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0) Aanleiding en achtergrond 

In het Bestuursakkoord Jeugdzorg 2008-2012 van het Bestuurlijk Platform jeugd zijn negen thema's 
uitgewerkt die zijn vertaald naar 32 concrete afspraken en acties. Het betreffen de volgende thema’s: 

1. Inspanningsverplichtingen en resultaten; 
2. Bestrijding wachtlijsten; 
3. Provinciale verwijsindex; 
4. Centra voor jeugd & gezin; 
5. Bureau Jeugdzorg; 
6. Methoden & instrumenten; 
7. Afbouw ambulante hulpverlening; 
8. Kindermishandeling; 
9. Raad voor de Kinderbescherming. 

 
Ten aanzien van thema’s 3 ‘Provinciale Verwijsindex’ en 4 ‘Centra voor Jeugd en Gezin’ (CJG), geldt dat 
deze nog volop in ontwikkeling en dóórontwikkeling moeten komen. In deze centra, waarvoor elke gemeente 
een front-Office dient te hebben en waarvoor er in de gehele provincie 8 regionale back-Offices komen 
(meerdere gemeenten delen een back-Office), werken Bureau Jeugdzorg en de Jeugdgezondheidszorg 
nauw samen.  
In deze CJG-back-Office wordt zorg gedragen voor het oppakken van signalen en meldingen uit bijvoorbeeld 
onderwijs of zorgaanbieders met betrekking tot het welzijn van jeugdigen. Hier vindt de voorbereiding van 
indicatiestelling van zorg plaats, worden jeugdigen doorgeleid naar het geschikte aanbod van zorg en wordt 
het geheel gecoördineerd. 
 
Omdat er voor de genoemde twee thema’s nog afspraken en acties open staan, is er gezamenlijk door de 
partijen gezocht naar additionele financieringsmogelijkheden om deze activiteiten op te pakken. Deze 
middelen zijn gevonden in een subsidie van het Europees Sociaal Fonds Actie E (sociale innovatie). Voor het 
uitwerken van de twee thema’s is een projectplan op hoofdlijnen uitgewerkt met de titel Samen Slimmer 
Werken in de Jeugdketen gedateerd 1 juni 2010. 
 
De doelstelling van het project Samen Slimmer Werken in de Jeugdzorgketen is, te komen tot een 
implementatieplan voor de aanpak van een viertal geconstateerde knelpunten die te maken hebben met 
sociale innovatie, oftewel, innovatie van de wijze waarop arbeid is georganiseerd. Het betreffen de volgende 
werkprocessen: 
1) werkproces signalering; 
2) werkproces indicatiestelling; 
3) werkproces casusoverleg en informatie-uitwisseling; 
4) uitvoering zorgcoördinatie door Bureau jeugdzorg (BJZ) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 
 
Op basis van het projectplan op hoofdlijnen is een uitvoeringsprogramma uitgewerkt dat als leidraad wordt 
gehanteerd voor het uitvoeren van de deelprojecten. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld door het 
Ambtelijk Platform jeugd en het Bestuurlijk Platform Jeugd. 
 
In deze notitie wordt gerapporteerd over de status en voortgang van de processen. De inhoud van de 
rapportage sluit aan bij de stappen die gezet moeten worden in het kader van de subsidie van het Europees 
Sociaal Fonds Actie E (sociale innovatie). Hoofdstuk 3 (verantwoording uitvoering) wordt gedurende de 
stappen in het proces geactualiseerd. 
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1) Signalering, indicatiestelling ,casusoverleg, informatie-uitwisseling en 
zorgcoördinatie 

 
In dit hoofdstuk zijn de vier werkprocessen ter informatie kort en bondig uitgewerkt. Inzicht op hoofdlijnen in 
deze processen is noodzakelijk voor de leesbaarheid van de rapportage. 
 
1.1. Werkproces signalering 
 
In de praktijk blijkt dat de professionals die aangesloten zijn op de verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen, 
hierna genoemd ZVJG, een aantal vraagpunten van het signaleringsproces lastig vinden. Daardoor wordt 
terughoudend omgegaan met het registreren van signalen en ketenregistraties in ZvJG. Het betreffen de 
volgende vraagpunten: 
1) In de Wet op de Jeugdzorg zijn criteria opgenomen die als wettelijke grondslag moeten worden 

gehanteerd voor het registreren van meldingen in verwijsindexen. In welke gevallen moet er wel of geen 
melding gedaan worden in ZVJG?  

2) Welke acties worden van de professional verwacht als er een melding is gedaan in ZVJG? 
3) Waarom ervaren de professionals de communicatie over een melding met de jeugdige en/of ouders als 

lastig? 
4) Welke gevoelens zijn doorslaggevend om in de basis terughoudend te zijn met het vastleggen van 

meldingen? 
5) Welke maatregelen kunnen genomen worden om deze problematiek te tackelen en welke middelen zijn 

daarvoor nodig? 
 
1.2. Werkproces indicatiestelling 
 
Alle hulpverlenende instellingen die betrokken zijn bij een jeugdige, starten het hulpverleningsproces met een 
zorgvuldige probleemanalyse ofwel indicatie van de problematiek. Op basis van deze probleemanalyse wordt 
een hulpverleningsproces ingericht. In de praktijk blijkt dat instellingen dat proces verschillend inrichten en 
onvoldoende gebruik maken van de informatie die door andere betrokken instellingen al is vastgelegd. 
Jongeren en/of ouders moeten veelal weer dezelfde informatie leveren en vragen beantwoorden als een 
tweede of derde instelling betrokken wordt. De volgende vraagpunten staan centraal: 
1) Hoe is het proces probleemanalyse/indicatiestelling ingericht? 
2) Welk type informatie wordt gevraagd en geanalyseerd? 
3) Welke informatie wordt vastgelegd? 
4) Is het mogelijk om een uniform werkproces in te richten voor alle instellingen? 
5) Welke mogelijkheden zijn er om het indicatieproces bij BJZ en GGD te versnellen? 
6) Welke maatregelen/oplossingen kunnen worden ingezet om dat proces efficiënt in te richten en welke 

middelen zijn daarvoor nodig? 
 
1.3. Werkproces casusoverleg en informatie-uitwisseling 
 
In de praktijk blijkt dat het communicatieproces tussen instellingen lastig verloopt. De betrokken instellingen 
hebben geen inzicht in de informatie die andere instellingen hebben opgeslagen over de jongere. Het 
overdragen van informatie en kennis wordt daardoor bemoeilijkt. Een uniform ingericht overdrachtsdossier 
wordt gemist. Daarnaast worden in het communicatieproces verschillende begrippen gehanteerd. Het 
gezamenlijk ontwikkelen van een taalgids zou dat probleem wellicht voor een groot deel kunnen oplossen. 
Het spreken van dezelfde taal en het gezamenlijk beschikken over gestandaardiseerde informatie zijn 
belangrijke randvoorwaarden voor het inrichten van een efficiënt casusoverleg. De volgende vraagpunten 
staan centraal: 
1) Is het mogelijk om één taalgids te ontwikkelen voor het proces? 
2) Zouden de gegevens en de informatie rondom dit proces zodanig kunnen worden ingericht dat bij 

overdracht deze set van gegevens meteen beschikbaar is voor andere instellingen in de keten? 
3) Is het mogelijk om deze informatie digitaal op te slaan zodat professionals van de betrokken instellingen 

daar kennis van kunnen nemen? 
4) Welke dilemma’s spelen een rol met het digitaal delen van informatie (privacy, autorisatie)? 
5) Welke maatregelen/oplossingen kunnen worden ingezet om dat proces efficiënt in te richten en welke 

middelen zijn daarvoor nodig? 
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1.4.  Werkproces zorgcoördinatie BJZ en GGD 
 

In de provincie Groningen zijn sluitende afspraken vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de zorgcoördinatie op het moment dat meer dan één instelling betrokken is bij een jongere en/of gezin. Voor 
het uitvoeren van de taak zorgcoördinatie door BJZ en JGZ is een procesbeschrijving uitgewerkt waarin is 
vastgelegd welke activiteiten uitgevoerd moeten worden en welke instrumenten daarbij moeten worden 
ingezet. In de praktijk blijken er toch verschillen te zitten in de uitvoering door BJZ en JGZ. Het is van belang 
dat de dienstverlening van zorgcoördinatie en de daarin vastgelegde kwaliteitsindicatoren en prestatie-
indicatoren uniform worden uitgevoerd binnen de provincie, zoals omschreven in de kadernota. De aspecten 
van het werkproces zorgcoördinatie die betrekking hebben op de overdracht van informatie, afstemming en 
informatie-uitwisseling zijn uitgewerkt bij de werkprocessen indicatiestelling, casusoverleg en informatie-
uitwisseling.  
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2) Verantwoording uitvoering werkprocessen 
 
2.1. Verantwoording algemeen 
 
In de maanden juni en juli zijn voorbereidingen gestart om uitvoering te geven aan het projectvoorstel Samen 
Slimmer Werken in de Jeugdzorgketen. Op grond van de contouren vastgelegd in het projectvoorstel is een 
uitvoeringsprogramma uitgewerkt dat is vastgesteld door het Bestuurlijk Platform jeugd. Gedurende de 
zomervakantie is gestart met het bemensen van de werkgroepen. Het is niet eenvoudig geweest om een 
representatieve vertegenwoordiging van sleutelfunctionarissen uit de verschillende domeinen te selecteren 
voor de werkgroepen. Uiteindelijk is dat wel gelukt. In bijlage 1 van de rapportage is het overzicht van 
deelnemers opgenomen. Daarnaast heeft het projectteam parallel aan het werven van werkgroepleden een 
documentanalyse uitgevoerd gericht op het vinden van best practices met betrekking tot de vier 
werkprocessen. In bijlage 2 is een overzicht van geanalyseerde documenten opgenomen. 
Op 29 september 2010 is een startbijeenkomst georganiseerd waar alle werkgroepleden geïnformeerd zijn 
over het projectvoorstel en het uitvoeringsprogramma. In de bijeenkomst zijn de uit te voeren stappen, de 
resultaten, het samengaan en de verbinding tussen de verschillen de processen toegelicht. Voor het 
uitvoeren van het programma is een detailplanning uitgewerkt gericht op de vastgelegde einddatum van 1 juni 
2011. 
Dat betekent dat in de maanden oktober 2010 tot en met mei 2011 het uitvoeringsprogramma moet zijn 
afgerond. Op grond van de toegekende ESF subsidie moeten dan de volgende stappen strikt worden 
gevolgd: 
0. Voorbereiden start project; 
1. Analyseren en beschrijven van de impact van de knelpunten; 
2. Analyseren en vastleggen van oplossingen (sociale innovatiepotentie); 
3. Formuleren van meetbare doelstellingen; 
4. Testen van de voorgestelde oplossingen in pilots; 
5. Verslaglegging inrichting en uitvoering pilots; 
6. Kosten en baten realisatie oplossing;  
7. Activiteitenplan en planning realisatie oplossingen. 
 
Om binnen de gestelde planning projectmatig uitvoering te geven aan de te zetten stappen is door het 
projectteam het onderstaande model gehanteerd om te komen tot oplossingen die binnen de beschikbare 
middelen en planning realiseerbaar zijn. De oplossingen die door de werkgroepen worden aangedragen 
moeten een toegevoegde waarde hebben en realiseerbaar zijn (beschikbaarheid van financiële middelen, 
personele inzet, complexiteit veranderproces en dergelijke). In onderstaande figuur is het model op een 
eenvoudige wijze gevisualiseerd. 
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Toegevoegde waarde oplossingen

 
 
1) De oplossingen die vragen om een hoge inzet van middelen en die geen aantoonbare toegevoegde 

waarde hebben worden niet meegenomen in proces van verbetervoorstellen (links boven in het vierkant); 
2) De oplossingen die wel toegevoegde waarde hebben, maar wel vragen om een aanzienlijke inzet van 

middelen worden niet meegenomen in het proces van verbetervoorstellen (rechts boven in het vierkant); 
3) Oplossingen die geen aantoonbare toegevoegde waarde hebben en waarvan de inzet van middelen 

gering is worden niet meegenomen in het proces van verbetervoorstellen; 
4) Oplossingen die een aantoonbare meerwaarde hebben en waarvan de inzet van middelen relatief gering 

is worden meegenomen in het proces van verbetervoorstellen. 
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De geïnventariseerde oplossingen zijn getoetst aan de hand van de volgende criteria: 
1) Financiële middelen. De inzet van financiële middelen is te overzien en kunnen redelijkerwijs gedragen 

worden door de deelnemende partijen; 
2) Personele capaciteit. De inzet van personele capaciteit is te overzien en vraagt geen aanzienlijke 

formatieomvang van gemeenten en instellingen; 
3) Complexiteit van de oplossing. De oplossing kan met niet te veel inspanningen geïmplementeerd worden 

binnen organisaties; 
4) Veranderingsgezindheid/draagvlak. De oplossing moet een meerwaarde hebben voor alle betrokken type 

instellingen waadoor er breed draagvlak aanwezig is voor het veranderproces; 
5) Doorlooptijd. De oplossingen moeten binnen een termijn van zes maanden realiseerbaar zijn binnen de 

jeugdketen; 
6) Efficiency. Wordt met het realiseren van de oplossingen efficiencywinst geboekt en hebben de 

organisaties hier profijt van?  
7) Sociale innovatiepotentie. Worden er substantiële verbetering doorgevoerd in de processen en leiden 

deze oplossingen ook tot een positieve maatschappelijke effecten? 
 
Voor alle werkprocessen is het model gehanteerd om te komen tot een selectie van mogelijkheden die 
realistisch en haalbaar zijn. Kort en bondig is er meer toegespitst op het werkproces een inhoudelijke 
verantwoording wordt nog uitgewerkt.  
 
De werkdruk op de projectdeelnemers is groot geweest. In een relatief korte doorlooptijd zijn alle stappen 
gezet. Binnen de gestelde doorlooptijd zijn prototypes ontwikkeld die in twee pilots zijn ingezet. Daarnaast zijn 
de mijlpaalproducten behandeld in de klankbordgroep, het ambtelijk platform jeugd en het bestuurlijk platform 
jeugd. In paragraaf 4 is op hoofdlijnen verantwoord hoe de verschillende stappen zijn doorlopen. 
 
2.2. Signalering, indicatiestelling, casusoverleg, informatie-uitwisseling en zorgcoördinatie 
 
De activiteiten met betrekking tot de vier werkprocessen indicatiestelling, casusoverleg en informatie-
uitwisseling worden uitgevoerd in twee werkgroepen. De werkgroep signalering en de werkgroep 
indicatiestelling, casusoverleg, informatie-uitwisseling en zorgcoördinatie. In het voorbereidingstraject is 
geconstateerd dat de werkprocessen indicatiestelling, casusoverleg, informatie-uitwisseling en 
zorgcoördinatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De wijze waarop de 
probleemanalyse/indicatieproces wordt ingericht bepaalt in belangrijke mate welke informatie 
gestandaardiseerd wordt vastgelegd en gedeeld. Dat geldt ook voor de begrippen die in dat proces worden 
gehanteerd. Daarom is er voor gekozen om de vier werkprocessen onder te brengen bij één werkgroep die is 
bemenst met een representatieve vertegenwoordiging van professionals uit de jeugdketen. In bijlage 1 van de 
rapportage is een overzicht van de deelnemers opgenomen. In deze paragraaf is per stap op hoofdlijnen 
verantwoord welke activiteiten zijn uitgevoerd: 
1) documentanalyse; 
2) ervaringen gebruik ZvJG; 
3) werkbijeenkomsten knelpunten, oplossingen en doelstellingen; 
4) selectie leverancier ontwikkeling prototypes; 
5) pilotbeschrijvingen; 
6) uitvoering pilots; 
7) evaluatie pilots; 
8) kosten en baten realisatie oplossingen; 
9) activiteitenplan. 
 
2.2.1 Documentanalyse 
 
Voor de vier werkprocessen zijn documenten geselecteerd die door het projectteam en de werkgroepen zijn 
bestudeerd. Over werkprocessen signalering, indicatiestelling en casusoverleg is relatief veel literatuur te 
vinden. Met betrekking tot informatie-uitwisseling is vastgesteld dat een grote hoeveelheid literatuur 
beschikbaar is maar niet specifiek gericht op het uitwisselen van informatie in de jeugdketen. De beschikbare 
documenten voor indicatiestellingen zijn beperkt als het gaat om integrale indicatiestelling. De informatie uit 
de documentanalyse heeft slechts beperkt bijgedragen in het proces van het ontwikkelen van oplossingen en 
meetbare doelstellingen.  
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2.2.2 Ervaringen gebruik Verwijsindex Zorg voor Jeugd 
 
ZvJG is in de periode januari 2010 tot en met april 2010 gefaseerd in gebruik genomen door de instellingen 
die in eerste instantie zijn aangesloten op de verwijsindex ZvJG. De vragen die tijdens de 
informatiebijeenkomsten en instructiebijeenkomsten gesteld zijn, zijn geïnventariseerd. De beantwoording van 
deze vragen en knelpunten zijn destijds opgenomen in het document veel gestelde vragen en antwoorden. 
Ook de evaluatierapportage over de invoering van de landelijk verwijsindex risicojongeren (VIR) is door het 
projectteam en de werkgroepen bestudeerd. Alle geïnventariseerde knelpunten en aanbevelingen zijn door 
de werkgroepleiders meegenomen in het proces 
 
2.2.3. Werkbijeenkomsten knelpunten, oplossingen en doelstellingen 
 
Om te komen tot een heldere set van knelpunten, oplossingen en meetbare doelstellingen zijn voor elke 
werkgroep vier werkbijeenkomsten georganiseerd. De werkbijeenkomsten zijn zorgvuldig voorbereid door het 
projectteam. In de eerste werkbijeenkomst zijn de knelpunten geïnventariseerd en zijn verkennend 
oplossingen bedacht. In de tweede werkbijeenkomst zijn de knelpunten definitief vastgesteld en zijn de 
verkennende oplossingen aangescherpt. In de derde werkbijeenkomst zijn de oplossingen vastgesteld en zijn 
meetbare doelstellingen uitgewerkt. De oplossingen en meetbare doelstellingen zijn vervolgens nog eens 
kritisch bekeken door het projectteam en het Ambtelijk Platform Jeugd. In een werkbijeenkomst is 
verantwoording afgelegd over het gevolgde proces en de tussentijds behaalde resultaten. Ook de 
inhoudelijke aspecten zijn uitvoerig met het platform besproken. In een werkopdracht zijn de meetbare 
doelstellingen aan de leden van het platform voorgelegd. Gezamenlijk is vastgesteld dat de gekozen 
oplossingen een meerwaarde zijn voor het verbeteren van de vijf werkprocessen en dat overeenstemming 
bestaat over de wijze waarop de meetbare doelstellingen worden uitgewerkt. 
 
De resultaten van de werkgroepen zijn voorgelegd aan de leden van de Klankbordgroep Samen Slimmer 
Werken. In de klankbordgroep zijn de directies van de grote hulpverlenende instellingen vertegenwoordigd en 
een vertegenwoordiger uit het onderwijsveld. Het projectteam Samen Slimmer Werken heeft op 9 december 
2010 de resultaten van de knelpunten, oplossingen en meetbare doelstellingen voorgelegd aan de 
Klankbordgroep.  De resultaten zijn beoordeeld op inhoud, haalbaarheid en mogelijke gevolgen voor de 
bedrijfsvoeringprocessen binnen de instellingen. De Klankbordgroep heeft ingestemd met de voorstellen en 
heeft daarbij aangeven dat gebruikersvriendelijkheid en eenvoud belangrijke randvoorwaarden zijn bij het 
ontwikkelen van de voorgestelde prototypes. De deelnemers aan de pillots moeten expliciet gevraagd worden 
of de prototypes daaraan voldoen. Daarnaast is afgesproken om de prototypes voor te leggen aan de leden 
van de Klankbordgroep voordat de prototypes worden gepresenteerd aan de werkgroepen. Op 12 januari 
2011 zijn de prototypes voorgelegd aan de Klankbordgroep. De klankbordgroep heeft  met enthousiasme 
ingestemd met beide prototypes. Met betrekking tot de zorgroutekaart zijn door de leden van de 
Klankbordgroep een aantal randvoorwaarden geformuleerd die meegenomen moeten worden op het 
moment dat de pilot een positief resultaat geeft. Deze randvoorwaarden  worden meegenomen in het 
implementatieplan dat op hoofdlijnen in deze rapportage wordt opgenomen.  
 
2.2.4 Selectie leverancier ontwikkeling prototypes 
 
De provincie Groningen heeft als penvoerder en als lead partner een benchmark volgens de ESF-richtlijnen 
gedaan om een geschikte partij te vinden die het functioneel ontwerp en de uitwerking daarvan in prototypes 
maakt. Hiervoor is een profielomschrijving gemaakt om prijzen te kunnen opvragen. Bij Logica, Cap Gemini 
en Inter Access zijn er op basis van de profielomschrijving uurtarieven opgevraagd. De volgende argumenten 
zijn doorslaggevend geweest voor deze keuze:  
1) Welke partij biedt een scherpe prijs; 
2) Welke partij is bereid om te investeren; 
3) Welke partij heeft voldoende ervaring. 
 
Uit de benchmark is Inter Access als partij gekomen die het meest voldeed aan bovenstaande punten en 
daarom zijn zij benaderd voor het opstellen van een functioneel ontwerp en de uitwerking daarvan. 
 
De volgende randvoorwaarden zijn meegenomen in het onderhandelingsproces met Inter Acces: 
1)   Zowel Inter Acces en de provincie Groningen beschikken over het intellectueel eigendom van de 

prototypes. Zowel Inter Acces als de provincie Groningen kan het ontwikkelde materiaal naar eigen 
bevindingen gebruiken. De provincie Groningen heeft het recht het intellectueel eigendom over te dragen 
aan derden, hieronder vallen geen commerciële partijen;  

2)    De provincie Groningen mag nadat de prototypes zijn geleverd de ontwikkelde documentatie inzetten 
voor een aanbestedingsproces gericht op de feitelijke ontwikkeling van beide prototypes; 
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3)    De provincie Groningen gaat geen langdurige verplichting aan met Inter Access, de verbintenis die zij 
aangaan is alleen bedoeld voor de opdracht voor het bouwen van prototypes. 

 
Met betrekking tot de ontwikkeling van de twee producten is in het plan van aanpak van Inter Acces het 
volgende vastgelegd over een tegemoetkoming van de investeringen die zijn gemaakt door de gemeenten en 
betrokken instellingen.  
Indien verdere ontwikkeling van de producten, al dan niet op basis van een openbare aanbesteding, door de 
provincie Groningen aan Inter Access wordt gegund en de verder te ontwikkelen producten met succes in de 
markt kunnen worden gezet, zullen partijen zoeken naar een optimale manier waarop beide partijen op 
enigerlei wijze hier profijt van kunnen hebben en het succes kunnen delen.  
 
De ontwikkeling van beide prototypes is onder grote druk met voortvarendheid aangepakt. Binnen de 
gestelde planning zijn de prototypes ontwikkeld. 
 
2.2.5 Pilotbeschrijving 
 
Door het projectteam zijn voorstellen uitgewerkt met betrekking tot de inrichting en  uitvoering van de pilots.  
In de pilotbeschrijvingen zijn de volgende aspecten uitgewerkt: 
1. Korte omschrijving van het prototype; 
2. Doelstelling pilot; 
3. Selectie van deelnemers; 
4. Evaluatievragen; 
5. Periode uitvoering pilot; 
6. Verslaglegging pilots. 
 
De pilotbeschrijving is vooraf wederom voorgelegd aan het Ambtelijk Platform jeugd, de Klankbordgroep en 
het Bestuurlijk Platform jeugd. De reacties uit deze bijeenkomsten zijn verwerkt in de definitieve 
beschrijvingen. 
 
2.2.6 Uitvoering van de pilots 
 
De uitvoering van de pilots is zorgvuldig voorbereid door het projectteam. Zo zijn beide prototypes gevuld met 
content die aansluit op de praktijksituatie. Voor beide prototypes is een brochure uitgewerkt waarin de functies 
en werking van het prototype zijn beschreven. In een startbijeenkomst op 1 maart 2011 zijn de deelnemers 
van de pilots geïnformeerd over de pilot en zijn de deelnemers geïnstrueerd over de werking van de 
prototypes. De opkomst op 1 maart was groot voor beide startbijeenkomsten. Van beide bijeenkomsten is en 
verslag opgemaakt en zijn de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de pilots nagezonden. Beide 
pilots hebben een doorlooptijd van 2 maanden en zijn gestart op 1 maart 2011. In de periode 21 maart 2011 
tot en met 25 maart 2011 zijn alle deelnemers van de pilots telefonisch benaderd om te vragen of het 
prototype wordt gebruikt en welke mogelijke vragen er leven onder de gebruikers. De uitkomsten van de 
telefoongesprekken zijn vastgelegd in een overzicht.  
 
2.2.7 Evaluatie van de pilots 
 
Op 1 maart 2011 zijn alle deelnemers van de pilot in een startbijeenkomst geïnformeerd over de doelstelling, 
uitvoering en planning van de pilots. In deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de 
evaluatie wordt uitgevoerd. De volgende afspraken zijn gemaakt: 
1) Binnen twee weken na de start van beide pilots worden de deelnemers gebeld met de vraag of er nog 

vragen zijn over de werking van beide prototypes. Op basis van deze belronde is vastgesteld dat er geen 
problemen en vragen waren met betrekking tot het gebruik van beide toepassingen; 

2) Voor beide pilots zijn evaluatievragenlijsten uitgewerkt. Deze vragenlijsten zijn vooraf ter beoordeling 
voorgelegd aan het Ambtelijk Platform jeugd, het Bestuurlijk Platform Jeugd en de klankbordgroep, 
waarin de directeuren van de grote hulpverlenende instelling zijn vertegenwoordigd.  De ingekomen 
reacties zijn verwerkt en de vragenlijsten zijn midden april aan de deelnemers gemaild met het verzoek 
om de antwoorden binnen een week te mailen naar het projectsecretariaat. De resultaten van de 
vragenlijst zijn verwerkt in lijsten. Deze resultatenlijsten zijn onder andere gebruikt als input voor de 
afsluitende evaluatiebijeenkomsten; 

3) Op 27 april is een afsluitende evaluatiebijeenkomst georganiseerd. De resultaten van de evaluatie zijn in 
een verslag vastgelegd. Uit beide bijeenkomsten is gebleken dat de pilpots succesvol zijn geweest. Naast 
het feit dat de pilots concrete resultaten hebben opgeleverd hebben de pilots een positief effect gehad op 
het bewustwordingsproces om te komen tot een betere samenwerking in de keten. 
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2.2.8 Kosten en baten realisatie oplossingen 
 
De meerwaarde van beide toepassingen zijn in geïnventariseerd met behulp van vragenlijsten dien zijn 
uitgezet onder de pilotdeelnemers. Voor de signaalgids zijn 28 vragenlijsten uitgezet en 16 vragenlijsten 
geretourneerd. Voor de zorgroutekaart zijn 18 vragenlijsten uitgezet en 9 vragenlijsten geretourneerd. Voor 
beide pilots zijn in de evaluatiebijeenkomst de voordelen en nadelen geïnventariseerd. Daarnaast is een 
raming gemaakt van de incidentele kosten (prototype ontwikkelen tot een operationele toepassing) en de 
jaarlijkse beheerkosten als besloten wordt om de systemen definitief in te voeren binnen de keten. 
 
2.2.9 Advies 
 
Op basis van de evaluatieresultaten is door het projectteam een advies opgesteld. Het uiteindelijke besluit 
over het advies wordt genomen door de Bestuurlijke Platform Jeugd. Op basis van het advies is een 
invoeringsplan op hoofdlijnen uitgewerkt. 
 
2.2.10 Opstellen invoeringsplan 
 
Een invoeringsplan en planning op hoofdlijnen is uitgewerkt voor het invoeren van de systemen. Het plan 
geeft een reëel beeld van de stappen, doorlooptijd en kosten (eenmalig en structureel) die gemoeid zijn met 
het voorgestelde invoeringsproces. 
 
2.3. Zorgcoördinatie 
 
In de kadernota zijn uitgangspunten vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van de zorgcoördinatie. 
Onder zorgcoördinatie wordt verstaan: alle activiteiten gericht op het regisseren, verbinden, afstemmen en 
bewaken van de organisatie en uitvoering van de hulpverlening aan een jeugdige en/of gezin op het moment 
dat een of meerdere instellingen betrokken zijn bij een en dezelfde jeugdige en/of het gezin (uitgangsituatie is 
1 gezin, 1 plan en 1 zorgcoördinator).  
Zorgcoördinatie heeft als doel een adequaat en tijdig hulpaanbod te organiseren aan de jeugdige en/of het 
gezin en (vroegtijdige) risico’s te voorkomen. Er is sprake van zorgcoördinatie op het moment dat twee 
verschillende instellingen betrokken zijn bij het uitvoeren van de taak zorgcoördinatie in de verwijsindex ZVJG 
en wanneer een urgent signaal wordt afgegeven in de verwijsindex. In de nota ‘strategische kaders invoering 
signaleringsysteem ZVJG’ zijn kaders en uitgangspunten opgenomen die door de GGD en BJZ moeten 
worden gehanteerd bij het uitvoeren van de taak zorgcoördinatie. Op grond van deze kaders zijn de 
werkprocessen, activiteiten en de benodigde hulpmiddelen beschreven voor het uniform uitvoeren van de 
taak zorgcoördinatie. Bij de GGD en bij BJZ zijn zorgcoördinatoren geselecteerd en getraind om de taak 
zorgcoördinatie adequaat uit te kunnen voeren. 
Het signaleringsysteem ZVJG is zoals eerder vermeld gefaseerd in gebruik genomen. Dat betekent dat het 
volume van matches (twee instellingen hebben een melding gedaan in de verwijsindex en zorgcoördinatie 
wordt automatisch toegewezen door het systeem aan de GGD of BJZ) pas na de zomer van 2010 aan het 
toenemen is. Het is daarom niet mogelijk om de uitvoering van de taak zorgcoördinatie te evalueren met de 
betrokken professionals uit de jeugdketen binnen de scope van dit project. De uitvoering van de taak 
zorgcoördinatie is in een aantal werkbijeenkomsten geëvalueerd binnen de GGD en BJZ. De knelpunten en 
mogelijke oplossingen zijn in werkbijeenkomsten besproken in het projectteam. Het projectteam heeft op 
basis van deze resultaten definitieve knelpunten, oplossingen gedefinieerd. Door de werkgroep 
indicatiestelling, casus overleg, informatie-uitwisseling en zorgcoördinatie zijn deze knelpunten verder 
uitgewerkt . Op basis hiervan is het oplossingsvoorstel dat zorgcoördinatoren beter hun taak kunnen 
uitvoeren als zij snel en over eenduidige informatie beschikken.  In hoofdstuk 3 is een toelichting ter 
verantwoording uitgewerkt.  
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3) Knelpunten signalering, indicatiestelling, overleg, informatie-uitwisseling en 
zorgcoördinatie 

 
3.1. Signalering 
 
De knelpunten zijn geïnventariseerd aan de hand van de vraagpunten uit het uitvoeringsplan, in die indeling 
worden ze hier besproken. De werkgroep waarmee de knelpunten besproken zijn, bestaat uit een 
vertegenwoordiging van zeer uiteenlopende organisaties. Niet alle knelpunten zullen in gelijke mate voor alle 
betrokken organisaties gelden. Er kunnen grote verschillen zijn tussen organisaties uit verschillende 
domeinen, maar ook de omvang van een organisatie kan een rol spelen.  

 
In welke gevallen moet er wel of geen melding gedaan worden in ZVJG? 

 
Professionals blijken het lastig te vinden om een inschatting te maken wanneer ze een melding kunnen doen 
in ZVJG. Verschillende zaken liggen daaraan ten grondslag. Professionals maken allerlei afwegingen in het 
proces van signaleren. In dat proces durven sommige professionals nog niet op hun eigen oordeel te 
vertrouwen. Ze zijn bang dat ze de problemen groter maken dan ze werkelijk zijn. Een andere afweging is de 
vraag of het kind geen stempel krijgt door een signaal af te geven. Bij een aantal betrokkenen heerst ook het 
beeld dat er pas een signaal afgegeven kan worden als men zelf al veel in gang heeft gezet, en vervolgens 
niet verder komt.  
In aansluiting daarop blijkt dat in een aantal organisaties ZVJG nog niet is ingebed in de interne zorgroute. 
Dat maakt dat professionals het lastig vinden te bepalen op welk moment ZVJG aan de orde is. In de huidige 
situatie kan het ook voorkomen dat er interne criteria zijn die niet stroken met de wettelijke meldcriteria. De 
wettelijke meldcriteria  zijn bovendien bij signaalgevers vaak niet bekend. 
Uit het voorgaande vloeit voort dat professionals behoefte hebben aan heldere criteria ten aanzien van het 
melden.  

 
Welke acties worden van de professional verwacht als er een melding is gedaan in ZVJG? 

 
Professionals lopen vaak aan tegen de vraag wat er eigenlijk van hen verwacht wordt als ze een signaal 
afgeven in ZVJG. Ze weten niet goed wat ze kunnen doen als er geen andere betrokkenen (geen match) 
blijken te zijn. Ook weten ze niet goed welke rol de zorgcoördinator op zich zal nemen als er wel een match 
is, en wat hun eigen rol dan is. 
De onduidelijkheid bij professionals heeft aan de ene kant te maken met het proces van ZVJG. Professionals 
weten niet goed welke stappen volgen na het afgeven van een signaal, ze weten niet welk proces dan op 
gang komt. Er is behoefte aan meer terugkoppeling op dit punt. Er is ook behoefte aan een aanspreekpunt. 
Voor professionals is onduidelijk of de zorgcoördinator ZVJG zo’n aanspreekpunt is. 
Aan de andere kant heeft de onduidelijkheid ook te maken met de werkprocessen in de eigen organisatie. In 
veel organisaties, en dat zal zeker voor het onderwijs gelden, is het werken met ZVJG nog geen vast 
onderdeel van de interne zorgroute. Op welk moment in dat interne proces het afgeven van een signaal aan 
ZVJG aan de orde is, is voor veel professionals nog onduidelijk.  
ZVJG staat niet op zichzelf. Voor veel betrokkenen is echter het verband met andere ontwikkelingen in de 
jeugdzorg niet bekend. Men vraagt zich bijvoorbeeld af wat de relatie met het CJG is. Ook de verhouding met 
het AMK zorgt voor vraagtekens; veel betrokkenen ervaren de functie van het AMK en de functionaliteit van 
ZVJG als overlappend. 

 
Waarom ervaren de professionals de communicatie over een melding met de jeugdige en/of ouders als 
lastig? 

 
Het communiceren van een melding betekent dat de professional met de ouders of jeugdige bespreekt welke 
zorgen er zijn. Met name de professionals uit aangesloten organisaties die zelf geen hulp bieden zijn weinig 
getraind in het voeren van gesprekken met ouders over zorgen met betrekking tot hun kinderen. Scholen zijn 
bijvoorbeeld wel gewend met ouders te praten over problemen met het leren, en eventuele stappen die dan 
ondernomen moeten worden. Maar ze voelen zich veel minder toegerust om met ouders een gesprek aan te 
gaan wanneer de zorgen de thuissituatie betreffen.  
Eén van de zaken die dan meespeelt is de continuïteit in het contact met de ouders; veel scholen vrezen dat 
ouders het kind van school zullen halen als de school de zorgen zou uiten. In de optiek van de school is het 
soms beter om de confrontatie niet aan te gaan, zodat het kind op school blijft en er ‘zicht’ op is.  
De ‘lastige’ communicatie over een melding heeft dus voor een groot deel te maken met aarzelingen in het 
bespreken van zorgen. Er speelt echter nog een ander punt mee. 
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ZVJG als signaleringssysteem is bij veel inwoners, en dus ook bij veel ouders, onbekend. Er is niet in alle 
gemeenten communicatie geweest naar de burgers over het invoeren van het systeem. Bovendien is het nog 
niet bij alle aangesloten organisaties gebruikelijk om alle ouders en/of jeugdigen waar zij mee te maken 
hebben standaard te informeren over het werken met ZVJG. Het kan dus heel goed voorkomen dat de 
betrokken professional de eerste is die ouders informeert over ZVJG en dat deze professional daarbij niet kan 
verwijzen naar algemeen bekendgemaakte informatie. 
Beide punten maken dat een aantal professionals zich ‘alleen’ voelt staan. Ze worden geacht hun zorgen 
kenbaar te maken, maar zijn daarvoor onvoldoende toegerust en kunnen bovendien niet terugvallen op een 
gedegen informatievoorziening naar ouders. 

 
Welke gevoelens zijn doorslaggevend om in de basis terughoudend te zijn met het vastleggen van 
meldingen? 
De punten die in het voorgaande genoemd zijn leiden allemaal tot een zekere terughoudendheid bij het 
vastleggen van meldingen. In het bijzonder kunnen daar nog de volgende zaken aan toegevoegd worden.  
Ten eerste is er de kwestie van taal. ‘Een melding doen’ klinkt vrij zwaar, het lijkt of de ernst groter is dan 
feitelijk nodig voor signalering in ZVJG. Het afgeven van een signaal in ZVJG is niet meer dan aan andere 
betrokkenen kenbaar maken dat je ook betrokken bent en zorgen ziet. De lading er af halen door andere 
termen te gebruiken zou een optie kunnen zijn. 
Zoals al eerder genoemd is in veel organisaties ZVJG nog geen vanzelfsprekend onderdeel van het interne 
werkproces. Het is nog niet duidelijk welke plaats ZVJG inneemt, en wat van de signaalgever binnen de 
organisatie verwacht wordt. ZVJG wordt dan vooral ervaren als een extra taak, terwijl de werkdruk al hoog is. 
Zolang de signaalgever zich in dit opzicht weinig gesteund voelt door de eigen organisatie zal hij minder snel 
geneigd zijn een signaal af te geven. 
Een ander punt dat meespeelt is dat de overdracht tussen organisaties – dit speelt met name in het 
onderwijsdomein - niet altijd volledig is, onder andere doordat ouders hiervoor niet altijd toestemming geven. 
Professionals weten daardoor niet of hun beeld van de situatie wel juist is. 
Ook de onbekendheid met het ZVJG-proces speelt een rol. Er is nog geen vertrouwen opgebouwd dat er na 
het afgeven van een signaal ook daadwerkelijk een vervolg is. Men is ook nog onbekend met de rol van de 
zorgcoördinator. Sommige professionals in niet-hulpverlenende organisaties hebben bovendien weinig 
vertrouwen in ‘de jeugdzorg’ in het algemeen.  
Al deze zaken maken dat professionals aarzelen ten aanzien van het vastleggen van signalen. Zij willen het 
systeem wel gebruiken als ze zeker weten dat het ook iets oplevert en dat ze gesteund worden door hun 
eigen organisatie. 

 
Conclusie 
Deze knelpunten maken in feite dat professionals op een minder effectieve en efficiënte manier met 
problemen in gezinnen bezig zijn dan in de huidige situatie mogelijk is. Ze maken weinig gebruik van de 
mogelijkheid om de zorgen te delen en profiteren dus niet van de voordelen wat dat oplevert. De hoge 
werkdruk die ze ervaren blijft zo in stand, maar leidt niet tot een beter resultaat. Want ook de betrokken 
kinderen kunnen zo niet profiteren van betere en snellere zorg.  
De knelpunten die professionals ervaren in het afgeven van signalen zijn terug te leiden tot drie niveaus: de 
professional zelf, de organisatie waar hij/zij in werkt, en het bredere bestuurlijke en beleidsmatige kader 
waarbinnen het signaleringssysteem ZVJG functioneert. De laatste twee niveaus scheppen vooral de 
voorwaarden om de professionals in staat te stellen met het systeem ZVJG te werken. Denkend in termen 
van oplossingen zouden deze zich op de drie niveaus dienen te bewegen. 
De verkenning van knelpunten maakt ook duidelijk dat het nodig is rekening te houden met aanpalende 
beleidsterreinen. Professionals willen graag helder hebben hoe ontwikkelingen binnen het jeugd-zorgdomein 
zicht tot elkaar verhouden en bij voorkeur niet geconfronteerd worden met ‘steeds iets anders’. In het 
bijzonder geldt dat op dit moment voor de introductie van RAAK. RAAK is een landelijk programma dat is 
opgezet met het doel om de deskundigheid onder professionals te vergroten voor het melden en handelen 
wanneer sprake is van kindermishandeling. De RAAK-aanpak laat zich goed combineren met deze 
verbeterslag in het kader van ZVJG. Bij de oplossingsrichtingen staan daar suggesties voor. 
 
Samenvattend wordt vastgesteld dat de huidige situatie een remmend effect heeft op het signaleringsproces 
en de arbeidsproductiviteit. Onder arbeidsproductiviteit wordt verstaan het actief registeren van zorgen/ en 
risico’s in ZVJG met het doel om vroegtijdig adequate en afgestemde hulpverlening te bewerkstelligen. 
Daarnaast kost het afwegingsproces in de huidige situatie relatief veel tijd. Het is onmogelijk om een harde 
berekening te maken van de tijd die besteed wordt aan het afwegingsproces of een zorg/risico wel of niet te 
registreren in ZVJG. Zo zijn in de periode januari tot en met maart 1416 meldingen gedaan in ZVJG. Het 
inzetten van een handzaam hulpmiddel waarmee het afwegingsproces kan worden geobjectiveerd en 
versneld heeft zeker een positief effect op de tijdsbesteding van het signaleringsproces. 
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3.2. Indicatiestelling 
 
Indicatiestelling is een container begrip dat breed in de jeugdketen wordt gehanteerd vanuit verschillende 
gezichtspunten. Zo kan een indicatie worden gedaan als voorwaarde voor een financiële vergoeding of voor 
het beoordelen van de vraag welke hulpverlening moet worden ingezet. Om bij het uitwerken van de 
knelpunten en oplossingen geen discussie te krijgen over de term indicatiestelling wordt de volgende 
omschrijving gehanteerd door de werkgroep: 
 
Indicatiestelling is het proces om te komen tot het vaststellen van de hulpverleningsbehoefte door de 
hulpverlenende instelling. De hulpverleende instelling is benaderd door de cliënt of een professionele 
verwijzer. De instelling voert een probleemanalyse uit en stelt op basis van deze analyse de 
hulpverleningsbehoefte vast. De kernactiviteit van het indicatieproces is het scherp definiëren van de 
probleemstelling en het vaststellen van de hulpverleningsbehoefte.  
 
Met behulp van memobriefjes zijn in de eerste bijeenkomst knelpunten geïnventariseerd en vervolgens 
gebundeld in de categorieën: 
- Het indicatieproces is in detail bij iedere organisatie anders ingericht, wat betreft vorm, inhoud en 

reikwijdte. In essentie bestaat het proces bij iedere organisatie wel uit een aantal vergelijkbare fasen. De 
inhoud varieert en is afhankelijk van het specifieke domein waarvoor de instelling de zorg organiseert, de 
vorm is als afgeleide daarvan ingericht en de reikwijdte verschilt in breedte en diepte van de analyse;  

- De probleemanalyse is veelal gericht op het domein waarvoor de specifieke instelling de zorg 
organiseert. Het proces van probleemanalyse varieert als gevolg daarvan, evenzeer als het verzamelen 
van de daarvoor noodzakelijke informatie; 

- De cliënt heeft vele toegangspoorten naar de jeugdzorgketen. Regelmatig komt het voor dat een cliënt 
meerdere toegangspoorten gelijktijdig of volgtijdelijk gebruikt. Instellingen zijn daarvan regelmatig niet op 
de hoogte waardoor er parallel of volgtijdelijke meerdere indicatieprocessen starten; 

- De mate waarin de cliënt en zijn omgeving worden betrokken bij het definiëren van de probleemstelling 
en het inventariseren van de hulpbehoefte varieert, evenals de feedback naar de cliënt betreffende de 
verzamelde informatie en de uitkomst van de probleemanalyse. Voor de cliënt levert dit soms drempels 
op voor het vragen van hulp; 

- Binnen de verschillende organisaties wordt gebruikt gemaakt van verschillende instrumenten ter 
ondersteuning van de probleemanalyse en de methodiek die wordt gebruikt om tot een diagnostisch 
beeld te komen varieert; 

- Breed inzicht in de keten van aanbieders van hulpverlening is noodzakelijk, maar varieert binnen de 
verschillende instellingen. Regelmatig ontvangt een cliënt verschillende zorgtrajecten (gelijktijdig of 
volgtijdelijk) die onvoldoende op elkaar zijn afgestemd cq vloeiend in elkaar overlopen;  

- De wijze van inrichten van het traject startend bij de probleemstelling en eindigend bij het afronden van 
de hulpverlening, is sterk lineair. De indicatiestelling wordt veelal vooraf en in uitgebreide vorm 
uitgevoerd, waarna de hulpverlening start. Deze statische inrichting doet onvoldoende recht aan de 
flexibiliteit die in de hulpverlening gewenst en noodzakelijk is en ook een vertaling naar een meer flexibele 
indicatiestelling rechtvaardigt; 

- De informatie die in het indicatieproces wordt vastgelegd en de vorm waarin dit gebeurd, varieert. De 
oorsprong van de informatie, het type informatie, de kwaliteit en de validatie van de informatie varieert, 
evenals de feitelijkheid, de geldigheidsduur, de wijze van opslaan van de informatie en de 
gebruikers/kennisnemers van de informatie. Een gevolg hiervan is ook dat de navolgbaarheid van het tot 
stand komen van een diagnostisch beeld en de daaruit voortvloeiende specificatie van zorgbehoefte, 
varieert. 
 
Samenvattend worden de volgende conclusies getrokken: 

- Het is een utopie te veronderstellen dat het mogelijk is om één integraal indicatieproces in te richten voor 
de instellingen die werkzaam zijn in de domeinen zorg en welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, werk en 
inkomen en veiligheid. De geaardheid van de problemen beïnvloeden het indicatieproces; 

- Het is wel mogelijk om een standaard te ontwikkelen waarmee de probleemstelling en de 
hulpverleningsbehoefte van een hulpvraag uniform kan worden uitgewerkt en vastgelegd, zodanig dat er 
niet de verschillen maar juist de overeenkomsten en de aansluiting worden benadrukt. Wanneer 
instellingen een vergelijkbare werkwijze hanteren kan informatie snel en adequaat worden overgedragen 
aan andere instellingen waardoor parallelle of vervolgindicaties sneller en betrouwbaarder kunnen 
worden uitgevoerd. Bovendien is het haalbaar om informatie zodanig te delen dat cliënten slechts één 
keer dezelfde gegevens kenbaar hoeven te maken. Eenmalige opslag en meervoudig gebruik; 

- Instellingen voeren de indicatiestelling uit binnen de huidige wettelijke en financieringskaders, die juist 
leiden tot de geconstateerde verkokering en verschillen. Aanpassingen in de indicatieprocessen vragen 
om het slechten van deze extern opgelegde schotten. Deze aanpassingen zullen opgehangen moeten 
worden aan een overkoepelende zorgvisie, cq aan een aantal overkoepelende en door de instellingen 
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onderschreven uitgangspunten. De uitgangspunten zoals die door een representatieve 
vertegenwoordiging van directies uit de keten zijn neergelegd in de ‘puddingprincipes’ zijn hiervoor goed 
bruikbaar. De oplossingen moeten dus worden ingebed in en opgehangen aan de ‘puddingprincipes’; 

- Er zal flexibiliteit in het indicatieproces en in de wisselwerking tussen indicatiestelling en hulpverlening 
moeten worden ingebouwd. Instellingen zullen daartoe onderling intensiever moeten communiceren en 
zich moeten inrichten op het feitelijk gebruiken van elkaars expertise en elkaars gegevens, en zullen hun 
eigen processen moeten afstemmen op trajecten die bij andere instellingen met dezelfde cliënt lopen. Het 
is mogelijk om substantiële verbeteringen in het indicatieproces door te voeren, de directies van de 
instellingen moeten bereid zijn om een gezamenlijk, op hoofdlijnen uniform, proces in te richten voor het 
uitvoeren van de probleemanalyse en het vaststellen van de hulpverleningsbehoefte; 

- Het indicatieproces is niet efficiënt en effectief  ingericht. Instellingen ontwikkelen en onderhouden los van 
elkaar instrumenten ter ondersteuning van het indicatieproces. Er bestaat geen uniforme set van 
basisgegevens. Cliënten moeten nadat ze zijn doorverwezen wederom alle basisgegevens leveren en 
doorlopen wederom een intakegesprek waarbij wederom wordt ingegaan op de probleemstelling die 
eerder bij de andere instelling is besproken. Deze situatie heeft een negatief effect op de 
arbeidsproductiviteit. In hoofdstuk 8 zijn de kosten en baten op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. 

 
 

3.3. Informatie-uitwisseling 
 
In de praktijk blijkt dat instellingen werken met verschillende systemen waarin op verschillende niveaus 
informatie wordt vastgelegd. Het aggregatieniveau verschilt in de diepte en de breedte. In de 
werkbijeenkomsten zijn met betrekking tot dit aandachtsgebied de volgende vragen/knelpunten 
geïnventariseerd: 
1) Verschillen in de gegevens die worden vastgelegd tijdens het indicatieproces omdat de instellingen in de 

jeugdketen verschillende doelen hebben. Wel vragen instellingen aan cliënten een set van informatie die 
gelijk is. Een soort van basisset die door alle instellingen gehanteerd zou kunnen worden waardoor 
cliënten niet keer op keer bij een intake dezelfde informatie moeten leveren; 

2) Verschillen in het taalgebruik waardoor informatie niet eenvoudig overdraagbaar is. Het zou mogelijk 
moeten zijn om een set van basisbegrippen te hanteren die ketenbreed worden gebruikt door de 
instellingen; 

3) Binnen de jeugdketen worden verschillende geautomatiseerde cliëntsystemen gebruikt van verschillende 
leveranciers die op verschillende platforms draaien. De wijze waarop deze systemen zijn ingericht 
verschilt in hoge mate. Daarnaast bestaan er verschillen in de wijze waarop inhoudelijke informatie wordt 
opgeslagen in de cliëntsystemen. Door deze grote variatie is het onmogelijk om deze systemen zodanig 
aan elkaar te verbinden dat inhoudelijke informatie wordt gedeeld. Zowel inhoudelijk, technisch als 
financieel is dat geen haalbare zaak; 

4) Geen eenduidige opbouw van de dossiers; 
5) Verschillen in wetgeving en regelgeving met betrekking tot het uitwisselen van informatie verschilt sterk. 

De privacyregels vormen een belemmering voor het uitwisselen van informatie; 
6) De huidige situatie heeft een remmend effect op de arbeidsproductiviteit van professionals. Inhoudelijke 

informatie over eerder uitgevoerde indicatieprocessen is niet voorhanden. Deze informatie moet met 
toestemming van de cliënt wederom opgevraagd worden bij andere betrokken instellingen. De 
basisgegevens van cliënten zijn niet beschikbaar en kunnen niet uitgewisseld worden. De cliënt en de 
professional moeten handelingen uitvoeren die voorkomen kunnen worden op het moment dat informatie 
digitaal kan worden uitgewisseld. 

 
Samenvattend is de werkgroep van mening dat het delen van informatie in de jeugdketen complex is maar 
dat er nadrukkelijk kansen zijn om binnen de regels van de privacy het proces van informatie-uitwisseling te 
verbeteren met behulp van een digitaal instrument. 
 
3.4. Casusoverleg 
 
In het backoffice van het Centrum voor jeugd en Gezin moet het casusoverleg worden georganiseerd dat 
wordt geïnitieerd door de zorgcoördinatoren van de GGD en BJZ. De wijze waarop dat overleg inhoudelijk 
moet worden ingericht en uitgevoerd is vastgelegd in de notitie uitvoering zorgcoördinatie door de GGD en 
BJZ. Daarin zijn slechts de hoofdlijnen beschreven. In de eerste bijeenkomst zijn knelpunten geïnventariseerd 
en vervolgens gebundeld in de volgende aandachtsgebieden. 
1) De werkwijze die op hoofdlijnen is vastgelegd is niet vertaald naar een protocol waarin ook de benodigde 

hulpmiddelen ter ondersteuning van het casusoverleg is uitgewerkt; 
2) De wijze waarop verbindingen worden gelegd met andere zorgstructuren in de provincie is niet concreet 

genoeg vormgegeven (bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid). Wie nemen deel aan het casusoverleg als 
de jongere ook onderwerp van discussie is in deze overlegvormen; 
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3) De inzet van een informatiesysteem dat als standaard wordt gebruikt voor het overleg wordt gemist. Door 
het hanteren van één systeem is het mogelijk de werkprocessen efficiënt in te richten en is informatie op 
verschillende niveaus snel beschikbaar. 

 
Samenvattend is de werkgroep van mening dat het werkproces met betrekking tot het casusoverleg kan 
worden verbeterd door de inzet van een standaardinstrument dat door de zorgcoördinerende instellingen 
moet worden gebruikt en in de backoffice van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op strategisch en 
operationeel niveau moeten afspraken gemaakt worden om de verbindingen tussen de verschillende 
domeinen in praktische zin te operationaliseren. Daarnaast is de werkgroep van mening dat indien de 
gesignaleerde knelpunten betreffende het proces van indicatiestelling en betreffende de informatie-
uitwisseling worden opgelost, er daarmee een belangrijke verbetering zal zijn opgetreden om het 
casusoverleg te voeren. De werkgroep stelt dan ook voor om te concentreren op de oplossingen op het 
gebied van indicatiestelling en informatie-uitwisseling. 
 
3.5. Zorgcoördinatie 
 
Met ingang van 1 januari 2010 zijn de GGD en BJZ verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak 
zorgcoördinatie. In een notitie die door het Bestuurlijk Platform Jeugd is vastgesteld zijn de taken, processen, 
activiteiten en de te hanteren instrumenten voor het uitvoeren van de zorgcoördinatie vastgelegd. De 
zorgcoördinatoren van de GGD en BJZ zijn op basis van een functie- en competentieprofiel geworven door 
de directies van beide instellingen. De zorgcoördinatoren zijn getraind door Hanzeconnect. In de regio’s waar 
eerder verwijsindexen zijn ingevoerd is gebleken dat het aantal matches op grond waarvan zorgcoördinatie 
start in het begin laag is en in de tijd gefaseerd toeneemt. Ook in de provincie Groningen is dat het geval. In 
2011 is het pas verantwoord mogelijk om met professionals in de keten te evalueren of de uitvoering van de 
zorgcoördinatie voldoet aan de geformuleerde doelstellingen en prestatie-indicatoren. Omdat de GGD en BJZ 
in de periode april 2010 tot en met oktober 2010 al wel ervaringen hebben opgedaan met het uitvoeren van 
de taak is aan de directies van de GGD en BJZ gevraagd om de uitvoering van de zorgcoördinatie binnen de 
instellingen te evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie zijn beschikbaar gesteld aan het projectteam 
Samen Slimmer Werken. Het projectteam heeft haar eigen bevindingen toegevoegd aan de geconstateerde 
knelpunten. Op basis van deze tussentijdse evaluatie zijn de volgende knelpunten geformuleerd: 
1) De uit te voeren taken worden door de zorgcoördinatoren verschillend geïnterpreteerd. Dat betekent dat 

in de praktijk verschillen ontstaan in de uitvoering. Ondanks het feit dat duidelijk afspraken zijn gemaakt 
over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgcoördinator wordt blijvend gediscussieerd 
of de taak gericht is op het ondersteunen van het proces of het functioneel aansturen van het proces; 

2) Het ontbreekt aan een eenduidige aansturing van de zorgcoördinatoren door de zorgcoördinerende 
instellingen. Dat is op zich begrijpelijk omdat de zorgcoördinatoren vanuit twee verschillende organisaties 
worden uitgevoerd. In de praktijk heeft dat vervelende consequenties binnen de jeugdzorgketen omdat 
professionals verschillen waarnemen in de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Er ontstaat 
daardoor rumoer binnen de keten over de rol en meerwaarde van de gekozen inrichting van de 
zorgcoördinatie; 

3) De houding en gedrag tussen de zorgcoördinatoren in de wijze waarop de taak zorgcoördinatie wordt 
uitgevoerd verschilt te sterk. Ondanks het feit dat voor de functie een competentieprofiel is opgesteld blijkt 
in de praktijk dat het lastig is om de beoogde handelwijze te hanteren waarbij de persoonlijke 
gedragskenmerken van de verschillende zorgcoördinatoren vanzelfsprekend worden gerespecteerd; 

4) De verantwoording van de uitvoering van de zorgcoördinatie naar de gemeenten is vooralsnog een 
aandachtspunt. Maandelijks moeten de GGD en BJZ verantwoording afleggen over de vastgestelde 
prestatie-indicatoren en de inzet van uren voor het uitvoeren van de taak.  

 
Samenvattend concludeert het projectteam dat het van belang is met prioriteit oplossingen door te voeren 
omdat het risico bestaat dat binnen de keten het draagvlak en enthousiasme voor het ontwikkelde Groningse 
model voor zorgcoördinatie zal afnemen. Het Groningse model anticipeert op de wijzigingen die op de 
middellange termijn worden doorgevoerd in de jeugdketen. Het is daarom van belang om vasthoudend het 
model door te ontwikkelen. Wel is er binnen dit project een deel van de knelpunten zorgcoördinatie verwerkt. 
In de werkgroep is geconstateerd dat ook de zorgcoördinator sneller en beter zicht moet krijgen op de 
behandelhistorie en de integrale probleemanalyse. Deze informatie is waardevol  voor de zorgcoördinatoren, 
om sneller de zorgcoördinatie uit te voeren.   
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4) Oplossingen en meetbare doelstellingen 
 
4.1. Signalering 
 
Om te komen tot oplossingsrichtingen staat de vraag centraal: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat 
professionals makkelijker signalen in ZVJG gaan afgeven. We onderscheiden hierin drie niveaus: de 
professionals zelf, de organisatie waarin hij/zij werkt en het bredere bestuurlijke kader waarbinnen ZVJG 
functioneert. Voor de drie niveaus wordt die vraag hieronder besproken. 
 
4.1.1. Professionals 
 
Professionals zelf hebben vooral behoefte aan een duidelijk handvat. Ze willen weten welke stap ze op welk 
moment in het proces dienen te zetten en wat ze dan kunnen verwachten. Daarnaast zouden een aantal 
professionals meer vaardigheden in het voeren van gesprekken met ouders willen hebben. 
 
De oplossingsrichting waar aan gedacht kan worden is het introduceren van een digitaal 
signaleringsstroomschema, dat beschikbaar is via internet. Het stroomschema leidt de professional door het 
signaleringsproces heen en geeft extra toelichting bij elke stap. Het schema geeft ook uitleg over het 
werkproces ZVJG, wat daarin van de signaleerders verwacht wordt en wat de signaleerders zelf mogen 
verwachten. Daarnaast geeft het stroomschema zicht op wat de professional kan doen als er geen andere 
betrokkenen in ZVJG blijken te zijn.  
In dit instrument wordt bij voorkeur ook de RAAK-meldcode opgenomen, die in 2011 bij alle organisaties 
geïntroduceerd dient te worden. De stappen in deze meldcode zijn vergelijkbaar met de stappen in het 
signaleringsproces. Dit heeft als groot voordeel dat de signaleerders te maken hebben met één instrument. 
Dit instrument zou gekoppeld kunnen worden aan de website ZVJG, zodat het beschikbaar is voor alle 
signaalgevers. 
Een dergelijk instrument is geen oplossing voor onzekerheid over de eigen vaardigheden. In het kader van 
RAAK wordt in 2011 wel een vaardigheidstraining, waar gespreksvoering een onderdeel van is, aangeboden. 
Organisaties zouden daarvan kunnen profiteren om hun professionals te ondersteunen. Het verdient daarom 
aanbeveling om in de communicatie over de training de relatie naar het werken met ZVJG te leggen.  

 
4.1.2. Organisaties 
 
Voor organisaties is het van belang om duidelijk te maken wat de relatie tussen het interne werkproces 
(zorgroute) en het werken met ZVJG is. Het is nodig om ZVJG meer in te bedden in de organisatie dan nu 
vaak het geval is. Dat betekent dat organisaties verantwoordelijkheden helder maken, zorgen voor interne 
communicatie en tevens zorgen voor heldere communicatie naar ouders. 
 
De oplossingsrichting zou kunnen zijn het ontwikkelen van een handreiking voor organisaties gericht op het 
invoeren en doorontwikkelen van het signaleringsproces binnen de instellingen. In deze handreiking staan 
dan een aantal aandachtspunten waar organisaties op kunnen letten als ze al werken met ZVJG, of besluiten 
dat te gaan doen. Deze handreiking zou eveneens beschikbaar kunnen zijn via de website ZVJG. 

 
4.1.3. Overkoepelend bestuurlijk kader 
 
Op het niveau van het overkoepelende bestuurlijk kader (gemeenten en provincie) is het van belang om 
helder te maken hoe het signaleringssysteem ZVJG is ingebed en verbonden met andere ontwikkelingen in 
de jeugdzorgketen, zoals het CJG en RAAK. Professionals vinden het verwarrend als in verschillende 
gemeenten hier verschillend mee omgegaan wordt. Daarnaast is het van belang aandacht te blijven houden 
voor het aansluiten van organisaties. Positieve ervaringen met het systeem (matches en terugkoppeling) 
vertellen zich door en zijn de beste aansporing om er mee te gaan werken. Een andere vorm van 
communicatie die aandacht verdient is de communicatie met ouders en jongeren. Voor signaleerders werkt 
het ondersteunend als zij weten dat ouders en jongeren ook door de eigen gemeente geïnformeerd worden, 
waar mogelijk, en terug kunnen vallen op een heldere bezwaarprocedure. 
 
Het is duidelijk dat heldere, eenduidige communicatie naar professionals en hun organisaties gewenst is. Dat 
kan uiteraard op verschillende manieren. Een overkoepelend communicatiemiddel zou in dit geval een 
oplossingsrichting kunnen zijn. In de huidige situatie is de website ZVJG logischerwijs zo ingericht dat er 
informatie over het signaleringssysteem ZVJG op staat. Een website die de hele ‘zorg voor jeugd’ in de 
provincie Groningen in kaart brengt en waar de relaties tussen de verschillende systemen zoals ZVJG en het 
CJG duidelijk gemaakt worden, zou een stap vooruit in eenduidige communicatie zijn. Bij zo’n website past 
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dan ook het digitale signaleringsinstrument. Provincie en gemeenten zouden zo een helder en toegankelijk 
communicatiekanaal creëren voor de ontwikkelingen in ‘zorg voor jeugd’.  
 
Samenvattend worden de volgende oplossingen aangedragen om het signaleringsproces substantieel te 
verbeteren.  
 Het ontwikkelen van een digitaal signaleringsinstrument waarin alle aspecten met betrekking tot 

signalering integraal worden verwerkt; 
 Handreiking invoering en doorontwikkeling signaleringsproces binnen de instellingen; 
 Het ontwikkelen van en brochure waarin de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen 

eenvoudig wordt belicht en het ontwikkelen van een site specifiek voor de jeugdketen waarin alle 
ontwikkelingen en beschikbare instrumenten bijeen worden gebracht. De site www.zorgvoorjeugd.nu zou 
verbreed kunnen worden. 

 
4.1.4. Conclusie en doelstellingen 
 
Signaalinstrument 
Het ontwikkelen van een digitaal signaleringsinstrument is op dit moment de meest voor de hand liggende 
oplossing. De grootste behoefte bij professionals ligt bij een helder handvat. Het is bovendien haalbaar dit in 
relatief korte tijd te ontwikkelen en te introduceren. Elders zijn ook al voorbeelden van dergelijk instrumenten 
beschikbaar. Om het instrument goed te laten landen kan een handreiking voor organisaties ontwikkeld 
worden. Daarnaast worden aanbevelingen op bestuurlijk niveau gedaan. Het signaleringsinstrument zal ook 
een positief effect hebben op de gewenste eenduidige communicatie.  
 
De meetbare doelstellingen betreffen de introductie van het digitale signaleringsinstrument. De doelstellingen 
zijn in eerste instantie gericht op de pilotperiode, maar bieden een doorkijk op het te verwachten effect na 
invoering van het instrument. De doelstellingen zijn gerelateerd aan de volgende aannames: 
 Het instrument helpt de professional om de juiste stappen in het signaleringsproces te zetten en op het 

juiste moment een signaal in ZVJG af te geven; 
 Door het instrument is de professionals beter op de hoogte van de werking en afspraken in ZVJG; 
 Het instrument helpt de professionals meer zicht te krijgen op de relatie tussen ZVJG en het CJG; 
 De introductie van het instrument leidt er toe dat meer professionals gebruik maken van ZVJG. 

 
De verwachting is dat de introductie van het signaleringsinstrument een positief effect heeft op het afgeven 
van signalen in ZVJG. Daarnaast is de verwachting dat de introductie van het instrument een positief effect 
heeft op de ervaren belasting bij professionals, zowel wat betreft tijdsinspanning als wat betreft de meer 
emotionele/mentale kant. Professionals weten beter welke stappen ze kunnen zetten, en profiteren meer van 
de voordelen van samenwerking en gedeelde zorg. Uiteindelijk zal dit leiden tot betere en snellere zorg voor 
de betrokken kinderen/gezinnen. 
 
Voor de pilot zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
 Een substantieel deel van de betrokken professionals geeft aan dat zij door het instrument eerder een 

signaal zouden afgeven; 
 Een substantieel deel van de betrokken professionals geeft aan dat zij door het instrument  meer 

signalen zouden afgeven; 
 Een substantieel deel van de betrokken professionals geeft aan dat door gebruik van het instrument het 

signaleringsproces beter wordt geobjectiveerd en versneld; 
 Een gevolg van  deze doelstellingen is dat de betrokken professionals het signaleren en in gang zetten 

van zorg voor ‘zorg’ kinderen als minder belastend ervaren. Dit gevolg is echter vooral kwalitatief te 
meten. 

 
In de huidige situatie zien we dat bij de aangesloten domeinen vooral het aantal signalen uit het 
onderwijsdomein (van voorschools tot mbo) veel lager is dan verwacht zou mogen worden. Na invoering van 
het instrument gedurende een jaar zijn er de volgende verwachtingen: 
 70% Van de professionals die met het instrument werken geeft aan eerder een signaal af te geven; 
 Binnen de domeinen waarin met het instrument gewerkt wordt valt een toename van het aantal signalen 

te constateren van 25%, gemeten naar het aantal afgegeven signalen in het voorafgaande jaar. 
 
Na een jaar zal ook kwalitatief geëvalueerd worden of het instrument inderdaad een positief effect heeft op de 
ervaren belasting van professionals. 
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Handboek en checklist signalering 
Het ontwikkelen van een handboek in Word dat gebruikt kan worden als handvat om het signaleringsproces 
adequaat in te bedden binnen organisaties. In dat handboek worden de wettelijke kaders met betrekking tot 
het signaleringsproces opgenomen en is geïnventariseerd welke instrumenten binnen de keten ontwikkeld 
zijn gericht op het optimaliseren van het proces binnen een instelling. In het handboek wordt een checklist  
opgenomen waarmee een instelling snel en effectief kan beoordelen welke aspecten van het 
signaleringsproces de aandacht verdienen en dus doorontwikkeld moeten worden. De volgende 
doelstellingen zijn geformuleerd voor het handboek: 
 Met behulp van de checklist kunnen instellingen snel en effectief meten welke maatregelen genomen 

moeten worden om het signaleringsproces binnen een instelling te optimaliseren; 
 Met behulp van het handboek beschikken de instellingen over een kader waarin wetgeving en 

regelgeving met betrekking tot het signaleringsproces is vastgelegd. Daarnaast beschikken de 
instellingen over een scala van instrumenten die gebruikt kunnen worden bij het optimaliseren van het 
signaleringsproces. 

 
4.2. Indicatiestellingen, informatie-uitwisseling en casusoverleg 
 
4.2.1. Oplossingen 
 
Bij het uitwerken van oplossingen is geconstateerd dat oplossingen met betrekking tot de processen van 
indiceren en informatie-uitwisseling, casusoverleg en delen van zorgcoördinatie  onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Daarom is besloten om de oplossingen vanuit vier processen te benaderen. Tijdens de 
beginfase van het brainstormproces waren de leden van de werkgroep van mening dat de “zogenaamde 
puddingprincipes” ontwikkeld door een brede vertegenwoordiging van directies van instellingen als 
uitgangspunt gehanteerd moeten worden bij het bedenken van oplossingen. Mede door de invoering van de 
verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen en de afspraken die zijn vastgelegd in het kader van de 
zorgcoördinatie onderkenden de directies van de instellingen de behoefte aan een zorginhoudelijke visie die 
richtinggevend is bij de implementatie van nieuwe werkwijzen en in dagelijkse complexe situaties”. Deze 
zorginhoudelijke visie is vastgelegd in de zogenaamde “puddingprincipes”. Dat betekent dat elke oplossing is 
getoetst aan de puddingprincipes. In de puddingprincipes hebben de directies vastgelegd hoe instellingen in 
de provincie Groningen binnen het jeugddomein omgaan met kinderen, jongeren en hun systeem met een 
hulpbehoefte (bij opgroeien en opvoeden of risicovol opgroeien), waarbij meerdere professionals/organisaties 
betrokken zijn. 
Het antwoord ligt in 12 gedragsregels (Puddingprincipes) die acht samenwerkende organisaties met elkaar 
hebben opgesteld en afgesproken. Het betreffen de volgende principes die door alle instellingen worden 
gehanteerd: 
 
1) Melden/signaleren: 
 Wij nemen elke melding, elk signaal en elke signaalgever even serieus; 
 Wij zorgen ervoor dat iedere cliënt op de juiste plaats terechtkomt, ongeacht de deur waardoor hij of zij 

binnenkomt; 
 Wij verwijzen niet, maar dragen over en laten pas los als een ander vast heeft;  
 Wij streven ernaar dat ieder kind en gezin altijd weet waar het aan toe is. 

 
2) Afstemmen 
 Wij streven ernaar dat ieder kind en ieder gezin binnen 5 dagen op de juiste plek is; 
 Wij vinden dat iedere betrokkene verantwoordelijk is voor de afstemming die leidt tot één plan, één gezin 

en zonodig één regievoerder;  
 Wij betrekken cliënt en systeem bij het vaststellen van het probleem en het formuleren van de 

hulpverlening. 
 
3) Verlenen van hulp: 
 Wij gaan zoveel mogelijk uit van de kracht van kind en gezin; 
 Wij maken gebruik van de diversiteit in ons gezamenlijke hulpverleningsaanbod, waarbij het aantal 

betrokken hulpverleners zo beperkt mogelijk is; 
 Wij ondersteunen waar mogelijk, maar nemen over wanneer dat nodig is; 
 Wij achten elk professioneel oordeel even waardevol. 

 
4) Afsluiten: 
 Wij laten een kind of gezin pas los als de risico’s in het opgroeien en opvoeden beheersbaar zijn 

geworden. 
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In de brainstormsessies is een breed scala aan oplossingen aangedragen. De oplossingen zijn vervolgens 
getoetst aan de volgende criteria: 
1) Puddingprincipes. Sluiten de oplossingen aan bij de ontwikkelde puddingprincipes; 
2) Breed inzetbaar. Zijn de oplossingen in principe breed inzetbaar binnen alle domeinen van de 

jeugdketen; 
3) Financiële middelen. De inzet van financiële middelen is te overzien en kunnen redelijkerwijs gedragen 

worden door de gemeenten; 
4) Personele capaciteit. De inzet van personele capaciteit is te overzien en vraagt geen aanzienlijke 

formatieomvang van gemeenten en instellingen; 
5) Complexiteit van de oplossing. De oplossing kan met niet te veel additionele inspanningen 

geïmplementeerd worden binnen organisaties; 
6) Veranderingsgezindheid/draagvlak. De oplossing moet een meerwaarde hebben voor alle betrokken type 

instellingen waadoor er breed draagvlak aanwezig is voor het veranderproces; 
7) Doorlooptijd. De oplossingen moeten binnen een termijn van zes maanden realiseerbaar  zijn binnen de 

jeugdketen. 
Na een zorgvuldige afweging van oplossingen is door de werkgroep een set van oplossingen uitgewerkt die 
onder de term zorgroutekaart kunnen worden ondergebracht. De zorgroutekaart is een internettoepassing 
waarin drie hoofdfuncties zijn ondergebracht. 
1) Indicatiestelling en definiëren hulpbehoefte. Deze functie wordt in de keten gebruikt om te komen tot een 

integrale probleemstelling. Ook het signaal en/of ketenregistratie moet als input gebruikt worden voor het 
definiëren van de probleemstelling. Elke professional in Groningen die in samenwerking met de jongere 
en/of gezin de problematiek moet analyseren gebruikt deze functie. Het is daarbij van belang dat binnen 
de keten eenduidige begripsbeschrijvingen (woordenboek) worden gehanteerd. De essentie van deze 
functie bestaat uit een domeinen-brede en integrale beoordeling van problemen. Wanneer deze functie 
wordt gebruikt is het ook eenvoudig mogelijk om de indicatiestelling tussen BJZ en GGD snel en 
eenvoudig uit te wisselen. BJZ kan snel en gericht voortborduren op de indicatiestelling van de GGD. Het 
gevolg zal moeten zijn dat er een breed beeld van het functioneren van het systeem (jeugdige, gezin, 
omgeving) ontstaat waardoor er een passend diagnostisch beeld ontstaat dat leidend kan zijn bij het 
inzetten van de passende hulp. De volgende omgevingsgebieden worden minimaal rondom de jongeren 
en/of gezin in kaart gebracht: 
 Materiële omstandigheden; 
 Gezondheid en ontwikkeling; 
 Opvoeding en gezinsrelaties; 
 Onderwijs; 
 Werk en inkomen; 
 Sociale omgeving buiten het gezin en de school; 
 De probleemstelling/informatie wordt gestructureerd in de domeinen sociaal-maatschappelijk, 

psycho-sociaal, lichamelijk en cognitief; 
 Er zal altijd specifieke aandacht moeten zijn voor het inschatten van de veiligheid van de jongere. 

BN: Door het projectteam zijn aan aantal aspecten toegevoegd aan de gebieden die door de werkgroep 
zijn gedefinieerd. Deze aanvullende aspecten moeten nog voorgelegd worden aan de leden van de 
werkgroep. 

2) Een functie waarmee de hulpverleningsbehoefte van de jongere en/of gezin in kaart wordt gebracht. 
Onderdeel van deze functie is een sociale kaart waarin kan worden vastgelegd welke zorgaanbieders in 
de provincie Groningen aanwezig zijn en welke diensten geleverd worden. De domeinen-brede (en in 
eerste instantie globale) probleemanalyse leidt toe naar de organisatie(s) voor verdere detail-analyse en 
specificatie van hulpverleningsbehoefte. Aanvullend aan het gebruik van de routekaart zullen er 
gebruiksrichtlijnen worden gespecificeerd die met name gericht zijn op het overdragen van een cliënt aan 
andere professionals, conform de wijze waarop dat in de puddingprincipes vorm is gegeven. 

3) Een functie waarin de informatie van de jongere en/of het gezin wordt opgenomen. De informatie bestaat 
uit vier onderdelen. Deze onderdelen moeten gezien worden als aparte velden waarin gestructureerd en 
gestandaardiseerd informatie wordt opgeslagen. 
 Basisinformatie. Basisinformatie over de jongere en/of het gezin. Wanneer deze gegevens door de 

jongere en/of de ouders is verstrekt wordt deze informatie gedeeld met andere instellingen waar de 
jongere en/of het gezin cliënt wordt of is;  

 Indicatiestelling. Met de functie onder 1 wordt de probleemstelling geanalyseerd met de standaard 
functie. De resultaten van de probleemstelling worden vastgelegd; 

 Vaststellen van de hulpverleningsbehoefte. Met de functie genoemd onder 2 wordt de 
hulpverleningsbehoefte vastgesteld;  
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 Klantinformatie. Een functie waarmee de jongere en/of ouder zelf aanvullende informatie kan 
vastleggen over het proces. Deze aanvulling dient ook nog te worden voorgelegd aan de leden van 
de werkgroep. 

 
De jongere en/of ouder is zelf eigenaar van de zorgroutekaart. De zorgroute kaart wordt aan de jongere en/of 
ouder aangeboden bij het eerste contact met de instelling waar een probleem wordt besproken. Wanneer de 
jongere en/of ouder gebruikt wil maken stemt de jongere en/of ouder in met de randvoorwaarde dat alle 
instellingen waar de jongere en/of ouders contact mee leggen de gestandaardiseerde informatie toevoegen 
aan de zorgroutekaart van de jongere en/of ouder. Wanneer de pilot succesvol is zullen diverse 
aandachtsgebieden van de zorgroutekaart nader worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend heeft de jongere en/of 
ouder ook zelf toegang tot de toepassing. Deze aanvulling dient ook nog te worden voorgelegd aan de leden 
van de werkgroep. 
  
4.2.2 Conclusies en doelstellingen 
 
De werkgroep heeft de volgende conclusies getrokken met betrekking tot het ontwikkelen van de 
zorgroutekaart. 
1) Door meteen aan het begin van het proces de probleemstelling integraal te beoordelen en vast te leggen 

op basis van een in de keten overeengekomen standaard kunnen aanzienlijke efficiency voordelen 
gerealiseerd worden binnen het indicatieproces binnen de keten. Het is wel van belang dat bij de intake 
van de probleemstelling de juiste kwaliteit wordt ingezet noodzakelijk om een integrale probleemstelling 
en hulpverleningsbehoefte vast te stellen; 

2) Het gestandaardiseerd vaststellen van de problematiek en hulpverleningsbehoefte draagt er zorg voor 
dat niet meteen in de “diepte” gezocht wordt naar oplossingen; 

3) De jongere en/of ouder legt één keer de basisinformatie vast in de zorgroutekaart waardoor in 
vervolgcontacten niet telkens weer basisinformatie moet worden verstrekt. Het eenmalig vastleggen van 
basisinformatie levert tijdwinst op voor de jongere en/of ouder en de instellingen; 

4) Omdat alle instellingen gebruik maken van en inzicht hebben in de probleemstellingen die door andere 
instellingen zijn gedaan kunnen vervolgindicaties sneller en kwalitatief beter worden uitgevoerd; 

5) De informatie-uitwisseling verloopt snel en direct met behulp van de zorgroutekaart; 
6) Het casusoverleg is een overleg tussen twee of meerdere professionals over een jongere en/of ouder 

met een bepaalde problematiek. In verschillende varianten kan het casusoverleg plaatsvinden (fysiek, 
telefonisch, digitaal). Door de beschikbaarheid van de zorgroutekaart is het mogelijk om snel te 
overleggen en af te stemmen. Alle betrokken professionals beschikken met de zorgroutekaart over een 
handzaam instrument waarmee informatie direct toegankelijk is gemaakt voor overleg en afstemming; 

7) De zelfredzaamheid van de jongere en/of ouder wordt gestimuleerd door de jongere en/of ouder 
eigenaar te maken van de zorgroutekaart waar de ouder en/of jongere zelf informatie kan vastleggen en 
onderhouden; 

8) De zorgroutekaart vormt een gedeeld informatiedossier en een gezamenlijk coördinatiepunt, dat gestalte 
wordt gegeven door de inhoud van de kaart. Echter, om ervoor te zorgen dat de gesignaleerde  
knelpunten hiermee daadwerkelijk worden opgelost dient er (in ieder geval in een pilot-periode) een 
monitoring op het gebruik en de voortgang van het gebruik te worden uitgevoerd en zal er regie moeten 
worden ingezet op het implementeren van de “puddingprincipes” in de vorm van de routekaart. Deze 
regie lijkt passend opgehangen te kunnen worden aan de functie van zorgcoördinatie. Daarmee wordt 
tegelijkertijd een verbinding gemaakt met het gebruik van de kaart en de daarin beschikbare informatie in 
het casusoverleg. 

 
Met de zorgroutekaart worden de volgende doelstellingen gerealiseerd. In de pilot worden deze doelstellingen 
in de vorm van een vragenlijst voorgelegd aan de deelnemers van de pilots. 
1) Het substantieel verbeteren van de klanttevredenheid omdat de dubbelingen uit het proces zijn gehaald, 

de snelheid wordt verhoogd en de klant beter wordt gehoord; 
2) De kwaliteit van de hulpverlening wordt aanzienlijk verbeterd omdat bij de intake de probleemstelling en 

hulpverleningsbehoefte integraal wordt beoordeeld en vastgelegd. Deze werkwijze voorkomt dat te snel 
in de “diepte” gezocht wordt naar oplossingen. De eerder aangehaalde en beschreven 
“puddingprincipes” worden in dat proces toegepast; 

3) Verbetering van de kwaliteit van de professionals omdat professionals inzicht krijgen in de 
probleemanalyses van collega-professionals in de keten. Het delen van deze informatie en het elkaar 
scherp houden heeft een positief effect op de deskundigheidsbevordering in de jeugdketen; 

4) De doorlooptijden van het indicatieproces binnen de keten kunnen aanzienlijk worden terugbracht omdat 
op basis van de standaard eerder uitgevoerde probleemanalyses beschikbaar zijn en, wanneer nodig, 
snel contact gelegd kan worden met collega-professionals; 

5) Het eenmalig vastleggen van basisgegeven en het meervoudig gebruik van basisgegevens levert 
tijdwinst op. 
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4.3. Zorgcoördinatie 
 
Op grond van de intern gehouden evaluaties door de GGD en BJZ heeft het projectteam de volgende 
oplossingsrichtingen uitgewerkt: 
1) Op een concreter niveau moet uitgewerkt worden welke activiteiten vallen onder de taak zorgcoördinatie 

en welke vaardigheden en gedragingen daarbij gehanteerd moeten worden. De vastgestelde beschrijving 
blijft daarbij leidraad, de vertaling naar concreet gedrag en de aansluiting van dit gedrag op de 
signaleerder/melder is het onderwerp van de uitwerking. Het handhaven van de nadrukkelijke invulling op 
procesniveau, op regievoering zoals die is beschreven sluit goed aan bij de beschreven oplossingen voor 
knelpunten op de overige gebieden in dit rapport; 

2) Het is aan te bevelen om de doorontwikkeling van de taak zorgcoördinatie en de aansturing van 
zorgcoördinatoren vanuit één punt te organiseren. Een tweehoofdige aansturing zal uiteindelijk niet leiden 
tot een duidelijke, uniforme uitvoering van de zorgcoördinatie. De voorgestelde oplossingrichting heeft 
een aanzienlijke impact op de organisatie-inrichting van beide instellingen. Voordat de oplossingen 
kunnen worden doorgevoerd moeten ambtelijk en bestuurlijke principebesluiten genomen worden. Pas 
als daarover bestuurlijk (gemeenten en provincie) overeenstemming bestaat is zinvol om het voorstel 
nader uit te werken. 

3) In de werkgroep is geconstateerd dat ook de zorgcoördinator sneller en beter zicht moet krijgen op de 
behandelhistorie en de integrale probleemanalyse. Deze informatie is  waardevol voor de 
zorgcoördinatoren, om sneller de zorgcoördinatie uit te voeren.   
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5) Ontwikkeling zorgroutekaart, signaalgids en handboek signalering 
 
5.1 Signaalgids en zorgroutekaart 
 
Voor de  signaalgids en de zorgroutekaart  zijn in een relatief korte doorlooptijd voortvarend prototypes 
ontwikkeld. Beide instrumenten zijn toepassingen ontwikkeld die via internet benaderbaar zijn voor de 
deelnemers van de pilot. De volgende stappen zijn gezet in het ontwikkelproces: 
1. Het projectteam heeft in een werkbijeenkomst alle documenten overgedragen aan Inter Acces. Een 

toelichting is gegeven op de documentatie; 
2. Inter Access heeft op basis van de documentatie eerste screenshots gemaakt waarin de contouren van 

de prototypes zijn uitgewerkt; 
3. De screenshots zijn besproken in een werkbijeenkomst met het projectteam en er heeft een 

terugkoppeling plaatsgevonden naar de werkgroepen. Op de screenshots zijn commentaren gegeven 
voor Inter Access; 

4. In een tweede werkbijeenkomst met Inter Access zijn de commentaren besproken.  
5. Inter Acces heeft vervolgens de eerste versies van de prototypes ontwikkeld. De prototypes zijn  in een 

derde werkbijeenkomst voorgelegd aan het projectteam. Het projectteam heeft de prototypes 
becommentarieerd; 

6. Op basis van de resultaten van stap 5 zijn de eerste conceptversies ontwikkeld voor beide prototypes; 
7. Gedurende een periode van een week hebben de ontwikkelaars van Inter Access en de leden van het 

projectteam getest. De testresultaten zijn in notities doorgegeven aan Inter Acces; 
8. Op basis van de resultaten van stap 7 zijn de definitieve versies van de prototypes ontwikkeld; 
9. Vervolgens is door de leden van het projectteam content geleverd waarmee beide prototypes zijn gevuld; 
10. Voor beide prototypes is een brochure opgesteld waarin de functies en werking van de prototypes zijn 

beschreven. Daarnaast zijn in de brochures  de aanleiding, doel en dergelijke beschreven waardoor de 
deelnemers inzicht krijgen in beide projecten. 

 
Tussentijds zijn de eerste versies van de prototypes voorgelegd aan de het Ambtelijk Platform jeugd, de 
Klankbordgroep en het Bestuurlijk Platform jeugd. De reacties uit deze bijeenkomsten zijn verwerkt in de 
definitieve versies van het prototype. 
 
5.2. Handreiking signalering 
 
Tijdens het ontwikkelen van de signaalgids is geconcludeerd dat er naast de tool ook raadzaam is om 
handreikingen en trainingen te gebruiken. Hieronder worden er een tweetal omschreven die door het 
projectteam zijn goedgekeurd, met de kanttekening dat het niet is gepilot binnen dit project. 
Binnen de instelling Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening Groningen (MJD) is een training 
ontwikkeld om alle aspecten die betrekking hebben op het bewustwordingsproces onder de professionals om 
actief te signaleren te stimuleren. De voorbereiding, opzet en uitvoering van de training is een intensief proces 
geweest dat ook op flankerende terreinen veel nu heeft gehad. De training van de MJD bestaat uit de RAAK-
training gecombineerd met het werken met ZVJ. De MJD is bereid de basisopzet van de training te delen met 
de ketenpartners in de provincie.  
 
Additioneel en dus optioneel is er een  handreiking signalering ontwikkeld in de stadsregio Amsterdam, 
waarmee instellingen snel en eenvoudig kunnen analyseren welke stappen binnen een instelling gezet 
moeten worden om het signaleringsproces binnen een instelling op een aanvaardbaar niveau te brengen. De 
handreiking signalering kan met een paar kleine wijzigingen aangepast worden aan de Groningse situatie.  
 
Met de handreiking en de basistraining beschikken de instellingen over een instrument om het 
signaleringsproces beter in te bedden binnen de instelling. In de handreiking zijn integraal alle aspecten van 
het signaleringsproces opgenomen. De wettelijk verplichte meldcode kindermishandeling, de afspraken 
gemaakt in het kader van de verwijsindex ZVJG en de meldingen AMK zijn verwerkt in de handreiking.
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6) Pilotbeschrijvingen  
 
 
Voor de pilots is een digitaal signaleringsinstrument en de zorgroutekaart, hiervoor zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd bij het uitwerken van de pilotbeschrijvingen: 
1) Beide instrumenten moeten digitaal werkelijkheidsgetrouw voor een periode van 6 tot 8 weken inzetbaar 

zijn; 
2) Voor beide instrumenten moeten representatieve groepen van gebruikers deelnemen aan de pilots; 
3) Beide pilots starten met een startbijeenkomst waar gebruikers geïnstrueerd worden over het gebruik van 

het instrument. Daarnaast worden aan de deelnemers een set van vragen meegegeven die tijdens en 
direct na de uitvoering van de pilots beantwoord moeten worden; 

4) Beide pilots worden afgesloten met een afsluitbijeenkomst waar deelnemers geïnformeerd worden over 
de resultaten van de pilot; 

5) Voor beide pilots wordt een helpdesk ingericht waar deelnemers van de pilots gedurende kantoortijden 
van gebruik kunnen maken.  

 
Voor beide pilots zijn in de volgende aspecten uitgewerkt: 
 Omschrijving van het prototype; 
 Doelstelling pilot; 
 Selectie van deelnemers; 
 Inrichting en uitvoering van de pilot; 
 Vragenlijst deelnemers pilot; 
 Periode uitvoering pilot; 
 Verslaglegging. 

 
6.1. Digitaal signaleringsinstrument 
 
6.1.1. Omschrijving van het prototype 
In het prototype kan de hulpverlener door het doorlopen van een aantal stappen een aanbeveling krijgen 
welke actie hij/zij moet ondernemen in het kader van het signaleringsproces. De stappen die doorlopen 
moeten worden zijn in basis gelijk aan de meldcode kindermishandeling. Iedere stap bestaat uit een aantal 
vragen die de hulpverlener kan beantwoorden (ja, nee, weet niet). Niet alle stappen hoeven doorlopen te 
worden om een aanbeveling te krijgen. Daarnaast biedt dit prototype extra informatie bij iedere stap en iedere 
vraag. Deze informatie moet de melder kunnen oproepen om de vraag beter te beantwoorden of meer kennis 
te krijgen van het signaleringproces. Met behulp van het prototype wordt de melder ondersteund in het 
afwegingsproces of een signaal en/of ketenregistratie moet worden afgegeven en welke stappen en 
handelingen daarbij moeten worden gevolgd. 
 
6.1.2 Doelstelling pilot 
In de pilot wordt getoetst of de eerder geconstateerde en vastgestelde knelpunten afdoende worden 
weggenomen door de inzet van het instrument. Op basis van de resultaten van de pilot wordt per knelpunt 
vastgesteld of het knelpunt is opgelost. Daarnaast wordt beoordeelt of de beschreven meerwaarde en doelen 
met behulp van het prototype worden gerealiseerd. 
 
6.1.3 Selectie van deelnemers 
Een brede vertegenwoordiging van type functionarissen uit alle regio’s worden geselecteerd om deel te 
nemen aan de pilot. De volgende functionarissen worden betrokken in de pilot: 
1. Vertegenwoordiging van hulpverleners uit alle hulpverlenende instellingen die aangesloten zijn op ZVJG 

instellingen (maximaal 15) en die de mogelijkheid hebben een signaal af te geven in ZVJG; 
2. Vertegenwoordiging van zorgcoördinatoren/interne begeleiders uit het onderwijsveld (maximaal 20); 
3. Vertegenwoordiging van leerplichtambtenaren (maximaal 5); 
4. Vertegenwoordiging van professionals uit de centra voor Jeugd en Gezin (maximaal 5); 
5. Vertegenwoordiging van zorgcoördinatoren van de GGD en BJZ (maximaal 5). 
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6.1.4. Inrichting en uitvoering van de pilot 
De pilot wordt als volgt uitgevoerd: 
1. In een startbijeenkomst worden de deelnemers aan de pilot geïnformeerd over de pilot. De deelnemers 

krijgen een instructie over het gebruik van het prototype, de ondersteuning van de helpdesk en een 
toelichting op de vragen die beantwoord moeten worden. De vragen worden verwerkt in een formulier dat 
door de gebruikers moet worden ingevuld. Afgesproken wordt om het prototype minstens 5 keer in de 
week te gebruiken gedurende de pilotperiode; 

2. Van de startbijeenkomst wordt door het projectsecretariaat een verslag gemaakt; 
3. In de tweede week van de pilot worden de deelnemers telefonisch benaderd of het prototype al 5 keer is 

toegepast in de eerste week en of er knelpunten zijn met betrekking tot het gebruik van het prototype; 
4. De deelnemers aan de pilot vullen in de vijfde week het formulier in waarin de vragen zijn opgenomen. In 

de vijfde week wordt het formulier geretourneerd naar het projectsecretariaat; 
5. De ingevulde formulieren worden door het projectsecretariaat in een spreadsheet verwerkt. In de zesde 

week van de pilot wordt een afsluitbijeenkomst georganiseerd waarin de bevindingen van de deelnemers 
worden teruggekoppeld. Van de afsluitbijeenkomst wordt een verslag gemaakt; 

6. Het projectteam verwerkt de uiteindelijke resultaten in samenvattende conclusies en aanbevelingen. De 
conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in de rapportage. 

 
6.1.5. Vragenlijst voor deelnemers pilot 
De vragenlijsten zijn opgesteld en reacties van de Ambtelijk Platform jeugd, de Klankbordgroep en Bestuurlijk 
Platform jeugd zijn verwerkt.  
 
6.1.6. Periode uitvoering pilot 
De pilot loop tot eind april. 
 
6.1.7. Verslaglegging 
Van de startbijeenkomst en de slotbijeenkomsten worden verslagen gemaakt. De uiteindelijke resultaten van 
de pilot worden opgenomen in de eindrapportage. 
 
6.2. Zorgroutekaart 
 
6.2.1. Omschrijving van het prototype 
In dit prototype kan de hulpverlener de basisgegevens van een cliënt vastleggen en vervolgens op een 
verkennend niveau een brede integrale probleemanalyse uitvoeren. Deze brede integrale 
probleemanalyse wordt vormgegeven door het beantwoorden van vragen die de hulpverlener samen 
met de cliënt kan doorlopen. Na het doorlopen van de brede integrale probleemanalyse  ontstaat een 
globaal en integraal beeld van de problematiek van de jongere en/of het gezin. Op basis van de 
analyse is duidelijk of er sprake is van een enkelvoudige problematiek of meervoudige problematiek. 
Indien nodig kan door de integrale intake van de problematiek meteen een juiste verwijzing 
plaatsvinden naar andere hulpverlenende instellingen in de keten. De gegevens in de zorgroutekaart 
zijn eigendom van de cliënt en andere betrokken instellingen hebben daar inzage in zodat  
basisgegevens en probleemanalyses direct beschikbaar zijn. 
  
6.2.2 Doelstelling pilot 
In de pilot wordt uitgevoerd met een eerste versie van de digitale zorgroutekaart (een pilotversie) 
In de pilot wordt getoetst of de eerder geconstateerde en vastgestelde knelpunten afdoende worden 
weggenomen door de inzet van het instrument. Op basis van de resultaten van de pilot wordt per knelpunt 
vastgesteld of het knelpunt is opgelost. Daarnaast wordt beoordeelt of de beschreven meerwaarde en doelen 
met behulp van het prototype worden gerealiseerd. 
 
6.2.3 Selectie van deelnemers 
Een brede vertegenwoordiging van type functionarissen uit alle regio’s wordt geselecteerd om deel te nemen 
aan de pilot. De volgende functionarissen worden betrokken in de pilot: 
1. een vertegenwoordiging van hulpverleners  uit alle hulpverlenende instellingen die aangesloten zijn op 

ZVJG instellingen (maximaal 15); 
2. een vertegenwoordiging van zorgcoördinatoren /interne begeleiders uit het onderwijsveld (maximaal 5); 
3. een vertegenwoordiging van zorgcoördinatoren van de GGD en BJZ (maximaal 5); 
4. een vertegenwoordiging van jongeren en ouders (maximaal 7). 
 
6.2.4. Inrichting en uitvoering van de pilot 
De pilot wordt als volgt uitgevoerd. 
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1. In een startbijeenkomst worden de deelnemers aan de pilot geïnformeerd over de pilot. De deelnemers 
krijgen een instructie over het gebruik van het prototype, de ondersteuning van de helpdesk en een 
toelichting op de vragen die beantwoord moeten worden. De vragen  worden verwerkt in en formulier dat 
door de gebruikers moet worden ingevuld. De vragenlijst moet eenmalig aan het einde van de pilot 
worden ingevuld. Het  prototype moet gedurende de pilotperiode minstens 5 keer in de week gebruikt 
worden een goed beeld te krijgen van het gebruik van het instrument. Na veelvuldig gebruik van het 
instrument kunnen de vragen  ook verantwoord worden beantwoord; 

2. Van de startbijeenkomst wordt door het projectsecretariaat een verslag gemaakt; 
3. Naast het wekelijks gebruik van het prototype wordt in één regio van de provincie Groningen met 

pilotdeelnemers een tweetal werkbijeenkomsten georganiseerd. In een instructielokaal waar deelnemers 
beschikken over een internetaansluiting worden probleemanalyses uitgevoerd en worden jongere 
doorverwezen naar andere professionals die met behulp van de zorgroute kaart het vervolgproces 
oppakken. De zorgroutekaart wordt vooraf zodanig ingericht dat in de praktijk analyses worden 
uitgevoerd met behulp van vooraf geselecteerde casussen. In de eerste bijeenkomst worden 
probleemanalyses uitgevoerd en worden mogelijk verwijzingen opgenomen in de zorgroutekaart. In de 
tweede werkbijeenkomst worden de verwijzingen opgepakt en verwerkt  met de zorgroute kaart. In de 
twee bijeenkomst worden de conclusies van het gebruik van de zorgroutekaart vastgelegd en worden 
plenair de vragen beantwoord die ook door de individuele deelnemers van de pilot moeten worden 
beantwoord; 

4. De ingevulde formulieren worden door het projectsecretariaat in een spreadsheet verwerkt; 
5. In de zesde week van de pilot wordt een afsluitbijeenkomst georganiseerd waarin de bevindingen van de 

deelnemers worden teruggekoppeld. Van de afsluitbijeenkomst wordt een verslag gemaakt; 
6. Het projectteam verwerkt de uiteindelijke resultaten in samenvattende conclusies en aanbevelingen. De 

conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in de rapportage. 
 
6.2.5. Vragenlijst voor deelnemers pilot 
De vragenlijsten zijn opgesteld en reacties van de Ambtelijk Platform jeugd, de Klankbordgroep en Bestuurlijk 
Platform jeugd zijn verwerkt.  
 
6.2.6. Periode uitvoering pilot 
De pilot loop tot eind april. 
 
6.2.7. Verslaglegging 
Van de startbijeenkomst en de slotbijeenkomsten worden verslagen gemaakt. De uiteindelijke resultaten van 
de pilot worden opgenomen in de eindrapportage. 
 
6.3. Zorgcoördinatie 

 
De voorgestelde oplossing voor het optimaliseren van de zorgcoördinatie wordt vooralsnog niet in de vorm 
van een pilot uitgevoerd omdat eerst een bestuurlijk principestandpunt ingenomen moet worden over de 
mogelijke organisatorische samenvoeging van de zorgcoördinatoren van BJZ en de GGD tot één team van 
zorgcoördinatoren. Wel is in de werkgroep is geconstateerd dat ook de zorgcoördinator sneller en beter zicht 
moet krijgen op de behandelhistorie en de integrale probleemanalyse. Deze informatie is waardevol voor de 
zorgcoördinatoren, om sneller de zorgcoördinatie uit te voeren. En is verwerkt als 'behandelhistorie' en 
'probleemanalyse' in de zorgroutekaart.  
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7) Verslaglegging uitvoering pilots 
 
 
In overleg met de leden van de Klankbordgroep, het Ambtelijk Platform Jeugd en vertegenwoordigers uit het 
onderwijsveld zijn professionals geselecteerd om deel te nemen aan de pilot. Ruim 45 professionals hebben 
aan de pilot deelgenomen. In een startbijeenkomst zijn de deelnemers geïnformeerd over de aanleiding en 
achtergrond, doel, functies en werking van het systeem. In deze startbijeenkomst is de signaalgids met 
enthousiasme ontvangen. Tijdens de pilot is een helpdesk ingericht die tijdens kantoortijden beschikbaar was 
om vragen en of knelpunten op te lossen. Na een periode van drie weken zijn alle deelnemers persoonlijk 
telefonisch benaderd met een vooraf vastgestelde set van vragen om te beoordelen of daadwerkelijk is 
geoefend met de signaalgids. Daarnaast is gevraagd of er tijdens het gebruik nog knelpunten waren die 
opgelost moesten worden. In de zesde week van de pilot hebben alle deelnemers een evaluatievragenlijst 
ontvangen met het verzoek om de antwoorden binnen een week te retourneren. Voor de zorgroutekaart is op 
14 april 2011 nog een werkbijeenkomst georganiseerd. In de bijeenkomst is aan de hand van een vooraf 
gedefinieerde casus het proces doorlopen met de deelnemers van de pilot. Daarnaast is de zorgroutekaart op 
18 april 2011 voorgelegd aan een vertegenwoordiging van jongeren met het doel om te beoordelen of de 
jongeren zelf de meerwaarde zien en welke eisen de jongeren stellen aan de privacy. Het verslag van beide 
bijeenkomsten is in bijlage 3 van de rapportage opgenomen. De resultaten uit de vragenlijsten zijn 
geïnventariseerd en voorgelegd in de evaluatiebijeenkomst die op 27 april 2010 is gehouden. Op grond van 
de resultaten uit de vragenlijsten en de evaluatiebijeenkomst zijn de volgende conclusies getrokken met 
betrekking tot de signaalgids en de zorgroutekaart. 
 
Signaalgids 
1) De signaalgids heeft een meerwaarde voor het signaleringsproces van de professionals. Het ondersteunt 

het afwegingsproces of wel of niet een signaal moet worden afgegeven en geeft de professional inzicht in 
de stappen die gezet moeten worden. Ook maakt de signaalgids duidelijk aan wie het signaal moet 
worden afgegeven. 

2) Wel dienen de verbetervoorstellen die voortkomen uit de pilot verwerkt te worden in de signaalgids 
voordat de signaalgids daadwerkelijk in gebruik genomen zou worden. Het betreffen de volgende 
verbetervoorstellen: 
 de regels die zijn opgesteld voor het advies dat automatisch door de signaalgids wordt gegenereerd 

dienen nog eens kritisch te worden onderzocht. Het beeld bestaat dat te snel het advies wordt 
gegeven om een AMK melding te doen; 

 in aanvulling hierop kan overwogen worden een vraag toe te voegen over de mogelijkheid van de 
professional om hulp te organiseren voor het gezin (bij het deel ‘bespreken met ouders’); 

 het antwoord op de vraag ‘Is het besproken met ouders’ zou terug dienen te komen in het advies; 
 het taalgebruik kan nog beter afgestemd worden op de doelgroep (0-23); 
 het aantal vragen zou wellicht nog verder kunnen worden ingeperkt. De vragenlijst moet wel blijven 

voldoen aan de in de wet vastgelegde meldcriteria; 
 de verwijzingsinformatie die gegeven wordt om de professional te geleiden naar informatiepunten die 

de professional indien nodig kunnen adviseren bij het afwegingsproces kan worden verbeterd; 
 Afhankelijk van de gebruiker wordt de signaalgids verschillend toegepast. De hulpverleners 

gebruiken het instrument meer als een intervisiehulpmiddel om scherp te blijven bij het uitvoeren van 
het signaleringsproces. De andere aangesloten professionals gebruiken het instrument als 
hulpmiddel om af te wegen of een signaal moet worden afgegeven en aan wie het signaal moet 
worden afgegeven. Daar zou rekening mee gehouden moeten worden bij het invoeringsproces; 

 het navigeren binnen de toepassing zou vereenvoudigd moeten worden wat een positief effect heeft 
op de gebruikersvriendelijkheid; 

 de toepassing in de pilot werkt traag waardoor te veel tijd doorlopen moeten worden om alle vragen 
te beantwoorden; 

 de verplichte onderdelen staan bij voorkeur na elkaar zodat sneller duidelijk is wat verplicht is en wat 
niet. De gebruiker kan er dan voor kiezen om de niet verplichte onderdelen over te slaan; 

 de signaalgids zou breed ingezet moeten worden via de keten en zal vanuit meerdere ingangen 
benaderd moeten kunnen worden (site www.zorgvoorjeugd.nu , pc van de professional, 
signaleringssysteem zorg voor jeugd); 

 de lay-out van de schermen kunnen verbeterd worden; 
 in het stappenplan zou ook meer aandacht gegeven moeten worden aan de aanwezigheid van 

hulpverleners binnen een gezin. De aanwezigheid van hulpverleners beïnvloedt het afwegingsproces 
aan wie gesignaleerd moet worden; 
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 professionals geven aan dat het bespreken van zorgen met ouders en/of jongeren een lastig punt 
blijft. De Signaalgids voorziet hier maar ten dele in. Het leren delen van zorgen met ouders zou 
onderdeel van een training kunnen zijn. 

 
Zorgroutekaart 
Uit de pilot zijn een aantal praktische operationele punten naar boven gekomen die meegenomen zouden 
moeten worden in een definitieve versie op het moment dat daartoe wordt besloten. Het betreffen de 
volgende punten. 

 De toepassing was tijdens de pilot nogal traag. In een definitieve versie zou dat vanzelfsprekend snel 
moeten werken; 

 De tekstblokken waren onvoldoende ruim opgezet. Niet alle relevante informatie kon opgenomen 
worden; 

 In het prototype was niet zichtbaar wie welke informatie heeft opgenomen en de informatie kon ook 
worden overschreven door een andere gebruiker; 

 De vragenset van de probleemanalyse kan worden aangescherpt; 
 De helpteksten zijn voor verbetering vatbaar; 
 Het navigeren van de ene functie naar de andere functie verdient aandacht; 
 Koppeling met het cliëntsysteem van de instelling is een voorwaarde voor een mogelijk 

invoeringstraject; 
 Overzichten kunnen worden verbeterd; 
 Functie behandelhistorie kan worden verbeterd en gemist wordt een functie voor het verwijzen naar 

een andere instelling. 
 
Naast deze operationele punten was een thema van essentieel belang voor een mogelijk 
doorontwikkelingsproces. Centraal in de discussie stond de vraag wat het kerndoel is van de zorgroutekaart. 
Is het een allesomvattend systeem waarmee naast route-informatie ook inhoudelijke informatie wordt 
opgeslagen. De huidige toepassing hinkt op beide gedachten en de functionaliteit sluit daar onvoldoende op 
aan. Het belang om gezamenlijk basisinformatie, behandelhistorie, verwijsinformatie en probleemanalyses te 
delen worden door een ruime meerderheid van de deelnemers gedeeld. Wanneer deze functies breed in de 
keten zouden worden ingezet zijn veel voordelen te behalen. Nog meer functies maken het systeem te 
complex. De centrale focus zou dan ook gericht moeten zijn op deze functies. Daarbij is de vraag gesteld 
door de deelnemers of deze functies met een geautomatiseerd systeem moeten worden ondersteund of dat 
het wellicht ook mogelijk is om betere samenwerkingsafspraken te maken. 
 
Samenvattend wordt vastgesteld dat de pilot van meerwaarde is geweest voor de samenwerking in de keten. 
De processen indicatiestelling, casusoverleg en informatiedeling kunnen substantieel verbeterd worden. Op 
grond van de bevindingen uit de pilot zou nader onderzoek verricht moeten worden gericht op de volgende 
functies: 
 delen van basisgegevens; 
 probleemanalyse; 
 opnemen van kern van de behandelhistorie; 
 verwijsinformatie. 

 
Centraal staat dat de vraag of deze functies breed ingezet kunnen worden door ontwikkelen van een set van 
samenwerkingsafspraken of dat daarvoor en geautomatiseerd systeem moet worden ingezet. Als dat laatste 
het geval is moeten de functies op detailniveau worden gespecificeerd. Er wordt dat een stevige basis gelegd 
voor de ontwikkeling van een systeem 
 
Uit het interview met de jongeren blijkt in ieder geval dat de cliënten zelf het storend en inefficiënt vinden om 
bij elk nieuw contact basisinformatie en behandelhistorie te moeten geven. De jongeren zijn enthousiast over 
het prototype en geven aan graag zelf te willen beschikken over een tabblad waar de jongeren zelf informatie 
kunnen bijhouden. 
 
Handreiking signalering 
Naast de uitvoering van de pilots is de handreiking signalering voorgelegd aan het projectteam Samen 
Slimmer Werken. De leden van het projectteam hebben aangegeven dat de handreiking een goed handvat  
is om het signaleringsproces binnen de instelling te optimaliseren. Wel zal het product aangepast moeten 
worden aan de Groningse situatie waarbij ook goed gekeken moet worden naar de reeds bestaande 
handreiking en procesbeschrijvingen. 
De training signalering van de MJD, een combinatie van de RAAK-training en het werken met ZVJ kan door 
instellingen ingezet worden om professionals o.a. te ondersteunen in het bespreken van zorgen met ouders 
en/of jongeren.   
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8) Beschrijving kosten en baten ontwikkelde instrumenten 

8.1. Digitaal signaleringsinstrument en handreiking signalering 
 
Kosten invoering signaalgids en handreiking signalering 
De signaalgids is een eenvoudige internettoepassing die breed inzetbaar is voor alle instellingen in de keten. 
De verbeterpunten uit de evaluatie zouden doorgevoerd moeten worden in de signaalgids. Met de leverancier 
zouden de verbeterpunten vertaald moeten worden naar functionele specificaties. Op basis van een 
oriënterend overleg met de leverancier moet voor een eenmalig aanpassen van de signaalgids rekening 
gehouden worden met een bedrag van maximaal € 10.000,00 (met dat bedrag worden de inhoudelijke 
aanpassingen vastgelegd en gespecificeerd. Vervolgens draagt de leverancier zorg voor het aanpassen van 
de toepassing). 
 
Door de leverancier is ook een prijsopgave gedaan met betrekking tot het structureel hosten van de 
toepassing voor alle instellingen in de provincie Groningen. Daarvoor wordt op jaarbasis een bedrag van  
€ 4.000,00 exclusief btw in rekening gebracht. 
 
De kosten voor het begeleiden van de invoering en gebruik van de signaalgids is geraamd op € 800,- 
exclusief btw (1 dag a € 100,- per uur) per instelling. De volgende activiteiten worden uitgevoerd: 
 
1) introduceren en invoeren van het instrument binnen de instelling (1 dagdeel); 
2) terugkombijeenkomst  evaluatie gebruik instrumenten (1 dagdeel). 
 
 
 
Optioneel: 
De handreiking signalering is in concept gereed en zou aangepast kunnen worden aan de Groningse situatie 
indien hier interesse voor is. De basistraining van Maatschappelijke Dienstverlening Groningen zou daarin 
kunnen worden opgenomen. De kosten voor het aanpassen van de handreiking, checklist en basistraining 
worden geraamd op € 4.000,00 exclusief btw (5 dagen voor een tarief van € 100,00 per uur). 
De kosten voor het begeleiden van de invoering en gebruik van de handreiking signalering zijn geraamd op  
€ 800,- exclusief btw (vier dagdelen voor een tarief van € 100,00 per uur). De volgende activiteiten worden 
daarvoor uitgevoerd: 
1) het analyseren van het bestaande signaleringsproces (1 dagdeel); 
2 het leveren van een plan van aanpak op hoofdlijnen (1 dagdeel); 
 
Samenvattend overzicht kosten signaalgids 
Structurele kosten € 4.000,00 op jaar basis voor de gehele provincie 
Eenmalige kosten: 
1) Doorvoeren van de verbetervoorstellen in de signaalgids € 10.000,00. 
2) Optioneel: aanpassen van de handreiking signalering en de basistraining van MJD € 4000,00. 
3) Kosten per instelling voor inzet van ontwikkelde instrumenten € 1.600,00. Te weten € 800,- voor het 

invoeren en begeleiden van de signaalgids en optioneel € 800,- voor de handreiking. 
 
Baten signaleringsinstrument 
Op basis van de resultaten uit de evaluatie kan vastgesteld worden dat de signaalgids een duidelijke 
meerwaarde heeft voor professionals in de keten. De volgende voordelen worden met name genoemd door 
de professionals: 
1) het signaleringsproces binnen de instelling wordt organisatorisch beter ingebed wat een positief effect 

heeft op het bewustwordingsproces van de professionals en de houding om actief te signaleren. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat het snel en adequaat aanpakken van problemen het 
meeste effectief is. De inzet van beide instrumenten beïnvloedt dat proces positief; 

2) alle stappen die gezet moeten worden in het kader van het signaleringsproces kunnen eenvoudig worden 
doorlopen. Professionals doorlopen op een uniforme wijze de stappen die gezet moeten worden in het 
kader van de verplichte meldcode. De kwaliteit van het signaleringsproces wordt door beide instrumenten 
beter gewaarborgd; 

3) het afwegingsproces om een signaal af te geven wordt concreet ondersteund door het advies dat het 
systeem geeft. Uit verschillende evaluaties is gebleken dat professionals het lastig vinden om te bepalen 
of een signaal moet worden afgegeven en bij wie het signaal moet worden afgegeven. Beide dilemma’s 
worden getackeld met de ontwikkelde instrumenten; 
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4) het systeem kan gehanteerd worden als een trainingsinstrument om professionals inzicht te geven in de 
stappen van het signaleringsproces. In de praktijk blijkt behoefte te bestaan om kennis en eraringen met 
elkaar te delen. Beide instrumenten kunnen daarvoor ingezet worden; 

5) het afwegingsproces kan met behulp van het proces worden versneld. In de huidige situatie komt het 
regelmatig voor dat casussen te lang blijven 'slepen' en dat er geen beslissingen worden genomen. Het 
instrument helpt professionals om sneller de juiste stappen te zetten. Dat levert tijdwinst.  

6) Het aantal signalen zal met behulp van de signaalgids toenemen. Uit onderzoek blijkt dat de 
hulpverlening het meeste effect heeft als problemen in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. In de 
evaluatiebijeenkomst geven de deelnemers aan dat het instrument duidelijk tijdwinst oplevert; 

 
8.2. Zorgroutekaart 
 
Kosten zorgroutekaart 
Het prototype dat is ontwikkeld in de pilot moet aanzienlijk worden aangepast wanneer besloten wordt om de 
zorgroutekaart daadwerkelijk in te voeren binnen de keten in de provincie Groningen. Om het 
besluitvormingsproces met betrekking tot het definitief ontwikkelen van de toepassing zorgvuldig te kunnen 
afwegen is een oriënterende raming gemaakt van de ontwikkelkosten en de jaarlijkse exploitatie kosten. De 
exploitatiekosten bestaan uit jaarlijkse licentie-, hosting- en beheerkosten. De licentie en hosting wordt jaarlijks 
geraamd op ca. € 100.000,-. Het applicatiebeheer zou 1 FTE op jaarbasis zijn. De ontwikkelkosten zijn in 
onderstaande tabel uitgewerkt. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het een indicatieve raming is.  
 
Omschrijving Toelichting Uren Bedrag 
Functioneel ontwerp De resultaten uit de pilot moeten verwerkt 

worden in een functioneel ontwerp dat de 
basis is voor het ontwikkelen van een 
definitieve versie van de zorgroutekaart 

120 uur € 14.400,00 

Aanbesteding Op basis van het functioneel ontwerp met 
de ontwikkeling worden aanbesteed. 

pm pm 

Ontwikkelen toepassing Het ontwikkelen van de toepassing op basis 
van het functioneel ontwerp 

400 uur €  40.000,00 

Testen leverancier Het testen van de toepassing door de 
leverancier  

  40 uur €    4.000,00 

Aanpassen ontwerp Op basis van de testresultaten wordt het 
systeem aangepast 

  40 uur €    4.000,00 

Testen instellingen Het testen van de toepassing door een 
vertegenwoordiging van professionals van 
de betrokken instellingen (5 professionals) 

200 uur €  20.000,00 

Aanpassen systeem Het verweken van de testresultaten door de 
leverancier. 

  40 uur €    4.000,00 

Koppeling  cliëntsystemen  De systemen van de instellingen moeten 
gekoppeld worden met de zorgroutekaart. 
Op basis van de ervaringen met soortgelijke 
koppeling is een bedrag per systeem 
geraamd van € 25.000,00. Op grond van het 
inzicht in het systemenlandschap binnen de 
instellingen moeten maximaal 10 systemen 
gekoppeld worden aan de zorgroutekaart. 
Daarnaast moet specificatie en 
ontwikkelproces begeleid worden. Per 
systeem is een bedrag geraamd van  
€ 5.000,00. 

 € 300.000,00 

Implementatiebegeleiding Het begeleiden van de implementatie 
binnen de instellingen. Daarvoor is per 
instelling 40 uur geraamd (€ 4.800,00) 

400 uur €  48.000,00 

    
Kosten totaal   € 434.400,00 
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Baten zorgroutekaart 
Met de invoering van de zorgroutekaart kunnen de volgende voordelen worden behaald. 
1) Basisgegevens worden eenmalig opgeslagen en meervoudig gebruikt. Het vergaren en invoeren van de 

basisgegevens van de cliënt kost gemiddeld 30 minuten. Het is de verwachting 5% van de 
probleemjongeren betrokken zijn bij meer dan één instelling. De verwachting is dat dit aantal zal 
toenemen als alle domeinen zijn aangesloten op de verwijsindex ZVJG en actief gaan signaleren. In 
Groningen  zijn puls minus 172.000 jongeren woonachtig. Dat betekent dat 8.600 jongeren betrokken zijn 
bij meer dan één instellingen. Dat betekent dat structureel op jaarbasis minimaal  een tijdsbesparing 
gerealiseerd kan worden van 4.300 uur. 

2) Professionals beschikken over de probleemanalyses en de behandelhistorie die door andere instellingen 
zijn uitgevoerd. In de huidige situatie kost het relatief veel tijd om deze informatie te vergaren. Met het 
vergaren van de inhoudelijke gegevens over een cliënt is gemiddeld  30 minuten tijd gemoeid. Daarmee 
kan wederom een structurele besparing worden gerealiseerd van 4.300 uur.  

3) De kwaliteit van het intakeproces wordt geoptimaliseerd waardoor de inzet van gerichte hulpverlening 
nadrukkelijk wordt verbeterd. Dit voordeel is niet direct te vertalen in tijd en geld maar levert op de lange 
termijn wel winst op in het hulpverleningsproces. 

4) De samenwerking tussen professionals in de keten wordt bevorderd. Professionals delen met behulp van 
de zorgroutekaart de probleemanalyses en kunnen sneller en adequater met elkaar afstemmen. 

5) De cliënt kan sneller en adequater geholpen worden omdat cliënten zelf professionals toegang kunnen 
geven tot de probleemanalyses en behandelhistorie.  
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9)  Advies invoering prototypes 

Het projectteam heeft op basis van de evaluatieresultaten, de kosten en de baten van beide instrumenten de 
volgende adviezen uitgewerkt. 
 
9.1 Signaalgids en handreiking signalering 
 
Uit de evaluatie van de verwijsindex ZVJG is gebleken dat professionals behoefte hebben aan een instrument 
dat het afwegingsproces ondersteunt bij het wel of niet afgeven van een signaal. 
Op grond van de evaluatieresultaten van de pilot stelt het projectteam vast dat de signaalgids een duidelijke 
meerwaarde heeft in het signaleringsproces. Met de gids wordt het afwegingsproces om wel of niet te 
signaleren actief ondersteund en geeft de gids ook een advies aan welke instellingen gesignaleerd moet 
worden. Daarnaast wordt de professional ondersteund in de stappen die gezet moeten worden in het proces. 
De verbeterpunten die voortkomen uit de pilot zijn duidelijk en kunnen prima vertaald worden naar een 
nieuwe versie. De deelnemers aan de pilot ondersteunen de invoering van het instrument.  
Met de optionele handreiking signalering beschikken de instellingen over een kader waarmee een basis 
gelegd kan worden voor het optimaliseren van het proces binnen de instelling. Met de checklist kan snel en 
eenvoudig worden vastgesteld welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om het proces binnen de 
instellingen te verbeteren. De kosten voor het aanpassen en invoeren van de signaalgids en de handreiking 
signalering zijn gering. Het projectteam doet de aanbeveling om van instellingen te vragen om de checklist 
eerst in te vullen om vervolgens de signaalgids in te zetten. De kosten voor het invoeren van de handreiking 
signalering zouden betaald kunnen worden door de instelling (een eenmalig bedrag van € 1.600,00). De 
kosten voor het gebruik van de signaalgids zouden betaald moeten worden door de gemeenten in de 
provincie Groningen  (€ 4.000,00 op jaarbasis).  
Het projectteam doet tevens de aanbeveling om de training signalering onderdeel te laten zijn van de 
handreiking, zodat professionals beschikken over kennis en vaardigheden. 
 
Vanzelfsprekend moeten de verbetervoorstellen die worden doorgevoerd aansluiten op de kaders en 
uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld in het kader van de invoering van de verwijsindex ZVJG. De 
klankbordgroep zou graag zien dat de hulpverlenende instellingen eigenaar worden van het product en 
daarmee ook een verantwoordelijkheid hebben voor de doorontwikkeling van het product. De 
conceptrapportage is daarnaast nog voorgelegd aan vertegenwoordigers van het Advies en Steunpunt 
Huiselijk Geweld. Daar wordt met nadruk de aanbeveling gedaan om bij de voorbereiding van een definitieve 
invoering een verbinding te leggen tussen de jeugdketen en de keten huiselijk geweld. 
 
9.2 Zorgroutekaart 

 
Op grond van de evaluatieresultaten stelt het projectteam vast dat de pilot veel discussiepunten en resultaten 
heeft opgeleverd. Vastgesteld kan worden dat het indicatieproces, het proces casusoverleg en het proces 
informatiedeling geoptimaliseerd kan worden. De centrale vraag blijft staan of dat met behulp van een 
geautomatiseerde toepassing moet gebeuren of door het concretiseren van de afspraken die zijn gemaakt in 
de zogenaamde “puddingprincipes”. Een duidelijke meerderheid van de deelnemers is van mening dat het 
delen van de basisinformatie, het uitvoeren van een integrale probleemanalyse en het delen van de 
behandelhistorie en het vastleggen van verwijzingsinformatie van meerwaarde is voor het 
hulpverleningsproces en samenwerkingsproces. Het toevoegen van nog meer functies maakt het systeem te 
complex. Het is van belang dat met partners in de keten nader onderzoek moet worden gedaan op welke 
wijze de gewenste functies kunnen worden doorgevoerd met behulp van een systeem of door het 
concretiseren van de afspraken binnen de keten. De kosten voor het invoeren van een digitaal systeem zijn 
relatief hoog. Deze kosten worden sterk beïnvloed door het feit dat een geautomatiseerde toepassing 
gekoppeld moet worden aan de systemen van de cliëntsystemen van de instellingen. Van de andere kant kan 
worden gesteld dat binnen de keten aanzienlijke besparingen kunnen worden doorgevoerd. Op basis van de 
resultaten van de pilot geeft het projectteam het advies om nader te onderzoeken of met het concretiseren 
van de samenwerkingsafspraken de gewenste functies kunnen worden geoptimaliseerd zonder de inzet van 
een geautomatiseerde toepassing. Wanneer uit het aanvullend onderzoek zou blijken dat deze functies 
geautomatiseerd moeten worden ondersteund is het een randvoorwaarde dat de toepassing wordt gekoppeld 
aan de cliëntsystemen van de instellingen. In dat verband zou ook onderzocht moeten worden of de 
aanvullende functies modulair toegevoegd kunnen worden aan het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd of 
dat de systemen van de instellingen direct aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  
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10) Invoeringsplan op hoofdlijnen 

 
Wanneer de Klankbordgroep en het Ambtelijk Platform Jeugd een positief advies geven over de inzet van 
beide instrumenten in de keten is het van belang zorgvuldig de juiste stappen te zetten. Het stappenplan op 
hoofdlijnen is in onderstaande tabellen uitgewerkt. Het stappenplan op hoofdlijnen wordt nader gedetailleerd 
om het moment dat het Bestuurlijk Platform Jeugd instemt met de adviezen die in deze rapportage zijn 
uitgewerkt. 
 
10.1 Digitaal signaleringsinstrument en handreiking signalering 
 
Nummer Stap Toelichting  Doorlooptijd 
1 Aanpassen signaalgids Op basis van de geformuleerde verbeterpunten 

uit de pilot moet het systeem worden 
aangepast. Daarna is het systeem breed 
inzetbaar binnen de keten 

2 maanden 

2 Aanpassen handreiking 
signalering en de training 
van MJD Groningen  

Indien gewenst verder met de handreiking 
signalering en de training en dan aan de 
Groningse situatie en het ombouwen van de 
training van MJD tot een basistraining 

1 maand 

3 Besluitvorming De resultaten van de eerste twee stappen die 
parallel kunnen worden uitgevoerd worden 
voor gelegd aan het Ambtelijk Platform Jeugd 
en het Bestuurlijk Platform Jeugd 

1 maand 

4 Invoeringsplan Het uitwerken van een invoeringsplan dat als 
leidraad wordt gehanteerd voor het invoeren 
van de instrumenten. 

2 maanden 

5 Invoering instrument De signaalgids wordt door de gemeenten 
beschikbaar gesteld aan de instellingen. 
Eventueel ook de handreiking signalering 
toepassen waardoor binnen de instellingen het 
optimaliseren van het signaleringsproces is 
gewaarborgd.  

6 maanden 

 
 
10.2 Zorgroutekaart 
 
Nummer Stap Toelichting  Doorlooptijd 
1 Onderzoek 

aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van de pilot moet 
onderzocht worden of de voorgestelde 
verbeteringen doorgevoerd kunnen worden 
door een geautomatiseerde toepassing of door 
het concretiseren van de afspraken die zijn 
vastgelegd in de “puddingprincipes”. Het is 
belangrijk dat dit proces zorgvuldig wordt 
uitgevoerd opdat de resultaten de basis 
vormen voor een mogelijk vervolgproces. 

3 maanden 

2 Besluitvorming De resultaten van de eerste stap worden 
voorgelegd aan het Ambtelijk Platform Jeugd 
en het Bestuurlijk Platform Jeugd 

1 maand 

3 Invoeringsplan Op basis van het genomen besluit wordt een 
invoeringsplan uitgewerkt dat als leidraad wordt 
gehanteerd voor het ontwikkeling en invoeren 
van het systeem binnen de keten 

2 maanden 
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11) Slotwoord 

Onder een grote tijdsdruk zijn twee pilots uitgevoerd waar vertegenwoordigers van de gemeenten, de 
provincie en instellingen uit de jeugdketen hebben deelgenomen. Binnen de planning is het gelukt om twee 
prototypes te ontwikkelen die gedurende zes weken zijn gebruikt door een representatieve 
vertegenwoordiging in de jeugdketen. Beide pilots hebben concrete resultaten opgeleverd. Een neveneffect is 
geweest dat professionals gedurende het proces meer inzicht hebben gekregen in de verschillende 
disciplines die een rol vervullen in de jeugdketen. Dat heeft een uitermate positief effect gehad op het 
bewustwordingsproces om beter samen te werken in de keten.  


