. Is deze 

bijvoorbeeld een doorverwijzer of een hulpverlener. Dit helder krijgen voor de cliënt vraagt om goede en 

duidelijke communicatie. Een communicatietraining on the job over aansluiten bij de cliënt zou standaard 

moeten zijn voor alle hulpverleners. 

Daarnaast zou het voor cliënten makkelijk moeten zijn om hun dossier in te zien. Voorstel is om toe te werken 

naar een landelijk systeem waarin de cliënt in kan loggen en het eigen dossier kan bekijken. Tevens zou de 

cliënt, samen met de hulpverlener, het eigen dossier moeten kunnen aanvullen. Zo ontstaat een gezamenlijke 

vulling vanuit beider perspectief. Dit zorgt voor een betere overdrachtsbasis bij wisseling van professionals en 

maakt het helder waar de verschillende hulpverleners om een gezin aan werken. 

 

Wat is hiermee gebeurd? 

Beroepsverenigingen in het jeugddomein hebben dit voorstel omarmd in het kader van het programma Zorg 

voor de Jeugd.  Cliënten hebben het recht om hun dossier in te mogen zien. Er blijkt nog veel onduidelijk te 

zijn over de rechten van cliënten en de plichten van professionals als het gaat om dossiervorming. Hierover zal 

een korte factsheet worden gemaakt.    

 

Voorstel 5 | Match tussen cliënt en hulpverlener - Keuze bieden uit hulpverleners 

In het voorstel van de zwarte tafel staat de persoonlijke match tussen cliënt/ouder en hulpverlener centraal. 

Die is in alle hulpverleningstrajecten cruciaal, maar zeker niet altijd vanzelfsprekend. Een voorstel is om actie-

onderzoek te organiseren in pilotregio’s naar de mogelijkheid om meer aan de voorkant van een traject deze 

match te bewerkstelligen en hier continu op te blijven sturen. Onderdeel van het actieonderzoek zou in ieder 

geval zijn dat men in de regio in gesprek gaat met alle betrokkenen om zo bewustwording te creëren en om te 

experimenteren met mogelijk succesvolle manieren om een goede matching tot stand te brengen. Daarnaast 

moet een verantwoordingsitem worden ontwikkeld dat hierop stuurt. 

 

Wat is hiermee gebeurd? 

Een voorbeeld hiervan is te vinden bij Horizon Jeugdzorg, waar cliënten een keuze mogen maken uit 2 of 3 

hulpverleners. Het OZJ heeft via haar regioambassadeurs dit voorbeeld, alsmede andere goede voorbeelden 

onder de aandacht gebracht bij gemeenten en aanbieders.  

  

https://voordejeugd.nl/nieuws/brede-definitie-sociale-kaart-meest-effectief/
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2.4 Ervaringen en lessen 

 

In deze paragraaf blikken we terug op hoe, binnen het landelijk traject, de verschillende stappen van de 

StoryCycle zijn verlopen. Wat ging goed, wat had beter gekund, welke verklaringen zijn hiervoor te geven en 

welke kritische succesfactoren nemen we mee naar een vervolg? Want zoals gezegd gaat het om een 

experiment, waarvan we willen leren. We baseren ons op indrukken en observaties die in de loop van het 

traject naar voren zijn gekomen, vanuit DOS, vanuit het programma Zorg voor de Jeugd en vanuit andere 

betrokkenen. Ook reacties van deelnemers die hun verhaal hebben gedeeld in het Vertelpunt nemen we hier 

uiteraard mee, evenals de reflecties van deelnemers van de duidingsbijeenkomst. 

 

2.4.1 Delen van ervaringen 

Uiteindelijk zijn in 3 maanden tijd 883 complete ervaringen in het vertelpunt gedeeld. Dat aantal was ruim 

voldoende om tot een zinvolle patroonevaluatie en duidingsbijeenkomst te komen, maar het verzamelen 

hiervan heeft wel veel tijd en inspanning gevraagd. In de fase van het delen van ervaringen valt een aantal 

zaken op: 

 

• Veruit de meeste vertellers zijn bereikt via social media, vooral Facebook. 

Het delen van ervaringen in het vertelpunt kwam pas écht goed op gang na de start van de 

Facebookcampagne. De directe mails, nieuwsbrieven, oproepen op websites e.d. die de 

stuurgroeppartijen en andere organisaties plaatsten en verspreidden richting hun achterban hadden veel 

minder effect. Mogelijke verklaringen zijn: 

➢ De afstand van landelijke partijen naar intermediairs (gemeenten, zorgaanbieders, professionals) en 

potentiële vertellers (jongeren, ouders, jeugdprofessionals) is te groot voor een echte (persoonlijke) 

‘call to action’.  

➢ Het was niet inzichtelijk welke acties deze landelijke partijen al dan niet ondernomen hebben om het 

Vertelpunt onder de aandacht te brengen. Hierdoor kon geen gerichte opvolging worden gegeven. 

➢ Zorg voor de Jeugd is bij veel mensen onbekend en beschikte gedurende het project nog niet over 

een duidelijke identiteit. We hoorden terug dat mensen aarzelden om ervaringen te delen met een 

partij die zij niet kennen.  

➢ De periode waarin ervaringen werden gedeeld, deels midden in de zomer, was mogelijk ongunstig.  

 

• Vooral ouders hebben gedeeld, professionals en met name jongeren veel minder. 

Tegenover 667 gedeelde ervaringen van ouders/verzorgers stonden slechts 171 ervaringen van 

professionals en 45 van jongeren. De doelstelling om vooral ook jongeren zélf te bereiken met het 

vertelpunt is dus niet in de vooraf gewenste mate gerealiseerd. Ook het beperkte aantal ervaringen van 

professionals is opvallend, afgezet tegen het feit dat we weten dat 50.000 jeugdprofessionals een speciale 

nieuwsbriefuitgave over het vertelpunt hebben ontvangen via het SKJ. De relatieve 

oververtegenwoordiging van ouders in de ervaringen heeft in principe geen negatieve invloed op de 

effectiviteit van LVmE als toepassing. Het  maakt de verzamelde ervaringen (en daarmee de beschikbare 

input voor verbetervoorstellen) echter wel minder divers dan we idealiter zouden willen.  

Mogelijke oorzaken: 

➢ De social media campagne, die cruciaal bleek voor de respons, richtte zich uitsluitend op ouders. 

Oorspronkelijk waren ook campagnes gepland voor jongeren, maar hier werd door de opdrachtgever 

van afgezien vanwege regelgeving en beleid m.b.t. het adverteren richting jongeren.  

➢ Om jongeren te bereiken zou nog meer gebruik kunnen worden gemaakt van influencers. 

Geadviseerd wordt om in een vervolg jongerenorganisaties, zoals het Jeugdwelzijnsberaad en Expex, 

vanaf de start nadrukkelijker te betrekken bij het benaderen van jongeren. 

➢ Om aan alle wensen en eisen van de betrokken partners bij Zorg voor de Jeugd te voldoen is de 

uiteindelijke vragenset van het Vertelpunt relatief (te) uitgebreid en complex. 

➢  Veel professionals gaven terug onderzoeksmoe te zijn; zij worden (te) vaak gevraagd. 
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• Er zijn veel meer negatief dan positief beleefde ervaringen gedeeld. 

➢ Een landelijke uitvraag is per definitie onpersoonlijker, met als gevolg dat mensen een hele sterke 

prikkel (emotie) moeten hebben om hun ervaring te delen. Dat is mogelijk eerder aan de orde bij 

negatief beleefde ervaringen.  

➢ De landelijke Facebookcampagne is veel gedeeld binnen en leverde veel ervaringen op vanuit een 

aantal activistische Facebookgroepen, waarin ouders die negatieve gevolgen van jeugdhulp hebben 

ondervonden de boventoon voerden. 

➢ Precies in de periode dat het Vertelpunt open stond was er sprake van veel negatieve publiciteit 

rondom jeugdhulp in de landelijke media (o.a. rapport van Commissie De Winter over geweld in 

jeugdzorg, financiële problemen bij JUZT en andere instellingen, berichtgeving over 

isoleerpraktijken, brandbrief van gemeenten dat jeugdhulp niet meer goed betaalbaar is). 

 

• De vertellers zijn overwegend positief over deze manier van ervaringen delen. 

➢ 44 procent is (zeer) positief over deze manier van ervaringen delen, 27 procent neutraal, 15 procent 

(zeer) negatief en 13 procent heeft geen oordeel. 

 

2.4.2 De landelijke duidingssessie 

De reactie van deelnemers over de landelijke duidingssessie van 19 september 2019 is zeer wisselend. 

Hieronder schetsen we de belangrijkste leer- en verbeterpunten. 

 

• Meer cliënten en professionals dan beleidsmakers 

➢ Als grote meerwaarde van de duidingsbijeenkomst wordt door deelnemers en betrokkenen benoemd 

dat er nu eens niet over, maar met cliënten (en professionals) zelf wordt gepraat. Hun stem moet 

worden gehoord! Deze groepen waren goed vertegenwoordigd op de bijeenkomst, maar aangegeven 

wordt dat er relatief toch (te) veel (landelijke en lokale) beleidsmakers aanwezig waren. Dat is mede 

een gevolg van het feit dat het voor die laatste groep makkelijker is om tijd te maken voor een 

landelijke sessie als deze.  

➢ De werving van jongeren, ouders en professionals bleek beduidend meer moeite te kosten, mede ook 

doordat zij onvoldoende in beeld zijn bij de landelijke partijen.  

➢ Door de aanwezige jongeren zelf wordt als tip meegegeven om in de werving duidelijker te zijn over 

de vergoeding van reis- en onkosten. Dat is een noodzakelijke randvoorwaarde.  

 

• Zorg ervoor dat de informatie behapbaar blijft 

➢ Vanuit de deelnemers was er veel waardering voor het fraai vormgegeven en inhoudelijk uiterst 

interessante materiaal: de 17 observatiekaarten en alle onderliggende ervaringsverhalen. Maar ook 

geven zij heel duidelijk terug: het is (te) veel. Daardoor komt al dat rijke materiaal onvoldoende tot 

zijn recht. Want het gevolg is dat de groepen, vanwege de tijdsdruk en de beperkte inleestijd, keuzes 

lijken te maken die dichtbij de eigen ervaringen liggen en minder sterk gebaseerd zijn op alle 

onderliggende ervaringen.  

➢ Een aantal suggesties die zij noemen: het aantal observaties en typerende ervaringen beperken, 

thema’s verdelen over groepen, ervaringskaarten tijdens de sessie (ook) digitaal aanbieden, een 

unieke ervaring kiezen als basis voor een verbetervoorstel en een betere balans tussen inlezen, 

voorstel maken en presenteren.  

 

• Naar scherpere en meer gedifferentieerde verbetervoorstellen 

Over de kwaliteit van de vijf verbetervoorstellen, die het resultaat van de duidingsbijeenkomst zijn, lopen de 

meningen uiteen. Een aantal deelnemers en betrokkenen benadrukken dat de voorstellen bij elkaar een mooi 

beeld geven van belangrijke dilemma’s die spelen in jeugdhulp-land. Ze zien het als een bevestiging van wat 

daar leeft en speelt. Andere deelnemers geven aan dat ze pit en innovatie in de voorstellen missen: het blijft 

allemaal wat op de vlakte.  
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Een aantal suggesties ter verbetering waren: realistische verwachtingen ten aanzien van de voorstellen (ze 

hoeven niet allemaal het ei van Columbus te zijn), liever één thema uitdiepen dan ‘van alles een beetje’, het 

uitproberen van homogene groepen voor meer eigenaarschap en extremere voorstellen, groepen meer sturen 

op de concreetheid en uitvoerbaarheid van voorstellen en herhaling van bijeenkomsten om zoveel mogelijk uit 

het materiaal te halen. 
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3 Terugblik op drie regionale trajecten 
 

Na het landelijke traject hebben we in drie jeugdregio’s geëxperimenteerd met ‘Leren en werken met 

ervaringen in de jeugdhulp’ (LVmE): Groningen, Rijk van Nijmegen en Twente. Selectiecriteria vooraf waren: 

regionale spreiding, diversiteit en draagvlak/energie. Vooral dat laatste bleek in praktijk een belangrijk 

criterium. Veel jeugdregio’s toonden interesse in de aanpak, maar gaven ook aan dat ze hun handen 

vooraleerst vol hadden aan het ontwikkelen van hun transformatieplannen en het optuigen van een goede 

organisatiestructuur. Twee regio’s haakten zelfs op het allerlaatste moment af: met hen voerde DOS diverse 

gesprekken en er ontstond ook steeds meer energie, maar capaciteitsgebrek maakte dat ze zich uiteindelijk 

toch genoodzaakt voelden om te passen. Begrijpelijk, maar ook erg jammer! 

Dit knelpunt was vooraf overigens wel voorzien. Om dit te ondervangen had het Ondersteuningsteam Zorg 

voor de Jeugd (OZJ) vooraf bedacht dat de zogeheten regio-ambassadeurs – in elke regio zouden drie 

ambassadeur aangesteld worden;  vanuit gemeente-, cliënten- en aanbiedersperspectief – aanspreekpunt 

zouden zijn voor de regio-trajecten LVmE. De installatie van deze regio-ambassadeurs bleek echter meer tijd 

te vergen dan vooraf was gedacht. Dat maakte dat we voor het traject LVmE grotendeels afhankelijk waren 

van het enthousiasme van een of enkele voorlopers die met de aanpak aan de slag wilden en daar ook tijd voor 

konden en wilden maken.  

Ook in de drie enthousiaste regio’s die uiteindelijk overbleven was sprake van een relatief lange aanloopfase, 

waarin het zoeken was de juiste mensen te betrekken. Dit vroeg veel inzet, geduld en creativiteit van de 

procesbegeleiders van DOS. Maar toen de juiste ingangen en mensen hier eenmaal gevonden waren gingen 

deze trajecten lopen. Hieronder bespreken we per regio achtereenvolgens de belangrijkste inrichtingskeuzes, 

processtappen, resultaten en ervaringen en lessen. 

 

3.1 Groningen 
 

In Groningen is het traject LVmE uitgevoerd vanuit het Transformatieprogramma Jeugdhulp Groningen. In de 

Ontwikkelagenda’s voortkomend uit het Transformatieplan Groningen staan meerdere opgaven benoemd 

waar het traject op inhaakt. Een belangrijke opgave, die met LvmE wordt gerealiseerd, is de participatie van 

jeugdigen en ouders. Een tweede opgave in het Transformatieplan, die naadloos aansluit op LVmE, is het 

realiseren van een lerende omgeving waarin professionals samen doen wat werkt. Tenslotte is Groningen op 

zoek naar een manier om in kaart te brengen in hoeverre de transformatieopgaven daadwerkelijk bijdragen 

aan een kansrijke, gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen. Ervaringen van jongeren, ouders en 

professionals zijn daarin onmisbaar. 

 

3.1.1 Inrichtingskeuzes 

Omdat via het landelijk Vertelpunt vooral veel ervaringen van ouders zijn gedeeld, richtte Groningen zich  

nadrukkelijk op het verzamelen van ervaringen van jongeren. Een andere duidelijke keuze vanaf de start was 

om zoveel mogelijk verbinding te zoeken met bestaande initiatieven en netwerken. Met het traject LVmE 

werd vooral aangesloten bij datgene wat er al goed werkte in de regio. In aansluiting daarop koos Groningen 

tenslotte voor een gemeentelijke insteek. Omdat veel jeugdhulpvragen op lokaal niveau betrekking hebben 

wilden betrokkenen het traject LVmE vooral aangrijpen om voor elk van de gemeenten in de regio Groningen 

tot een of enkele eigen lokale verbetervoorstellen te komen.  

 

3.1.2 Processtappen 

Globaal zijn in regio Groningen drie stappen doorlopen in het traject LVmE, waarvan de eerste twee stappen 

deels parallel liepen. 

1. Communicatie 

2. Verbinding 

3. Duidingssessie 

https://voordejeugd.nl/ondersteuningsteam/
https://voordejeugd.nl/ondersteuningsteam/
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Communicatie en bekendheid 

In eerste instantie is in Groningen actie ondernomen om het Vertelpunt bij zowel professionals, 

ouders/verzorgers als jongeren zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Het doel daarvan was 

voldoende Groningse ervaringen te verzamelen zodat bij de duidingssessie gewerkt kon worden met ‘eigen’ 

ervaringen. Met behulp van de door DOS ontwikkelde communicatiekit zijn diverse berichten en oproepen 

uitgezet via websites, nieuwsbrieven en social media. Daarnaast heeft de procesbegeleider meerdere 

vergaderingen bezocht van beleidsmedewerkers en coördinatoren van lokale teams om het project toe te 

lichten en mensen enthousiast te maken om mee te werken. Hen werd gevraagd het Vertelpunt onder de 

aandacht brengen van genoemde doelgroepen, zelf ervaringen te delen én in een later stadium mee te doen 

aan de duidingssessie. De belangrijkste ingangen per doelgroep waren: 

 

Doelgroep Hoe hebben we hen (vooral) bereikt? 

Professionals Via het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groningen), het 

Transformatieprogramma Jeugdhulp, de beleidsmedewerkers bij alle 12 

gemeenten en alle team coördinatoren van alle lokale teams uit de 12 gemeenten 

Ouders/verzorgers Via de CJG’s, de lokale teams en de ambassadeur Cliëntenperspectief van het OZJ 

Jongeren Via lokale teams, de opleiding Ervaringsdeskundigheid bij de Hanzehogeschool, 

Jimmie’s (jongerencentrum), netwerk Overbrug (netwerk van jongeren en 

organisaties in de jeugdhulp), jongerenwerk 

 

Verbinding 

Als snel werd duidelijk dat veel betrokken partijen enigszins huiverig waren voor wéér een nieuw initiatief. Dat 

leidde tot de strategie om het traject LVmE zoveel mogelijk te koppelen aan bestaande initiatieven en de 

input vanuit alle al aanwezige bronnen te gebruiken als input voor een Groningse duidingssessie. In dit kader 

voerde de procesbegeleider meerdere gesprekken met de volgende organisaties en initiatieven: 

• Storytellers: een platform voor en door jongeren waar ervaringen/levensverhalen worden gedeeld.  

• Zorgbelang Groningen: vertegenwoordigt cliënten (onder andere in de jeugdhulp) en heeft 

vertrouwenspersonen in dienst die onder andere op groepen in de JeugdzorgPlus komen. DOS heeft 

hen getraind in het faciliteren van een Verteltafel. Ook deden zij mee in het project Jeugdhulp doen 

we samen in drie Groningse gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum): een project met een 

vergelijkbare doelstelling als LVmE: participatie van jongeren, ouders en professionals en hun 

ervaringen gebruiken om jeugdhulp te verbeteren.  
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• MEE Groningen: vertegenwoordigt onder andere cliënten binnen de jeugdhulp en heeft eigen 

informatie en onderzoeken gedeeld als aanvulling op de opgehaalde ervaringen.  

• Netwerk Overbrug: een netwerk van een aantal Groningse organisaties dat ‘petten, wetten en 

loketten wil slechten’ zodat 16+ jongeren meer kansen krijgen en niet gehinderd worden op weg naar 

zelfstandigheid en participatie. In november 2019 organiseerden zij een werkconferentie met als 

thema de relatie met een hulpverlener en wat daarin voor jongeren belangrijk is.  

• C4Youth: een academische werkplaats die is opgericht om de transformatie in de jeugdhulp in 

Groningen te ondersteunen en te faciliteren met kennis. Eén van hun deelprojecten is participatie van 

jongeren en ouders en hoe zij hun ervaringen kunnen inzetten bij beleidsontwikkeling en de 

uitvoeringspraktijk.  

 

De vele gesprekken met in de regio betrokken organisaties en initiatieven zorgden voor veel draagvlak: men 

werd gaandeweg steeds enthousiaster en wilde graag aanhaken op LVmE. Dit vertaalde zich echter nog niet 

naar veel extra Groningse ervaringen in het Vertelpunt. De inschatting werd gemaakt dat het belangrijk(er) 

was om te starten met een grote gezamenlijke (duidings)bijeenkomst; als aftrap om energie te creëren en van 

daaruit verder te bouwen. De opgehaalde landelijke ervaringen in het Vertelpunt, aangevuld met de 

ervaringen/verhalen uit de hierboven genoemde initiatieven en organisaties, boden voldoende basis om met 

elkaar in gesprek te gaan. De strategie was om betrokkenen tijdens een grote gezamenlijke duidingssessie zelf 

te laten ervaren wat LVmE kan opleveren en wat de meerwaarde is om vanuit verschillende perspectieven op 

basis van ervaringen te werken aan concrete oplossingen. Eerst ‘zien en meemaken’ dus, om zo overtuigd te 

raken en vervolgens in actie te komen.  Toegewerkt werd naar een grote, regionale bijeenkomst die 

plaatsvond op 13 februari 2020. 

 

Duidingssessie 

Tijdens de duidingssessie op 13 februari 2020 waren ruim 100 deelnemers aanwezig. De sfeer was positief en 

betrokken. De opening werd verzorgd door theatermakers: zij brachten ervaringsverhalen van aanwezigen op 

een mooie en indrukwekkende manier letterlijk in beeld. Daarna gingen de deelnemers aan de slag aan zeven 

gemeentelijke tafels. Per gemeente waren verschillende perspectieven vertegenwoordigd: wethouder, 

directeur sociaal domein, beleidsmedewerker, team coördinator lokaal team, lid wijkteam 

(jeugdhulpprofessional), ouder en jongere. Voor deelnemers was dat interessant, bijzonder en inzichtgevend, 

omdat ze nooit in een dergelijke gemêleerde samenstelling aan tafel zitten om met elkaar verbeteracties te 

bepalen. Aanwezigen gaven aan dat ze het zeer waardevol vonden om op deze manier én in deze 

samenstelling met elkaar te praten over vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Een ander waardevol element 

was de focus op het opleveren van een concreet plan. Uiteindelijk is er aan zeven gemeentelijke tafels gewerkt 

aan concrete verbeterplannen. Om eigenaarschap te creëren was er vanuit elke tafel één deelnemer die 

(letterlijk en figuurlijk) ‘de handschoen’ oppakte. Afgesproken werd dat deze persoon het voortouw neemt in 

het verder ontwikkelen van het plan en de acties die daaruit volgen. 

 

3.1.3 Resultaten 

Zie het verslag van het verloop en de opbrengsten van de dag. De zeven plannen in de een notendop: 

 

1. Oldambt en Stadskanaal - OJG@school 

Gemeenten gaan meer samenwerken met scholen door een ‘ondersteuner jeugd en gezin (OJG)’ in te zetten 

op de scholen. Hierdoor kunnen signalen in een vroeg stadium opgepikt worden en kan escalatie en ‘zware 

zorg’ voorkomen worden. Gemeente wijst hiervoor schoolcontactpersonen aan. Actie: op korte termijn wordt 

met de scholen een profiel opgesteld voor de schoolcontactpersoon. 

 

2. Veendam en Pekela – Zo min mogelijk formele zorg 

Gemeenten gaan de verbinding met de scholen en de samenwerking rond de leerling en leerkracht versterken 

zodat er minder formele zorg nodig is. Actie: er zijn al afspraken gemaakt met OPRON, het bestuur van de 

openbare scholen in de gemeenten. 

https://groningengeeftthuis.nl/actueel/nieuws/terugblik-bijeenkomst-leren-van-ervaringen
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3. Eemsdelta – Jongerenwerk op school 

Wat is er nodig om het verhaal van kinderen en jongeren serieus te nemen? Er moet iemand zijn die zowel in 

het primair als het voortgezet onderwijs jongeren opzoekt, daar signalen oppikt en jongeren de mogelijkheid 

biedt om hun verhaal te vertellen. Dit moet heel laagdrempelig zijn, niet in de vorm van een spreekuur. Meer 

een soort jongerenwerk op school zoals ‘De school als wijk’ op het mbo. Deze aanpak ook implementeren op 

het po en vo. Actie: dit plan op korte termijn uitwerken en overbrengen binnen gemeente. 

 

4. Westerkwartier – Samenwerking op recept 

Ruimte om te doen wat nodig is en ons niet laten vangen door wetten en regels. Treedt buiten de kaders als de 

situatie daar om vraagt. Blijf luisteren naar ouders en jongeren. 

Samenwerken op recept – de samenwerking zoeken met huisartsen en praktijkondersteuners (POH). 

Acties: gemeente (wethouder) organiseert bijeenkomst met huisartsen, aansluiten bij casustafels 

(wethouder), omdenken: durf ‘out of the box’ te denken. Verplicht vouten maken en goede erfaringen delen 

hoort daarbij! 

 

5. Midden-Groningen – Vertrouwen 

Zorg voor vertrouwen in de hulpverleners. Dat bereiken we door al bij het eerste bezoek te streven naar écht 

contact, luisteren en doen wat je zegt. Continuïteit in hulpverleners is belangrijk. 

Acties: Coaching on the job. Investeren in vertrouwen binnen de sociale teams: leden gaan wekelijks hun 

succes delen, dat waar ze trots op zijn, waar heb jij het verschil kunnen maken? En er wordt gedeeld waarom 

dit heeft gewerkt. Zodat anderen daar van kunnen leren. Elkaar zo inspireren en motiveren. Vanuit de 

gemeente ook jongerencentra bezoeken en daar verhalen ophalen. 

 

6. Groningen – 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur – maar dan echt! 

Van aanbodgericht naar vraaggericht: wat heeft de inwoner écht nodig? Minder professionals om het gezin 

heen: degene die een klik heeft met de gezinsleden, neemt de regie. Actie: dit plan op de agenda voor het 

eerstvolgende OT. 

 

7. Groningen – wat is jouw talent? 

Op zoek naar flexibele maatwerktrajecten. Door te focussen op het talent van jongeren en daar aanbod op te 

ontwikkelen (rappen, filmen, etc) kunnen jongeren in beeld blijven en voorkomen we dat het misgaat. 

Straatwerk moet kunnen beschikken over budget dat direct inzetbaar is voor flexibel aanbod. Acties: Ook 

onderzoek om het belang te benadrukken: krachtenveldanalyse om aan te tonen wie er last van hebben als 

dergelijk aanbod van het straatwerk niet direct beschikbaar is. 

 

Vervolg en spin-off 

De groep ‘handschoenoppakkers’ zou eind april 2020 bij elkaar komen voor een voortgangsoverleg. Dit 

overleg kon helaas geen doorgang vinden vanwege de maatregelen rond het Corona-virus. In plaats daarvan 

zijn de koplopers aan elkaar gekoppeld met de vraag of ze elkaar willen interviewen. Ze hebben een vragenlijst 

gekregen als leidraad voor dit gesprek. De vragen zijn gericht op de voortgang, de drempels die ze ervaren, op 

welke manier ouders en jongeren betrokken zijn en welke hulp of ondersteuning ze nog kunnen gebruiken. De 

uitkomsten worden binnenkort met iedereen gedeeld. 

De gemeenten zijn inmiddels enthousiast en zien LVmE als kans om een ‘lerend landschap’ te creëren rond 

jeugdhulp. Vanuit het Transformatieprogramma zijn plannen om een of twee keer per jaar een vergelijkbare 

regionale duidingssessie te organiseren. Daarin kan worden teruggekoppeld over de resultaten van de 

verbetervoorstellen en kunnen weer nieuwe verbetervoorstellen worden ontwikkeld op basis van nieuwe 

ervaringen.   

Geïnspireerd geraakt door de grote regionale duidingssessie gaat de gemeente Westerkwartier komend jaar 

extra investeren in het verzamelen van lokale ervaringen, zowel digitaal via het Vertelpunt als ‘live’ door 

middel van Verteltafels met jongeren. In april 2020 zou een getrainde vertrouwenspersoon van Zorgbelang de 
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eerste Verteltafel begeleiden in samenwerking met het jongerenwerk, maar door de maatregelen rond het 

Corona-virus is dit uitgesteld.  

In gemeente Midden Groningen is het jongerenwerk naar aanleiding van de regionale duidingssessie een 

initiatief gestart om extra ervaringen van jongeren (10-16 jaar) op te halen en een duidingssessie specifiek voor 

jongeren te organiseren. De verwachting is dat jongeren meer worden uitgedaagd in hun creativiteit en dat er 

andersoortige verbetervoorstellen op tafel komen wanneer zij alleen met elkaar om tafel zitten (in een 

homogene groep) en niet met volwassenen erbij. Het jongerenwerk van Midden Groningen heeft hier veel 

ideeën over en heeft plannen om dat op een eigen manier vorm te geven.  

 

3.1.4 Ervaringen en lessen 

Binnen de pilot in Groningen is een aantal succesfactoren te benoemen: 

• De samenwerking met het Transformatieprogramma Jeugdhulp en haar procesmanager in het bijzonder 

(ondanks tegenwind aan de start). Het hebben van dezelfde doelen en de aansluiting bij lopende plannen 

en programma’s zorgde voor borging en gaf niet het gevoel met een ‘extra’ project bezig te zijn. Daardoor 

ontstond er veel draagvlak.  

• De persoonlijke benadering van de verschillende doelgroepen. Daardoor ontstonden er per doelgroep 

(wethouders, beleidsmedewerkers, jongeren, etc.) ambassadeurs. Dat heeft uiteindelijk voor de hoge 

opkomst én grote betrokkenheid gezorgd.  

• Een strak georganiseerde en enthousiasmerende duidingssessie als startpunt. Een grote groep 

betrokkenen heeft zo aan den lijve ervaren wat LVmE inhoudt en kan opleveren. Dit heeft het 

enthousiasme en urgentiegevoel gevoed en een mooie basis gelegd voor een succesvol vervolg. 

• Het benoemen van een ‘handschoenoppakker’ (probleemeigenaar) voor elk verbeterplan. Op die manier 

is een aanspreekpunt gecreëerd en de verantwoordelijkheid voor de (eerste) vervolgstappen belegd. 

Daarnaast is het belangrijk om ook ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van de 

plannen, de voortgang te bewaken en de resultaten breed te delen. Om op die manier te laten zien dat 

kleine stappen veel kunnen opleveren.  

• Een hoge mate van actiegerichtheid bij de interne projectleider monitoring en de procesbegeleider van 

DOS. Daadkrachtige kartrekkers bleken cruciaal om partijen te binden, te enthousiasmeren en 

gezamenlijke energie te creëren. Dat leidde ertoe dat verschillende betrokkenen in de regio steeds meer 

hun rol gingen pakken in de voorbereiding op de duidingssessie en er ook echt een eigen invulling aan 

gaven (met een eigen dagvoorzitter, de inzet van theatermakers en de handschoenen die werden 

uitgedeeld).  

 

Aandachtspunten uit het traject in Groningen zijn:  

• In tijden van financiële druk, hoge werkdruk en zorgen of de transformatie (snel) genoeg vorm krijgt is een 

‘nieuw’ project of initiatief lastig te introduceren. Het creëren van draagvlak kost veel tijd en energie. 

• Het lukte in deze opstartfase onvoldoende om de regio-ambassadeurs vanuit het OZJ goed te betrekken, 

omdat er vooraf nog te veel onduidelijkheid was over hun rol.  

• Het betrekken van jongeren is niet eenvoudig. Om met jongeren te praten over hun ervaringen met 

jeugdhulp is vertrouwen nodig en dat kost tijd. Om dat vertrouwen te wekken lijken warme vertelvormen, 

zoals verteltafels nodig, die worden ingezet in samenwerking met personen die de jongeren kennen, zoals 

jongerenwerkers.  

• ‘Leren en verbeteren met ervaringen’ wordt al snel verengd tot het Vertelpunt, terwijl dat slechts een 

onderdeel is. Het is belangrijk om de methodiek met doelen en opzet goed uit te leggen middels 

persoonlijke gesprekken. Daar gaat veel tijd in zitten. 

• De stapel ervaringen aan de tafels tijdens de sessie was (te) groot, waardoor veel deelnemers de neiging 

hadden niet de opgehaalde ervaringen maar hun eigen ervaringen en stokpaardjes als uitgangspunt voor 

discussie te nemen. 
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3.2 Rijk van Nijmegen 

 
In de jeugdregio Rijk van Nijmegen is ervoor gekozen de werkwijze ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’ 

(LVmE) specifiek in te zetten op het gebied van jeugd-ggz. De in de regio actieve jeugd-ggz instellingen 

(vertegenwoordigd door de Klankbordgroep j-GGZ), hebben samen met het Regionaal Ondersteuningsbureau 

(ROB) en de gemeentelijke beleidsadviseurs verantwoordelijk voor jeugd-ggz, het initiatief tot deelname 

genomen. 

3.2.1 Inrichtingskeuzes 

Vraagstuk in deze regio was vooral hoe LVmE zou kunnen dienen als kwaliteitsinstrument dat écht zicht geeft 

op hoe de jeugd-ggz wordt ervaren en wat volgens cliënten, ouders en professionals beter kan. Het sloot 

daarmee aan bij eerdere regionale initiatieven op het gebied van ‘warme’ kwaliteitszorg, zoals de 

transformatiedialogen die in 2018 vanuit de Academische Werkplaats Jeugd zijn georganiseerd. Binnen alle 

processtappen is geprobeerd het traject zoveel mogelijk op maat te snijden voor de jeugd-ggz en de complexe 

vraagstukken die daarin binnen de regio spelen. De diepte in dus. Dat impliceerde in het ontwerp een stevige 

focus op het ophalen van zoveel mogelijk lokale ervaringen uit de jeugd-ggz om hier vervolgens betekenis aan 

te geven met cliënten, ouders en professionals uit de jeugd-ggz. 

 

3.2.2 Processtappen 

Het uitvoeringsproces in Rijk van Nijmegen bestond uit een combinatie van enerzijds vertraging en pech en 

anderszijds opvallend veel veerkracht en energie. Vertraging omdat het in deze regio, ondanks initieel 

enthousiasme, lang duurde om een formele GO te krijgen op aan de slag gaan met LVmE. Pech omdat júist op 

het moment dat deze GO een feit was en het verzamelen van ervaringen kon starten, de coronacrisis uitbrak 

en prioriteiten bij deelnemende aanbieders (begrijpelijkerwijs) drastisch verschoven. 

Veerkracht en energie anderzijds omdat er binnen de jeugdregio, en met name het ROB, veel geloof was in de 

meerwaarde van de aanpak. Dit geloof is omgezet om, samen met DOS, te komen tot een alternatieve, 

kleinschalige, digitale invulling van het geplande pilottraject. Op die manier is het gelukt om, met weinig 

ervaringen én zonder de mogelijkheid elkaar live te zien, de ervaringen toch op een betekenisvolle manier te 

gebruiken voor verbetering van de jeugd-ggz. 

 

Introductie en enthousiasmeren 

In oktober 2019 is in Rijk van Nijmegen gestart met het verkennen van mogelijkheden tot deelname aan de 

pilot. In eerste instantie is DOS uitgenodigd bij de Klankbordgroep j-GGZ om de daarin vertegenwoordigde 

aanbieders mee te nemen in het doel en de mogelijke opbrengsten van LVmE. Deze introductie leidde tot 

voorzichtig enthousiasme. Voorzichtig, gezien de vele eerdere pogingen en initiatieven om ervaring en 

beleving van cliënten, ouders en professionals in beeld te brengen. De angst was aanwezig dat dit traject 

vooral ‘oude wijn in nieuwe zak’ zou zijn, maar toch de nodige inspanning en energie zou vragen van de 

verschillende betrokken organisaties. In de periode oktober 2019 – januari 2020 is met betrokken partijen 

vooral verkend hoe een mogelijk traject er praktisch uit zou kunnen zien: wat is de inhoudelijke scope van een 

mogelijke pilot, voor welke specifieke doelgroep worden ervaringen opgehaald, welke vertelvormen kunnen 

worden gebruikt, hoe kunnen we leren van eerdere trajecten? Begin februari 2020 werd formeel besloten om 

aan de slag te gaan met LVmE. 

 

Werving 

Na het definitieve startschot is gelijk gestart het met ontwikkelen van een strategie om in beperkte tijd een zo 

groot mogelijke hoeveelheid ervaringen op te halen bij cliënten, ouders en professionals binnen de jeugd-ggz. 

De regio had hiertoe bij voorkeur een op de lokale situatie en jeugd-ggz toegesneden Vertelpunt ontwikkeld. 

Omwille van haalbaarheid is echter gekozen om binnen deze pilot te werken met het reeds bestaande 

Vertelpunt Zorg voor de Jeugd en de aandacht te richten op lokale promotie daarvan. Ingezet werd op een 

strategie om deze promotie zoveel mogelijk te laten plaatsvinden via vertrouwde kanalen (personen) en op 
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bekende plekken. Op die manier is getracht de effectiviteit van een warme ‘analoge’call to action, te 

combineren met de efficiëntie en flexibiliteit van een digitaal vertelpunt. 

In overleg met het ROB en aanbieders is in februari 2020 een communicatiekit ontwikkeld, die ondersteunde 

bij het verzamelen van ervaringen. Deze kit bestond uit instructie en suggesties voor het optimaal benutten 

van verschillende communicatiekanalen. Ook bevatte de kit formats voor uitnodigingsmails voor jongeren, 

ouders en professionals, voor-ontworpen flyers en een poster en formats voor nieuwsberichten op de eigen 

website en posts op zakelijke/persoonlijke social media-kanalen. De kit is, vergezeld van een begeleidende 

brief, gedistribueerd naar de jeugd-ggz aanbieders in de regio met de vraag bij te dragen aan de werving. 

Flyers zijn tevens fysiek langsgebracht bij de grootste jeugd-ggz aanbieders. Waar mogelijk hebben 

aanbieders de poster in hun wachtkamer gehangen, flyers neergelegd of (indien zij dit verantwoord vonden) 

cliënten na een gesprek een flyer meegegeven. Door privacywetgeving was het voor aanbieders helaas niet 

mogelijk om het vertelpunt via de mail onder de aandacht te brengen. Tenslotte hebben de betrokken 

gemeenten ook via hun eigen social media-kanalen het vertelpunt onder de aandacht gebracht. 

 

Ervaringen verzamelen 

Precies op het moment dat de communicatiekit verspreid was en het startsein had moeten klinken voor een 

kortdurende maar zeer intensieve campagne voor het verzamelen van ervaringen, diende de coronacrisis zich 

aan. Als gevolg hiervan bleek het niet meer mogelijk om binnen de beschikbare tijd nog de aantallen 

ervaringen op te halen waar in het ontwerp van de pilot rekening mee was gehouden. De jeugd-ggz 

aanbieders waren immers op dat moment vooral bezig met de complexe operationele uitdagingen waarvoor 

de coronacrisis hun organisaties stelde. Het beoogde verzamelproces, dat veel operationele capaciteit en tijd 

zou vragen en een duidelijke ‘fysieke’ component kende, paste daar niet bij. 

 

Duidingssessie voorbereiden 

Om toch tot een betekenisvolle invulling van de pilot te komen is, in overleg met de regionale ambtelijke 

werkgroep jeugd-ggz en het ROB, gekozen voor een alternatieve werkwijze. Deze werkwijze werd gebaseerd 

op de overtuiging dat ervaringen weliswaar thematisch relevant moeten zijn, maar niet per se geografisch 

‘nabij’ hoeven te zijn om relevante betekenisgeving te garanderen. Vanuit deze overtuiging zijn we in de 

beschikbare landelijke ervaringen uit het vertelpunt (op dat moment 1002) op zoek gegaan naar ervaringen 

die betrekking hebben op de jeugd-ggz. Dit leverde een landelijke set op van 182 ervaringen en een subset van 

21 ervaringen uit de jeugdhulpregio Rijk van Nijmegen en omgeving. Voor beide sets ervaringen zijn de 

patronen die aanwezig zijn in de duidingsinformatie gevisualiseerd en vergeleken. In overleg met het ROB is 

gekozen om een viertal van deze patronen (met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, duidelijkheid van de 

hulp en de mate van gehoord voelen), samen met de 21 regionale ervaringen, als basis te nemen voor de 

duidingsessie.  
 

 
Voorbeeld van vergelijking van patronen van ervaringen over de jeugd-ggz 
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Naast de patronen en ervaringen was ook de Themarapportage jeugd-ggz 2019 (een factsheet met de 

belangrijkste cijfers over de jeugd-ggz in de regio) onderdeel van het beschikbare werkmateriaal voor de 

bijeenkomst. 

 

Duidingssessie uitvoeren 

Als gevolg van de beperkingen die het coronavirus impliceerde, was het niet meer mogelijk een ‘live’ 

duidingssessie te organiseren. Met vereende krachten is, toen dit duidelijk werd, binnen zeer korte tijd een 

plan gesmeed voor een kleinschalig, digitaal alternatief. Deze alternatieve duidingssessie was vooral bedoeld 

als eerste stap in cq. kennismaking met het écht werken met ervaringen. Op een later moment zal hier (in een 

eventueel vervolg) opvolging aan worden gegeven met een grotere ‘live’ duidingsessie, waarvoor de 

opbrengsten van deze kleine eerste stap als basis kunnen dienen. 

Deze digitale duidingsessie is op 29 april 2020 georganiseerd met behulp van de video-conference tool Jitsi.  

Tijdens de sessie is gewerkt met het digitale whiteboard Mural. Mural maakt het mogelijk om met 

verschillende deelnemers online samen te werken aan een groot collagebord. Op dat bord zijn vooraf de 

patronen, ervaringen en overige materialen geplaatst. Bij de sessie waren (naast een host en facilitator vanuit 

DOS) twee hulpverleners, een ouder, een betrokkene vanuit het Regionaal Ondersteuningsbureau en een 

beleidsadviseur van de regio Rijk van Nijmegen aanwezig. Een contractmanager van de gemeente Nijmegen 

zou aanwezig zijn, maar was helaas op het laatste moment verhinderd. 

 

 
Mural-bord na afloop van de duidingssessie 
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In een live duidingssessie starten deelnemers met het zich verdiepen in de patronen en de onderliggende 

ervaringen. Zij benoemen vervolgens voor elk van die patronen elementen die hen verbazen, zorgen baren of 

die zij als kans zien. Deze elementen worden door de deelnemers geclusterd en de ontstane clusters vormen 

de basis voor een verbetervoorstel. Gezien de relatief beperkte tijd (2 uur) die beschikbaar was voor de digitale 

duidingssessie hebben we echter gekozen voor een aanpak die sneller en directer toewerkt naar verbeter- en 

oplossingsrichtingen. Deelnemers werden gevraagd om op hun indruk van de getoonde patronen en 

ervaringen direct om te zetten in een eerste richting voor verbetering. De sessie bestond zodoende uit de 

volgende stappen: 

 

1. Introductie: voorstellen, uitleg van achtergrond, doel en werkwijze en specifiek het programma van de 

sessie; 

2. Grasduinen: op het collagebord waren vooraf door DOS de 4 patronen en 21 ervaringen geplaatst, die de 

deelnemers op hun eigen tempo tot zich konden nemen; 

3. Eerste ideeën: de deelnemers werden gevraagd om, al lezende, op digitale post-its naast de patronen en 

ervaringen de volgende zin aan te vullen: “We zouden eigenlijk <…> moeten doen, zodat <…>” 

4. Clusteren ‘uit het hoofd’: in een centrale nabespreking werd deelnemers gevraagd de voor hen 

belangrijkste inhoudelijke thema’s, vraagstukken of mogelijke oplossingen te benoemen die zij uit de 

sessie over hadden gehouden. 

5. Evaluatie: een korte evaluatie van de digitale werkwijze en uitleg over wat er met de resultaten gedaan 

wordt. 

 

3.2.3 Resultaten 

Aan het einde van de duidingsbijeenkomst zijn door de deelnemers de volgende thema’s genoemd als rode 

draden in de patronen en ervaringen: 

• Sociale kaart: nadenken over hoe de huidige sociale kaart van de jeugdhulp nog actueler en 

overzichtelijker kan. Elkaar kunnen vinden is de eerste stap in elkaar leren kennen. En elkaar kennen zorgt 

ervoor dat kinderen snel bij de juiste hulp en hulpverlener terecht kunnen komen. 

• Van achter naar voren: in de jeugd-ggz toewerken naar meer balans tussen expertise aan de achterkant 

en expertise aan de voorkant. Nu zit veel zware expertise (bijvoorbeeld een therapeut of psychiater) aan 

de achterkant, terwijl er weinig preventief handelingsrepertoire bestaat. Zwaardere expetise aan de 

voorkant kan dit helpen ontwikkelen. 

• Balans in verantwoordelijkheden: als ouder en hulpverlener proberen wederzijds respect te hebben voor 

elkaars verantwoordelijkheden en balans proberen te vinden tussen het ‘ultieme 

verantwoordelijkheidsgevoel’ van de ouder versus het ‘professionele’ verantwoordelijkheidsgevoel van de 

hulpverlener. 

• Huisarts als voorpost: de vertrouwde huisartsenpraktijk inzetten als vooruitgeschoven post die kan 

triageren (meer expertise bij een POH) maar ook ouders meer kan ontzorgen in het tijdrovende en vaak 

ingewikkelde zoekproces naar de juiste hulp voor een kind. 

• Overbrugging: gedetailleerder kijken naar en leren van bestaande initiatieven voor overbruggingszorg 

tussen verwijzing en de start van het hulpverleningstraject. Hiermee kunnen wachtlijsten niet worden 

opgelost, maar kan in de tussentijd wel (verdere) escalatie worden voorkomen. 

• Regie en ontschotting: het beter mogelijk maken van hoofd- en onderaannemerschap binnen 

samenwerking tussen aanbieders en instellingen, waarbij de regie voor een traject bij een vaste partner 

belegd is. 

 

Vervolg 

Afgesproken is dat de clustering van beschreven eerste ideeën bij de deelnemers van het Regionaal 

Ondersteuningsbureau en gemeenten ligt. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor verdere vertaling van deze 

clusters naar een concreet verbetervoorstel (inclusief het aanwijzen van de verantwoordelijke voor uitvoering). 

Dit doen zij in samenwerking met de Ambtelijke werkgroep jeugd en de Klankbordgroep jeugd-ggz. De 

jeugdregio Nijmegen wil graag een vervolg geven aan dit pilottraject. In dat vervolg wil zij toewerken naar een 
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invulling van LVmE zoals oorspronkelijk bedoeld: opnieuw specifiek gericht op de jeugd-ggz, maar ditmaal 

met veel eigen ervaringen en een of meerdere live duidingsessies waarbij een grotere en bredere groep 

deelnemers aanwezig kan zijn.  

 

3.2.4 Ervaringen en lessen 

Terugkijkend op het pilottraject in de regio Rijk van Nijmegen kunnen de volgende evaluatiepunten worden 

opgetekend: 

 

Wat waren succesfactoren binnen de pilot in Rijk van Nijmegen? 

• Vanaf het moment dat een definitief akkoord was bereikt over deelname aan de pilot, is er sprake 

geweest van een zeer soepele samenwerking tussen DOS en de jeugdregio Rijk van Nijmegen. Vooral de 

belangrijke ambassadeursrol die het Regionaal Ondersteuningsbureau heeft vervuld, heeft bijgedragen 

aan een succesvolle pilot. 

• Het initiële gevoel van teleurstelling vanwege de ruwe verstoring van de planning door uitbraak van het 

coronavirus is in zeer korte termijn omgebogen naar creatieve energie om een alternatief vorm te geven. 

Deze flexibiliteit op het moment dat zaken niet gaan als gepland, was een van de meest positieve 

aspecten aan de uitvoering. 

• Binnen de huidige pilotopzet is een interessante start gemaakt met de toepassing LVmE, namelijk het 

gebruik als een combinatie van kwaliteitsinstrument (wat speelt er?) én verbeter-aanjager (wat kan 

beter?). In een vervolgpilot kan deze combinatie van toepassingen hopelijk nog beter (en met veel meer 

ervaringen uit de regio) onderzocht worden op resultaat. 

• De digitale duidingssessie was een mooi voorbeeld van de kracht van ervaringen. Het liet zien dat ook 

een zeer beperkt aantal ervaringen de basis kan zijn voor een aanzienlijk aantal, inhoudelijk zeer diverse, 

verbetervoorstellen. 

 

Wat waren aandachtspunten?  

• Na een eerste kennismaking en presentatie van de pilotmogelijkheden duurde het zeer lang voordat een 

definitief besluit werd genomen over deelname aan de pilot. Dit had in retrospect de volgende redenen: 

• drukte en te weinig doortastendheid bij diegenen die de toegang konden verschaffen tot 

daadwerkelijke beslissers in de regionale ambtelijke werkgroep jeugd-ggz (de regio-ambassadeur 

zorg voor de jeugd en betrokken beleidsambtenaren); 

• twijfel bij de klankbordgroep-leden over de balans tussen opbrengsten enerzijds en tijd en energie die 

de pilot van medewerkers zou kosten anderzijds, mede ingegeven door ervaring met eerdere 

manieren om ervaringen te gebruiken voor kwaliteitsverbetering, welke een minimale opbrengst 

hadden; 

• aan de start van het traject is veel energie is gestoken in het over het voetlicht brengen van de 

werkwijze van LVmE en de onderscheidende kenmerken ten opzichte van eerder ingezette 

‘ervarings-gerichte’ werkwijzen. Uit evaluatie blijkt dat door deze inhoudelijke focus in de regio niet 

voldoende duidelijk werd wat de beoogde deadline van het traject was. 

 Veel van de energie die had kunnen zitten in het vormgeven van een uitgebreid(er) experiment, heeft nu 

gezeten in overreden, enthousiasmeren en het weghalen van zorgen. 

• Op een cruciaal moment in de pilotperiode veranderde de realiteit door de coronacrisis. Een van de  

belangrijkste doelen en voorwaarden vanuit de regio, namelijk het werken met ervaringen uit de regio 

Nijmegen, kon daarmee niet worden gerealiseerd. De regio heeft direct aangegeven de pilot voort te 

willen zetten, maar dit het liefst te doen door middel van het stimuleren van het delen van ervaringen en 

het organiseren van een duidingsbijeenkomst zoals oorspronkelijk beoogd. Dit zou echter pas weer 

mogelijk zijn voorbij de looptijd van het onderhavige pilottraject. Tegelijkertijd beraadde OZJ zich over 

de vorm en inhoud van een mogelijk vervolgtraject LVmE en kon daarom nog geen toezeggingen doen 

over een regionaal vervolg voorbij de bestaande deadline. Dit zorgde onbedoeld voor uitstel van een 

besluit over het organiseren van een digitale sessie. Hiermee is tijd verloren gegaan die anders in het 

werven van deelnemers voor de digitale duidingssessie gestoken had kunnen worden. 
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3.3 Twente 

 

Om gezamenlijk te komen tot transformatie binnen het jeugddomein zijn in Twente drie ontwikkeltafels 

ingericht. Hier werken zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, organisaties binnen het gedwongen kader 

jeugdhulp en onderwijskoepels samen met als drijfveer dat ieder kind perspectief op een mooie toekomst 

verdient. De organisaties onderzoeken samen hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en hoe 

zij samen effectiever kunnen worden, door samen te ontwikkelen, werken, leren, sturen, beheren, monitoren 

en reflecteren. 

3.3.1 Inrichtingskeuzes 

Vanaf het allereerste contact was er veel enthousiasme bij jeugdregio Twente om aan de slag te gaan met 

‘leren en verbeteren met ervaringen in de jeugdhulp’, waarbij twee duidelijke keuzes werden gemaakt. In de 

eerste plaats wilde Twente hiermee starten bij ontwikkeltafel 1. Aan deze ontwikkeltafel staat het thema ‘In 

Twente groeit de jeugd op in haar eigen omgeving’ centraal; binnen Zorg voor de Jeugd betreft dit actielijn 2. De 

bestuurders van de 14 Twentse  gemeenten en de grote zorgaanbieders hebben in mei 2019, bij de start van 

ontwikkeltafel 1, aangegeven dat zij graag een beweging op gang willen brengen waarbij de focus ligt op: 

• Het verminderen van kinderen in de jeugdzorg door het verbeteren van hun leefomgeving,  

• Het terugdringen van uithuisplaatsingen door het versterken van ambulante en deeltijdbehandelingen. 

• Het voorkomen dat jongeren in leefgroepen opgroeien door goede alternatieve kleinschalige 

woonplekken te  organiseren die eigenschappen hebben van het gezinsleven. 

• Het waarborgen van beschikbaarheid van de zorg door beheersbaarheid van de kosten middels efficiency. 

 

 
 

Het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen in jeugdhulp’ kwam voor ontwikkeltafel 1 op een goed 

moment. Er is inmiddels veel informatie verzameld en ook zijn gezamenlijke doelen opgesteld en eerste 

plannen gemaakt om ‘meer kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien’, met onderscheid tussen drie 

inhoudelijke sporen:  

1. Op tijd dichterbij: hoe kunnen we tijdig ambulant interveniëren bij kwetsbare gezinnen en hun veerkracht 

versterken om te voorkomen dat de problemen zodanig oplopen dat jeugdhulp met verblijf nodig is?  

2. Regie: hoe geven we invulling aan casuscoördinatie en zorgen we voor continuïteit en duidelijkheid in 

geval van betrokkenheid van meerdere hulpverleners in een gezin bij complexe problematiek?  

3. Intensief integraal: hoe kunnen we vanuit breed perspectief samenwerken bij intensieve zorg aan jongeren 

die vanwege complexe problematiek niet meer thuis kunnen wonen? 
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Daarmee was ontwikkeltafel 1 klaar voor de volgende stap: de doelen en plannen toetsen aan de praktijk 

(doen we het goede?) en vertalen naar kleine concreet uitvoerbare acties. 

De tweede keuze die Twente maakte was om ervaringen te koppelen aan beschikbare data en cijfers. 

Jeugdzorgregio Twente heeft de luxe dat Kennispunt Twente - dat data en cijfers monitort en analyseert over 

en voor de Twentse gemeenten – één van de partners van ontwikkeltafel 1 is. Het traject werd in Twente 

daarom omgedoopt tot ‘leren en verbeteren met data en ervaringen bij ontwikkeltafel 1’. 

 

3.3.2 Processtappen 

In januari en februari 2020 zijn de mogelijkheden, doelen en opzet van het traject verkend met de projectleider 

van ontwikkeltafel 1. De afspraak werd gemaakt om in maart de gehele ontwikkeltafel mee te nemen in de 

plannen en samen met hen vervolgstappen te bepalen. Maar net voor die bijeenkomst in maart gooide Corona 

roet in het eten. Of beter, dreigde roet in het eten te gooien, want al snel concludeerden we in samenspraak 

met de projectleider dat het zonde zou zijn om alle mooie plannen ‘on hold’ te zetten. In gezamenlijk overleg 

kwamen we erop uit dat een kleinschalige online duidingssessie een goede manier zou zijn om de plannen van 

ontwikkeltafel 1 een vervolg te geven en betrokkenen te binden.  

Daarop formeerden we in allerijl een projectteam, bestaande uit de projectleider van ontwikkeltafel 1, de 

betrokken onderzoeker van Kennispunt Twente, een communicatieadviseur en twee begeleiders vanuit DOS. 

Wat volgde was een intensief proces, bestaande uit de volgende stappen: 

 

1. Verzamelen van ervaringen  

Vanuit het landelijke Vertelpunt waren in 2019 al 52 ervaringen in Twente opgehaald. In april 2020 hebben we 

het aantal Twentse ervaringen weten op te hogen naar 68 door betrokkenen in het netwerk van het 

projectteam gericht te benaderen. Professionals is gevraagd hun eigen ervaringen te delen en om ouders en 

jongeren te vragen om dat ook te doen.  
 

2. Voorbereiden van de online duidingssessie 

De opgehaalde ervaringen zijn ‘geplot’ naar de drie inhoudelijke sporen: de ervaringen zijn op inhoud gescand 

en hierna toegewezen aan een van de drie genoemde sporen. Per spoor zijn circa tien typerende ervaringen 

geselecteerd voor de werksessie (zie stap 4). Ondertussen ging Kennispunt Twente aan de slag met een 

cijfermatige startfoto door per inhoudelijk spoor relevante data op een rij te zetten voor de werksessie.  
 

3. Introductie voor gehele procesteam van Ontwikkeltafel 1 

Om het gehele procesteam van Ontwikkeltafel 1 (15-20 mensen) mee te nemen in de plannen hebben we het 

traject ‘Leren en verbeteren met data en ervaringen’ gepresenteerd en toegelicht op 20 april jl. tijdens de 

eerste bijeenkomst (online, via Teams) van het procesteam na de coronamaatregelen. Vooraf is betrokkenen 

gevraagd om alvast kennis te nemen van het Vertelpunt. 
 

4. Uitvoeren online duidingssessie 

Met een groep van in totaal 11 mensen heeft op 21 april jl. vervolgens een eerste werksessie plaatsgevonden, 

met als doel data en ervaringen benutten om de plannen van ontwikkeltafel 1 te toetsen en te vertalen naar 

kleine, concrete actiepunten. Tevens was het een moment om een eerste groep betrokkenen in Twente nader 

kennis te laten maken met de methode; niet door er over te vertellen, maar door met elkaar aan de slag te 

gaan. Omdat de werksessie noodgedwongen online moest plaatsvinden wilden we de groep behapbaar 

houden, maar wel divers genoeg. Daarom namen vanuit elk inhoudelijk spoor twee kernvertegenwoordigers 

(inhoudelijke trekkers) deel, variërend van een wethouder, gemeentelijke beleidsadviseurs en 

gedragsdeskundigen en managers van zorgaanbieders.  

De StoryCycle werksessie vond online plaats via het videoconference-platform Teams, omdat de deelnemers 

hier al bekend mee waren. Daarnaast hebben we Mural ingezet: een digitale werkomgeving voor visuele 

samenwerking. In de sessie zijn we, na een korte kennismaking en introductie, vooral aan de slag gegaan met 

een verdere uitwerking van de drie inhoudelijke sporen. Daartoe doorliepen we per spoor steeds drie stappen: 

van data naar verdieping naar actiepunten. Allereerst presenteerde Kennispunt Twente opvallende cijfers 

aangaande het betreffende thema. Vervolgens konden de deelnemers in Mural bijbehorende ervaringen 

lezen; veel deelnemers gaven achteraf aan geroerd te zijn door de vaak aangrijpende verhalen. Geïnspireerd 

http://www.vertelpunt.nl/voordejeugd
http://www.mural.co/
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door de data en de ervaringen plaatsten de deelnemers tenslotte hun ideeën – kleine, concrete, haalbare 

actiepunten – op (digitale) post-its. 

 

 
Mural-bord na afloop van de duidingssessie 

 

5. Clustering van actiepunten 

In de werksessie zijn we niet toegekomen aan het clusteren van alle genoteerde en gedeelde ideeën en 

actiepunten. Dat bleek te ambitieus binnen de beschikbare tijd (2 uur). De facilitators hebben de clustering 

daarom achteraf uitgevoerd. Het resultaat van deze clusteringsslag is te vinden in de volgende paragraaf.  

 

6. Terugkoppeling en vervolg  

Tenslotte hebben we een document opgesteld met een beschrijving van het proces en de resultaten van de 

werksessie. Dat document is bedoeld om de discussie te voeden binnen ontwikkeltafel 1 en vormt daarmee 

een startpunt. De ambitie is dat de werkwijze onderdeel gaat vormen van een structurele leercyclus in Twente, 

waarin het ophalen en benutten van data en ervaringen – want daar zijn er natuurlijk nog veel meer van! – 

steeds weer terugkomt. Vanuit het idee dat als je de cyclus regelmatig doorloopt en zo steeds met elkaar tot 

kleine verbeteracties komt, al die kleine stapjes uiteindelijke samen een grote verandering teweeg brengen. 

 

3.3.3 Resultaten 

Voor elk van de genoemde drie inhoudelijk sporen zijn de aangedragen actiepunten achteraf geclusterd. Dit 

geclusterde overzicht wordt komende periode besproken binnen de drie ontwikkelteams. Het is aan hen om 

hier keuzes in te maken en daar vervolgstappen en afspraken aan te koppelen. Het voert te ver om alle 

aangedragen actiepunten op te sommen. We beperken ons hieronder daarom tot enkele actiepunten per 

inhoudelijk spoor. 
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1. Op tijd dichterbij  
In de ervaringen en/of data zien we terug 

dat… 

Als mogelijke oplossing of actiepunt zien we… 

 

veel jongeren en ouders over een drempel 

heen moeten om aan te kloppen voor hulp, 

waardoor de problemen kunnen verergeren 

➢ In gesprek met partijen die in nauw contact staan met ouders en 

jongeren (zoals mentor op scholen, huisartsen, sporttrainers enz.) 

bepalen hoe zij eerste hulpsignalen kunnen opvangen 

➢ Voorlichting op scholen en in huisartspraktijken over signaalfunctie 

en om deskundigheid op dit vlak te verbreden en te vergroten 

het vaak (te) lang duurt voordat de hulp echt 

op gang komt na de eerste aanmelding 

➢ Afspraken maken over vasthouden van casuïstiek i.p.v. loslaten en 

doorverwijzen (en in de wachtrij bij het volgende poortje) 

➢ Een goede sociale zorgkaart, zodat partijen elkaar snel weten te 

vinden voor inzet van de juiste hulp 

regeldruk en bureaucratie goede en snelle hulp 

bemoeilijkt 

➢ In gesprek gaan met jeugdhulpverleners zelf over wat voor regeldruk 

ze ervaren en welke oplossingen zij hiervoor zien  

➢ Schrapformulieren introduceren 

(vecht)scheidingen veel gevolgschade kunnen 

hebben 

➢ Opleiding bejegening voor hulpverleners (JBOV) om goed in gesprek 

te gaan met ouders in scheidingssituaties 

➢ Opleggen van een verplichte methodische ouderschapstraining 

➢ Cijfers verzamelen over de woonsituatie van kinderen na scheiding 

 

2. Regie 
In de ervaringen en/of data zien we terug 

dat… 

Als mogelijke oplossing of actiepunt zien we… 

 

het regievraagstuk vooral speelt als er 

gedwongen kader in het spel is 

➢ Zorg voor afstemming tussen jeugdbescherming en 

jeugdhulpverlening, want zij werken vanuit een ander perspectief 

met het gezin. Dit moet leiden tot duidelijkere opdrachtmandatering 

van JB richting de jeugdhulpverlening.  

➢ We moeten de te ontwikkelen handreiking Regie toetsen bij de GI! 

bij moeilijke casussen soms geen enkele 

zorgaanbieder de regierol oppakt, waardoor 

een kind of gezin tussen wal en schip valt 

➢ We hebben inmiddels van Regie zo'n zwaar ding gemaakt dat 

niemand hem meer wil oppakken. Maak het niet te ingewikkeld! 

➢ Regie betekent niet dat je ook verantwoordelijk bent. Dat moeten 

we loskoppelen, dan ontstaat meer lucht! 

➢ Periodiek overleg tussen zorgaanbieders over ingewikkelde 

casuïstiek om een ‘omstanderseffect’ te voorkomen: iedereen kijkt 

naar elkaar maar niemand die iets doet 

➢ Al bij de start heldere afspraken maken over rol- en taakverdeling en 

dat regelmatig met elkaar evalueren (1 gezin 1 plan 1 regisseur). 

➢ Met het oog op terugkeer op termijn afspraken maken over regie in 

de regio als een jongere tijdelijk buiten de regio wordt geplaatst 

 

3. Intensief integraal  

In de ervaringen en/of data zien we terug 

dat… 

Als mogelijke oplossing of actiepunt zien we… 

 

een goede duurzame (gezinsvervangende) 

woonplek een basisvoorwaarde vormt, maar 

vaak niet snel gerealiseerd kan worden  

➢ Maak een regionaal samenwerkingsplan crisisbedden. Want 

crisisgroepen hebben pas zin als je ook de uitstroom kunt borgen in 

de 24 uur. Niet alles is weer naar huis terug te plaatsen.  

behandeling vaak gekoppeld is aan een 

woonplek in een behandelcentrum en alleen 

daar kan plaatsvinden, waardoor de 

woonsituatie ook weer onzeker is op het 

moment dat de behandeling stopt 

➢ Neem voor jongeren met complexe problematiek de (stabiele) 

leefsituatie als uitgangspunt en voeg de behandeling hier aan toe  

➢ Zet in op het betrekken en versterken van het sociaal netwerk in de 

eigen context: It takes a village to raise a child 

En verder… ➢ Tarieven niet per kind neerzetten. 

➢ Laten we data en ervaringen blijven verzamelen en benutten! 
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3.3.4 Ervaringen en lessen 

In jeugdregio Twente is het leren en verbeteren met data en ervaringen, na een stroef begin waarin het zoeken 

was naar een passende invulling, uiteindelijk zeer voortvarend opgepakt. In samenspraak met betrokkenen 

worden de volgende succesfactoren onderscheiden: 

• Een doortastend projectteam met vijf personen die doelgericht met elkaar aan de slag gingen aan de 

hand van duidelijke afspraken en met korte lijnen.  

• Introductie van de werkwijze van het leren en verbeteren met data en ervaringen via een stapsgewijze 

opbouw: van projectteam naar een kleine groep voorlopers die worden meegenomen in de methode 

tijdens de werksessie (trekkers van de inhoudelijke sporen) naar de gehele ontwikkeltafel naar eventueel 

andere betrokkenen en andere ontwikkeltafels. Daarmee wordt gewerkt aan verbreding van 

betrokkenheid en eigenaarschap. De ambitie is uitgesproken dat het thema ‘leren en verbeteren met data 

en ervaringen’ vast onderdeel gaat vormen van in ieder geval (overleggen binnen) ontwikkeltafel 1.  

• Zo snel mogelijk starten vanuit beschikbare data en ervaringen en van daaruit verder bouwen: natuurlijk 

zijn er nog veel meer cijfers en ervaringen nodig voor een genuanceerder beeld, maar door ‘gewoon’ te 

beginnen raken steeds meer betrokkenen enthousiast, poppen vragen naar bepaalde cijfers vanzelf op en 

ontstaat bereidheid om het eigen netwerk te stimuleren om ervaringen te gaan delen. Kortom, het is 

belangrijk om in woord en daad uit te dragen dat het om een proces van de lange adem en een leercyclus 

gaat, waarin het leren en verbeteren met data en ervaringen stap voor stap vorm krijgt.  

• Focus op drie specifieke inhoudelijke sporen: door deze focus vooraf kon een voorselectie worden 

gemaakt van relevante en typerende data en ervaringen. Daardoor bleef de informatie voor deelnemers 

behapbaar en konden zij tijdens de sessie doelgericht op zoek naar bijpassende verbeteracties. 

 

Als aandachtspunten uit de pilot worden genoemd: 

• Het programma van de online werksessie was te ambitieus: de tijd was te kort om drie sporen goed uit te 

diepen. We kwamen nu niet verder dan het inventariseren van mogelijke verbeteracties; aan de clustering 

en discussie over te maken keuzes (welke verbeteracties worden breed gedeeld en hebben prioriteit?) 

kwamen we niet toe. Achteraf was het wellicht beter geweest de tijd te nemen om één spoor volledig uit 

te werken of in subgroepen uiteen te gaan.   

• Waar de ervaringsverhalen direct tot de verbeelding spreken en daarmee een sterke ‘call to action’ 

vormen, daar zijn cijfermatige data al snel abstract en hoog-0ver voor deelnemers aan de werksessie.  

Liever een beperkt aantal opvallende concrete punten die opvallen in de cijfers, dan een min of meer 

volledig overzicht van onderbouwde statistieken.  

• Er worden vooral hele positieve en hele negatieve ervaringen gedeeld. Het is belangrijk om te realiseren 

dat er ook een grote middengroep is met minder uitgesproken ervaringen.  

• Een goede internetverbinding bij alle deelnemers vormt een cruciale voorwaarde voor een online sessie.  

• Het werken in een online omgeving als Mural behoeft de nodige uitleg, oefening en technische 

begeleiding. Dat gaat ten koste van (tijd en aandacht voor) de inhoud. Dat is niet erg als het een 

investering is voor de toekomst (starten van leercyclus waarin vaker met Mural wordt gewerkt), maar 

voert wat ver als het bij een eenmalige sessie blijft. 
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4 Mooi, mooier, mooist 
 

Hoe kan leren en verbeteren met ervaringen (LVmE) bijdragen aan het realiseren van een lerend jeugdstelsel 

en het merkbaar verbeteren van de jeugdhulp? In antwoord op die vraag maken we in dit laatste hoofdstuk de 

balans op door te reflecteren op een jaar lang leren, ontwikkelen en experimenteren. In 4.1 trekken we 

conclusies op inhoudelijk niveau. Wat heeft de inzet van LVmE in dit eerste jaar opgeleverd? In hoeverre heeft 

het de jeugdhulp merkbaar verbeterd? In 4.2 leiden we gedeelde inzichten ten aanzien van de methode af uit 

het verloop van het landelijk traject en de drie regionale trajecten. Welke lessen voor de toekomstige inzet van 

LVmE kunnen we hieruit trekken? Die inzichten kunnen worden benut in een eventueel vervolg, waarvoor we 

in 4.3 de contouren schetsen en aanbevelingen doen. Op die manier kunnen we met elkaar de aanpak ‘Leren 

en verbeteren met ervaringen’ doorontwikkelen, verduurzamen en verbreden, met als doel om de jeugdhulp 

samen stap voor stap steeds beter te maken. Van mooi, naar mooier, naar mooist! 

 

4.1 Inhoudelijke reflectie: heeft LVmE de jeugdhulp merkbaar verbeterd? 
 

De landelijke duidingssessie en de drie regionale duidingssessies hebben tal van verbetervoorstellen 

opgeleverd. Die verbetervoorstellen hebben betrekking op zeer veel uiteenlopende onderwerpen. Dat is niet 

verwonderlijk, want het jeugddomein is enorm breed. Als we alle verbetervoorstellen naast elkaar leggen zien 

we toch een aantal terugkerende thema’s c.q. rode draden: 

 

• Zet in op vroegtijdige, laagdrempelige en passende hulp om te voorkomen dat problemen verergeren.  

• Zorg ervoor dat signalen vroegtijdig worden opgevangen en dat er vanuit voorveld en huisartsen e.d. een 

goede, actieve toeleiding plaatsvindt naar passende hulp. 

• Voorzie in een goede sociale kaart: alle beschikbare hulp moet goed in beeld en makkelijk toegankelijk 

zijn, zodat cliënten en hulpverleners elkaar makkelijk weten te vinden. 

• Heldere regie en casuscoördinatie is cruciaal wanneer meerdere hulpverleners in een gezin zijn betrokken. 

• Kind en gezin moeten zich gehoord, vertrouwd en prettig voelen bij hun hulpverlener; dat vormt een 

cruciale basis. Het tot stand brengen van een goede match vraagt expliciete aandacht.  

• Neem als hulpverlener de verantwoordelijkheid niet over; de cliënt is en blijft eigenaar van zijn of haar 

eigen traject en dossier.  

• Verminderen van regeldruk en bureaucratie is makkelijker gezegd dan gedaan, maar blijf er wel continu 

over in gesprek om te zoeken naar oplossingen. 

 

Met behulp van de methode LVmE is er dus een aantal belangrijke verbeterpunten geagendeerd, maar 

bescheidenheid en realisme zijn in deze fase op zijn plaats. Er is namelijk nog maar beperkt opvolging gegeven 

aan de verbetervoorstellen. In die zin is de jeugdhulp door LVmE nog niet merkbaar verbeterd. Toch is er 

aanleiding voor voorzichtig optimisme. In de drie jeugdregio’s zijn de verbetervoorstellen duidelijk belegd bij 

organisaties en personen en is men positief gestemd over het vervolg. De regio’s hebben, mede door corona, 

simpelweg nog te weinig tijd gehad om vervolgstappen te zetten, maar deze staan wel op de planning.  

Voor de landelijke verbetervoorstellen ligt dat anders. Deze zijn doorgaans minder concreet geformuleerd, 

minder duidelijk belegd en minder direct te implementeren. Er is wel opvolging aan gegeven, maar veelal ging 

het daarbij om het inpassen in en licht bijsturen van lopende plannen. Dat is zeker ook van waarde, maar op 

regionaal niveau lijkt de toepassing LVmE kansrijker, omdat oplossingen daar letterlijk en figuurlijk dichterbij 

liggen, makkelijker in gang te zetten zijn en meer impact kunnen hebben. De verwachtingen zijn dus positief 

en er lijkt een goede basis gelegd, maar de toekomst zal uitsluitsel moeten geven.  
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4.2 Methodische reflectie: acht lessen voor de toekomst 

 

Uit de terugblik op het landelijk traject in hoofdstuk 2 en de terugblik op de drie regionale trajecten in 

hoofdstuk 3 valt een aantal overkoepelende punten ten aanzien van de toepassing LVmE af te leiden. Deze 

punten vatten we samen in acht lessen voor de toekomst. 

 

1. Een duidelijke incentive 

Het domein van de jeugdhulp is met de transitie en alle transformatieplannen flink in beweging. Enerzijds is 

dat een mooi moment om aan de slag te gaan met een toepassing als LVmE. Anderzijds wijst de praktijk uit 

dat dit óók een periode is waarin betrokken partijen hun handen vol hebben aan alle operationele uitdagingen 

die op hen afkomen. Die combinatie leidt ertoe dat er weliswaar veel belangstelling is voor LVmE als 

toepassing om de stem van cliënt en professional structureel beter te horen, maar ook de nodige scepsis en 

huivering is: wat vraagt het aan inzet? Wat levert het op? Wegen de baten wel op tegen de kosten? Is het geen 

oude wijn in nieuwe zak? Het antwoord op de vraag ‘what’s in it for me?’ moet dus al aan de voorkant 

glashelder zijn. Dan helpt het als er een hele duidelijke incentive is. Die incentive zou kunnen zitten in het 

volmondig erkennen van LVmE als alternatief om te voldoen aan de verplichting van het 

cliëntervaringsonderzoek. Dat kan eraan bijdragen dat lokale coalities (van gemeenten, aanbieders en 

cliëntorganisaties) zich echt vol overtuiging in een experiment willen storten. 

 

2. Kiezen voor innovatie is accepteren van onzekerheid 

In aansluiting op voorgaande punt liepen we er in de regiotrajecten tegenaan dat het veel energie en tijd 

kostte om een definitieve en formele GO te krijgen om aan de slag te gaan met LVmE. De stuurgroep moest er 

nog wat van vinden,  of de bestuurders. Bij de start van een innovatief traject hoort ook dat er voor- en 

tegenstanders zijn. Want niemand weet precies wat LVmE inhoudt en kan betekenen. Daarvoor moet je het 

ervaren (zie punt 5). Maar daar moet je dan wel de kans voor krijgen. Het is belangrijk om die onzekerheid te 

accepteren en te voorkomen dat de discussie voortduurt. Want hoe langer het duurt voordat er gestart wordt 

met het experiment, hoe groter (tijdrovender, invasiever in de dagelijkse operatie) dat experiment in ogen van 

de betrokkenen lijkt te worden. Kortom, het is zaak dat er expliciet wordt gekozen voor LVmE, met als 

insteek: ‘we gaan het experiment aan, omdat het past binnen ons transformatieprogramma, en we gaan 

vanzelf wel ervaren wat het is en oplevert.’ Voor alle drie de regiotrajecten geldt dat ze, op basis van de 

ervaringen in de experimenteerfase, een vervolg willen geven aan LVmE. 

 

3. Samenstelling van een daadkrachtig en actiegericht projectteam 

De uitvoering van LVmE gaat niet vanzelf. Zelfs in de pilotperiode, waarin veel van het uitvoerend werk uit 

handen werd genomen door DOS, vroeg het om aandacht en inzet van landelijk, regionaal of lokaal betrokken 

partijen. Dat is ook goed en nodig met het oog op eigenaarschap en verduurzaming: DOS kon ondersteuning 

bieden en ontzorgen, maar de inrichtingskeuzes moeten altijd worden gemaakt door de direct betrokkenen. 

Bovendien dienen zij ook bereid te zijn om energie te steken in het meenemen en enthousiasmeren van hun 

netwerk. Het is dan ook cruciaal om al direct bij de start een projectteam samen te stellen: het team van 

mensen dat het voortouw neemt en er met elkaar voor zorgt dat de stappen van de StoryCycle worden gezet 

en de leercyclus op gang komt. Dit projectteam dient uiteraard mandaat te hebben om de aanpak te 

implementeren. Binnen het team zijn een duidelijke rol- en taakverdeling en korte lijnen onontbeerlijk. Hoe 

het projectteam samen te stellen hangt af van het doel en de opzet van het traject, maar in ieder geval vallen 

de volgende rollen te onderscheiden: procesleider, expert methodiek StoryCycle, verbinder landelijk/regionaal 

netwerk, inhoudelijk deskundige, communicatieadviseur.  

 

4. Zwaan kleef aan 

Leren en verbeteren met ervaringen in de jeugdhulp: daar kunnen natuurlijk heel veel mensen en partijen hun 

zegje over doen. Breed draagvlak is uiteraard belangrijk, maar het is onmogelijk om al deze mensen en partijen 

van begin af aan tegelijk te betrekken. Een stapsgewijze opbouw is daarom realistisch en op basis van de 

ervaringen in de pilots ook aan te bevelen. Het principe ‘zwaan kleef aan’ bleek goed te werken: door de pijlen 
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in eerste instantie te richten op de mensen en partijen die willen en kunnen ontstaat energie en kan van 

daaruit verder worden gebouwd.  

 

5. Geen woorden maar daden 

Werken met ervaringen is een relatief nog onbekende methodiek, die veel vragen oproept. Is het strikt 

onderzoek? Nee, we gebruiken statistiek, maar het is geen klassiek wetenschappelijk onderzoek. Is het 

vrijblijvend vertellen? Nee, het is met behulp van wetenschappelijke methoden, en bovenal zeer systematisch. Is 

het een enquête? Nee, het Vertelpunt vraagt naar micro-narratieven en stelt daar een aantal duidingsvragen 

over. Bovendien is dat maar een onderdeel van de methode. Is het dan een vorm van kwaliteitszorg of 

verandermanagement? Ja, het kan voor beide doeleinden worden ingezet, maar het is belangrijk daar een 

heldere afweging in te maken.  

De pilot maakt duidelijk dat je eindeloos kunt blijven praten over de toepassing van LVmE en de 

achterliggende methode, maar dat het vooral helpt om er concreet mee aan de slag te gaan. Door zo snel 

mogelijk toe te werken naar een duidingssessie waarin op basis van eerste ervaringen verbetervoorstellen 

worden gemaakt, kunnen betrokkenen aan den lijve ondervinden wat LVmE inhoudt en kan opleveren. Dat 

voedt het enthousiasme en urgentiegevoel en legt de basis voor een succesvol vervolg, omdat deze groep 

koplopers weer andere betrokkenen kunnen enthousiasmeren en meenemen.  

 

6. Verzamelen van ervaringen: hoe meer hoe beter? 

Een wijdverbreid misverstand is dat een groot aantal lokale ervaringen noodzakelijk is voor een effectieve 

duidingssessie, waarin het doel is te komen tot goede verbetervoorstellen. We hebben gezien dat het niet 

alleen om de kwantiteit maar zeker ook om de kwaliteit van de ervaringen gaat. Dat wil zeggen: de lengte en 

aard van het (micro)narratief, een complete duiding, diversiteit in vertellers, thema’s en context. Tijdens de 

duidingssessie blijkt het zelfs van cruciaal belang om het aantal ervaringen op de tafels te beperken, omdat de 

kans anders groot is dat deelnemers dermate overspoeld worden dat ze de neiging krijgen om terug te grijpen 

op eigen ervaringen en stokpaardjes. Bovendien hoeven ervaringen niet per se 'uit de eigen cirkel' of regio te 

komen om te triggeren tot inzichten, betekenis of oplossingsrichtingen. Ervaringen ‘van de ander’ zijn ook 

relevante ervaringen. We hebben dit ervaren doordat we in de pilotregio’s veel hebben gewerkt met 

ervaringen uit het landelijk vertelpunt en er overal toch zinnige dingen uitgekomen zijn en reacties positief 

zijn.  

In aansluiting op punt 5 verdient het dus aanbeveling om de duidingssessie niet al te lang uit te stellen, maar 

gewoon te starten aan de hand van een eerste set ervaringen. Van daaruit kan vervolgens makkelijker worden 

verder gebouwd aan het uitbreiden van het aantal ervaringen. Want doordat steeds meer mensen betrokken 

en enthousiast raken wordt het netwerk groter en groter. En juist dat blijkt belangrijk om een warme  

‘call to action’ te realiseren (aanbieders die professionals vragen om ervaringen te delen, professionals die 

jongeren en ouders vragen om ervaringen te delen). Die warme ‘call to action’, die met name op regionaal en 

lokaal niveau kansen biedt, is cruciaal om vooral jongeren te bereiken (via intermediairs, zoals 

jongerenwerkers en hulpverleners, die hun taal spreken en die in staat zijn de juiste snaar te raken). Dat is, in 

de huidige pilots, nog onvoldoende van de grond gekomen. Een geleidelijke stapsgewijze opbouw lijkt hierin 

noodzakelijk, maar ook dit zal de toekomst moeten uitwijzen. 

 

7. De verbetervoorstellen: hoe concreter hoe beter 

In de landelijke en regionale duidingssessies hebben de diverse betrokkenen aan de tafels met veel energie en 

enthousiasme gewerkt aan verbetervoorstellen voor de jeugdhulp. Omdat de regionale duidingssessies nog 

maar kort geleden hebben plaatsgevonden is het nog te vroeg om definitief uitspraken te doen over de mate 

waarin en wijze waarop opvolging is gegeven aan deze verbetervoorstellen. Maar het eerste beeld is dat de 

kleine, concrete verbetervoorstellen, waar direct een ‘probleemeigenaar’ aan te koppelen valt, de meeste 

potentie bieden voor een succesvolle opvolging. Dit lijkt zoals gezegd het best tot zijn recht te komen op 

regionaal of lokaal niveau, omdat de oplossingen hier letterlijk en figuurlijk dichterbij liggen en makkelijker in 

gang zijn te zetten. Nu al wordt duidelijk dat de regio’s veel mogelijkheden zien om een leercyclus op te 

starten, waarin steeds kleine concrete veranderingen worden geïnventariseerd, geïmplementeerd en 

vervolgens weer getoetst, om de jeugdhulp zo stap voor stap te verbeteren.  
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8. De basis: typerende ervaringen  

In aansluiting op punt 6 en 7 zien we dat de kwaliteit en implementeerbaarheid van de verbetervoorstellen in 

sterke mate afhangt van de kwaliteit van de ervaringen die de deelnemers in de duidingssessie wordt 

voorgeschoteld. Hoe concreter en typerender die ervaringen zijn, hoe geïnspireerder deelnemers raken in hun 

zoektocht naar passende oplossingen in en verbeteringen van de jeugdhulp. Het is dus cruciaal om vanuit de 

patroonevaluatie te komen tot een goede selectie van typerende ervaringen. Daarbij kan het helpen om 

vooraf al een thematische afbakening te maken (bijv. een duidingssessie of tafel met alleen jeugd-ggz 

ervaringen of specifiek gericht op ervaringen rondom het thema ‘Op tijd dichterbij’).  

 

4.3 Hoe nu verder? 
 

We kijken terug op een mooi experiment dat de nodige leer- en verbeterpunten heeft opgeleverd, die kunnen 

helpen in het verder aanscherpen en doorontwikkelen van de aanpak: van mooi naar mooier en mooist. In 

deze laatste paragraaf blikken we vooruit: wat zijn de plannen voor de toekomst? En wat zijn, in lijn met de 

leerpunten uit 4.1, de belangrijke aandachtspunten om hierin mee te nemen? 

 

Vervolgplannen OZJ 

OZJ ziet het werken met ervaringen als belangrijk vehikel (leidend principe) om de transformatie vorm te 

geven en heeft het voornemen om de toepassing ‘Leren en verbeteren met ervaringen’ (LVmE) in 2020 door te 

ontwikkelen en te verduurzamen in minimaal vijf jeugdregio’s. Deze vijf regio’s gelden als voorloper om op 

regionaal en lokaal niveau een vervolg te geven aan het tot stand brengen van een lerend jeugdstelsel. OZJ 

gaat dat leerproces ondersteunenen en faciliteren. De regio-ambassadeurs zullen hierin een duidelijke rol 

krijgen. De pilotregio’s Groningen, Rijk van Nijmegen en Twente staan op de nominatie om aan dit vervolg 

deel te nemen. In de afgelopen maanden is hier een mooie basis gelegd waarop kan worden voortgebouwd.  

 

Aandachtspunten 

Vanuit DOS ondersteunen we deze plannen van OZJ van harte. Het sluit aan bij de ervaringen die we in het 

afgelopen jaar van experimenteren en ontwikkelen hebben opgedaan. Vanuit diezelfde ervaringen geven we 

tot slot graag nog enkele aandachtspunten mee.  

 

Focus op regio, met oog voor landelijke uitdagingen 

De keuze van OZJ om LVmE op regionaal en lokaal niveau in te zetten  is een logische. Juist hier is een warme 

‘call to action’ mogelijk. En juist hier liggen kansen om aan de hand van ervaringen van jongeren, ouders en 

professionals kleine, concrete verbetervoorstellen te ontwikkelen én te adresseren, om zo stap voor stap en al 

lerend zichtbare en merkbare veranderingen in de jeugdhulp te realiseren. Hoe lager en kleiner het 

schaalniveau hoe nabijer, hoe directer, hoe concreter en hoe kansrijker het veranderproces. Toepassing van 

LVmE op regionaal en lokaal niveau past ook bij het uitgangspunt van decentralisatie en lokale 

verantwoordelijkheid voor inhoudelijk richting geven aan en sturen op de uitvoering van de transformatie. 

 

In een vervolg zal het zwaartepunt van inspanningen dus moeten liggen op het onderhouden van bestaande 

en het initiëren van nieuwe regionale en lokale coalities. Dat kunnen jeugdhulpregio’s zijn, maar een coalitie 

kan ook een meer beperkte omvang hebben, bijvoorbeeld een gemeente of een of meerdere wijken. Ook 

hiervoor geldt het eerder beschreven adagium: start daar waar de energie zit! 

 

Deze focus op de regio betekent echter niet dat er op landelijk niveau niets meer hoeft te worden 

georganiseerd. We pleiten hier voor voortzetting op drie vlakken. In de eerste plaats verdient het landelijk 

investeren in het verzamelen van ervaringen aanbeveling. In de loop van het onderhavige traject hebben we 

gezien dat dit een belangrijk is geweest voor de resultaten, ook in de regio’s. Het landelijke vertelpunt leverde 

immers een grote hoeveelheid ervaringen op, waarvan de regio’s dankbaar gebruik konden maken in hun 

https://voordejeugd.nl/ondersteuningsteam/
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eigen trajecten. Het blijkt in de praktijk ook dat de verschillen tussen regionale en landelijke patronen niet 

groot zijn: verschillende regio’s worstelen met vergelijkbare uitdagingen.  

Ten tweede kunnen oplossingen niet altijd (volledig) op lokaal of regionaal niveau gerealiseerd worden, maar 

vragen ze soms ook om aanpassingen op landelijk niveau. In paragraaf 2.3 zien we hier enkele duidelijke 

voorbeelden van terug.  

Tenslotte kan LVmE een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie tot landelijke monitoring van de 

transformatie en de noodzaak om verantwoording af te leggen over de impact (van de actielijnen) van het 

programma Zorg voor de Jeugd (‘merkbaar beter’). Voorwaarde hiervoor is dat ingezet blijft worden het 

landelijk verzamelen van ervaringen (met inzet op voldoende landelijke spreiding, continuïteit en volume) en 

periodieke patroonevaluaties.  

 

Vertelpunt 2.0 

In aansluiting op voorgaande is het in de lucht houden van een landelijk Vertelpunt een belangrijke 

voorwaarde. Maar tegelijk moet het Vertelpunt aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van lokale en 

regionale coalities. Want hoe passender en typerender de ervaringen zijn hoe beter en effectiever de plannen 

die er uit voortvloeien. Om daaraan tegemoet te komen is een flexibelere opzet van het Vertelpunt aan te 

bevelen. De huidige vragenset van het Vertelpunt richt zich in principe op het gehele jeugddomein: van 

Jeugdzorg Plus tot ambulante jeugdhulp en van Jeugdbescherming tot initiatieven die in het ‘voorliggende 

veld’ kinderen en gezinnen ondersteunen. Dit zijn grotendeels onvergelijkbare grootheden en maakt dat het 

Vertelpunt erg uitgebreid is en niet al te diep kan ingaan op de verschillende onderdelen. Zo komt een 

belangrijk thema als versterking van het dagelijks leven nu nog onvoldoende aan bod.  

Om meer recht te doen aan de praktijk zou een meer flexibele, modulaire opbouw de voorkeur verdienen. Een 

opbouw die aansluit bij de regionale en lokale thema’s en behoeften. Anderzijds moet een Vertelpunt ons 

altijd in staat blijven stellen om de voor deze methode cruciale sterke patronen en opvallende signalen te 

ontdekken. Hoe meer verschillende versies van het Vertelpunt er gehanteerd worden, hoe lastiger het zal 

worden om de uitkomsten van al deze versies met elkaar te vergelijken. Flexibiliteit is dus weliswaar een 

voorwaarde voor bredere inzetbaarheid, maar moet met mate en voorzichtigheid worden toegepast. 

 

Inhoudelijke ambitie voor een vervolg 

Hoe een vervolg er ook praktisch uit zal zien, vanuit DOS zijn wij ervan overtuigd dat een vervolg tenminste 

zou moeten garanderen dat: 

• de jeugdregio’s ervaring opdoen met een manier van samen leren en werken op basis van ervaringen, die 

verschilt van de huidige invulling van kwaliteitszorg of verandermanagement op een aantal cruciale 

punten. Punten die juist nu steeds meer van belang zijn: kwaliteit én kwantiteit, het erkennen van de 

menselijke maat en het geven van kleur en grijstinten waar we eerst vooral in cijfers en zwart-wit spraken; 

• de jeugdregio’s en daarin opererende lokale coalities in staat zijn om hun planvorming beter in lijn te 

brengen met de behoeften die gevoeld worden in de leefwereld: de spreekkamer, het klaslokaal, de 

huiskamer, etc.; 

• er een onderzoeks- en oplossingencoalitie ontstaat tussen bestuurders, leidinggeven, uitvoerende 

professionals, jongeren en ouders die betrokken zijn bij alle organisaties in de jeugdregio die hun krachten 

inzetten om het leven en opgroeien van jongeren telkens beter te maken; 

• daarmee een beweging van continuous improvement ontstaat, die veel waardevoller kan zijn in een 

complexe maatschappelijke transformatie dan klassieke focus op kwaliteitszorg in termen van doelen 

realiseren en evalueren. 

 

 


