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De praktijk als inspiratiebron

Met trots presenteren wij u deze publicatie van de Comissie Innovatie Openbaar Bestuur InAxis en Verdonck, Klooster & Associates: 

‘Ketenunits; Grip krijgen op publieke ketens’. Het is een bijzonder boekwerkje. Het beschrijft een nieuw concept van organiseren 

van ketensamenwerking, gebaseerd op praktijkvoorbeelden die onafhankelijk van elkaar in onze steden, Amsterdam, Rotterdam en 

Enschede zijn ontstaan.

Onze steden kampen alledrie met complexe vraagstukken op het gebied van veelplegers, jeugdwerkloosheid en multiprobleemgezin-

nen. Vaak hebben die problemen met elkaar te maken. Een deel van het probleem is het feit dat er zoveel verschillende instanties zijn 

die iets met zo’n veelpleger, jongere of gezin te maken hebben. Ook wij als bestuurders kunnen soms maar nauwelijks door de bomen 

het bos nog zien. Saneren in dat woud van instanties is een verleidelijke gedachte, is misschien ook noodzakelijk, maar kan nooit de 

enige oplossing zijn. Het gaat namelijk vaak ook over heel verschillende instanties zoals onderwijs, politie, maatschappelijk werk en de 

Sociale Dienst, die vanuit hun specifi eke kennis en vaardigheid een bijdrage moeten leveren aan de oplossing van het vraagstuk.

De laatste jaren is het begrip ‘ketensamenwerking’ in zwang geraakt om de samenwerking tussen zo’n veelvoud van instanties te 

organiseren. Dat is lang niet altijd succesvol. Te vaak verzanden goede initiatieven in vrijblijvendheid, of demotiverende overlegstruc-

turen. Alle drie zijn we op zoek gegaan naar een oplossing voor dit probleem. In Amsterdam met de ketenunits voor jeugdcriminaliteit 

en veelplegers, in Rotterdam met het Jongerenloket voor jonge werklozen, en in Enschede met de Wijkzorgteams voor de aanpak van 

multiprobleemgezinnen. We hebben met deze aanpakken successen geboekt. InAxis, de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur heeft 

de rode draad in onze oplossingen herkend en deze met Verdonck, Klooster & Associates voor u beschreven in dit boekje.

De kern laat zich eenvoudig samenvatten: creëer een gemeenschappelijk team met vertegenwoordigers van de belangrijkste keten-

partners. Geef dit team mandaat om bindende beslissingen te nemen over de gewenste aanpak en zorg dat zij bindende afspraken 

kunnen maken met het veld. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Op bestuurders rust de verantwoordelijkheid om op bestuurlijk niveau 

afspraken hierover te maken en ketenpartners waar nodig bij de les te houden. Dat is niet iets dat je er ‘even bij doet’. Het vraagt 

onderhoud, aandacht en de bereidheid om er tijd in te investeren. Als u daartoe bereid bent, is dit boekje iets voor u!

Job Cohen, Ivo Opstelten, Peter den Oudsten

Voorwoord
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1.1  Aanleiding
In 2005 kreeg InAxis drie aanvragen voor experimenten op het gebied van ketensamenwerking: ‘ketenunits Amsterdam’ rond de aanpak van 

jeugdige veelplegers, het ‘jongerenloket Rotterdam’ voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, en de ‘Wijkzorgteams Enschede’ voor de aanpak 

van multiprobleemgezinnen. De Commissie honoreerde alle drie de aanvragen, omdat ze een nieuwe oplossing uit wilden proberen voor een 

hardnekkig probleem in veel ketens: vrijblijvendheid en gebrek aan daadkracht. Bijzonder was dat de oplossingen in verschillende beleids-

domeinen uitgeprobeerd werden, maar op conceptueel niveau veel overeenkomsten vertoonden. Nu drie jaar later zijn de experimenten 

volgroeid. Het concept is uitgekristalliseerd. En dat heeft geleid tot deze publicatie: ‘Ketenunits: grip krijgen op publieke ketens’.

Indachtig ons motto, de praktijk als inspiratiebron, beschrijven we het concept aan de hand van de ervaringen van Amsterdam, Rotterdam en 

Enschede. De bestuurlijke en organisatiekundige aspecten van de ketenunits staan centraal. Met deze publicatie wil InAxis bestuurders van 

gemeenten en maatschappelijke organisaties in het publieke domein een uitdagend perspectief bieden om ketens rond complexe maatschap-

pelijke vraagstukken effectiever te organiseren. Daarnaast biedt het boekje een uitgebreide inkijk in het proces van totstandkoming, waarmee 

kwartiermakers of projectleiders die belast worden met de opdracht om een ketenunit op te zetten hun voordeel kunnen doen.

1.2  Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan we nader in op de begrippen ketens en ketenregie en geven we inzicht in de complexiteit van ketensamenwerking en 

ketenregie. In hoofdstuk 3 introduceren we een nieuwe organisatievorm in ketenverband, de zogenaamde ketenunits. We positioneren keten-

units als middel om grip te krijgen op publieke ketens. Tevens laten we zien hoe ketenunits functioneren en wat enkele belangrijke randvoor-

waarden zijn voor de werking ervan. In hoofdstuk 4 presenteren we enkele succes- en faalfactoren van ketenunits, gebaseerd op de ervaringen 

die tot nu toe in de experimenten zijn opgedaan. In hoofdstuk 5 sluiten we af met enkele belangrijke conclusies.

Inleiding

“De Commissie honoreerde alle drie de 
aanvragen, omdat ze een nieuwe oplossing 
uit wilden proberen voor een hardnekkig 
probleem in veel ketens: vrijblijvendheid en 
gebrek aan daadkracht.” 
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2.1   Wat zijn ketens?
Op de diverse beleidsterreinen van de overheid worden vele diensten en producten aangeboden door vele aanbieders (Rijk, provincie, 

gemeente, private en (semi) publieke organisaties), die veelal los van elkaar opereren. In lijn met dit kernprobleem van fragmentatie is de 

centrale vraag hoe beleid, uitvoering en informatievoorziening rond complexe probleemsituaties van burgers en bedrijven voldoende op 

elkaar kunnen worden afgestemd voor een effectieve en klantgerichte publieke dienstverlening. Hoe is bij het oplossen van complexe maat-

schappelijke vraagstukken samenwerking tussen de betrokken organisaties zinvol en effectief vorm te geven? Om een oplossing te bieden 

voor dit soort vragen zijn de afgelopen jaren tal van samenwerkingsverbanden ontstaan die we ‘ketensamenwerking’ zijn gaan noemen.

Ketens en ketenregie stellen samenwerking en het proces van dienstverlening ten behoeve van klanten centraal en zijn gericht op het verbin-

den van activiteiten van organisaties en instellingen uit de publieke en/of private sector [1]. De ketenbenadering gaat uit van integrale bestu-

ring over de grenzen van organisaties heen, waarbij de keten wordt gevormd door de schakels van taken, verantwoordelijkheden, bevoegd-

heden en rollen van afzonderlijke organisaties [2]. Een keten kan daarbij worden gedefi nieerd als een ‘samenhangende reeks activiteiten van 

vele organisaties en individuele personen gericht op een gezamenlijk product’ [3]. Het gezamenlijk product moet niet worden opgevat als een 

los product voor een bepaalde klant, zoals bijvoorbeeld een subsidie of een vergunning, maar als een samenstel van verschillende met elkaar 

samenhangende activiteiten, producten en diensten om invulling te kunnen geven aan de behoeften van bepaalde klanten en/of klantgroepen. 

Hierbij kan worden gedacht aan het product ‘veiligheid’, dat wordt verzorgd door de justitiële bedrijfsketen, het product ‘sociale zekerheid’, 

dat wordt verzorgd door de sociale zekerheidsketen middels de Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI), of het product ‘zorg’ dat wordt 

verzorgd door verschillende zorgaanbieders in de zorgketen. Steeds vaker is ook samenwerking tussen organisaties uit verschillende ketens 

noodzakelijk om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen pakken. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van multiprobleemge-

zinnen, de aanpak van veelplegers, en jongeren met vragen om hulp en dienstverlening die betrekking hebben op scholing, werk en inkomen. 

“In een keten werken autonome organisaties 
samen en proberen zij hun activiteiten op elkaar 
af te stemmen ten behoeve van de klant of 
het oplossen van complexe maatschappelijke 
vraagstukken.” 

Wat is ketenregie?



opnieuw inrichten (organisatorische afspraken). Maar het maken 

van afspraken over procesinrichting en procesafstemming is niet 

voldoende. Ook op andere gebieden maken betrokken organisaties 

onderlinge afspraken. Deze afspraken verwijzen naar verschillende 

aspecten te weten [5] en [6]:

• politiek-bestuurlijke afspraken (bijv. bescherming van bepaalde 

waarden van organisaties, behartiging van het gemeenschappelijk 

en ketendoel versus individuele institutionele belangen en doelen);

• inhoudelijke afspraken (bijv. afspraken over aanpak en behande-

ling);

• fi nancieel-economische afspraken (bijv. toekenning en verrekening 

van kosten en baten over alle betrokken partijen);

• informatie- en communicatietechnologische (ICT) afspraken (bijv. 

protocollen voor gegevensuitwisseling voor het netwerk, gebruik 

van gemeenschappelijke informatiesystemen);

• informatiekundige afspraken (bijv. gemeenschappelijke data defi ni-

ties, beveiliging, identifi catie, bestaan van authentieke registraties);

• juridische afspraken (bijv. afspraken over bescherming privacy en 

toepassing van de Wet op de Privacy).

De complexiteit van de ontwikkeling en realisering van ketensa-

menwerking zit vooral in de grote hoeveelheid afspraken die op 

uiteenlopende terreinen tussen de betrokken organisaties moeten 

worden gemaakt. Wanneer iedereen met iedereen op elk van de 

zes afspraakterreinen moet afstemmen, is er hoe dan ook sprake 

van grote complexiteit. Tel daar de autonomie van de betrokken 

partijen en de verkokerde aansturing en fi nanciering bij op, en het 

wekt geen verbazing dat het komen tot ketensamenwerking en 

ketenregie een complexe opgave is. 

2.2  Wat is ketenregie?
In een keten werken autonome organisaties samen en proberen zij 

hun activiteiten op elkaar af te stemmen ten behoeve van de klant 

of het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. 

Vanwege de autonomie van de betrokken partijen is sturing van (en 

binnen) een keten een complexe opgave. Sturing en management 

binnen ketens heeft dan toch vooral het karakter van overleggen, 

onderhandelen en overtuigen en niet van opleggen of afdwingen. 

Er wordt daarom wel gesproken van ketenregie, omdat van sturing 

en management een te directieve connotatie uitgaat. Ketenregie 

kan worden omschreven als ‘het ontwikkelen van (betere) dienst-

verlening zoals ervaren door de klant door de (potentiële) keten-

partners te verleiden tot (meer) afstemming van hun activiteiten’ 

[4]. Wezenlijk is hier de notie van verleiden in tegenstelling tot 

afdwingen en opleggen. De mogelijkheden tot sturing van bovenaf 

zijn voor ketens beperkt. 

2.3  Schets van problemen uit de praktijk  
waarvoor een ketenaanpak oplossingen 
biedt

Hieronder geven wij een schets van problemen uit de praktijk 

waarvoor een ketenaanpak oplossingen biedt.

Voortijdige schoolverlaters en werkloze jongeren

Verschillende organisaties die met en voor voortijdige schoolverla-

ters en werkloze jongeren werken, werken niet goed samen. Door 

deze slechte samenwerking vallen veel jongeren die hulp nodig 

hebben bij scholing of werk buiten de boot, of ze worden door 

meerdere organisaties op verschillende manieren met verschillend 

aanbod benaderd. Moeilijk bemiddelbare jongeren lopen de kans 

van het kastje naar de muur te worden gestuurd met alle gevolgen 

van dien. Daarnaast zijn er jongeren die deze situatie misbruiken en 

zorgen voor overlast.

Multiprobleemgezinnen

Vele instanties buigen zich doorgaans over de aanpak van zoge-

naamde multiprobleemgezinnen: ‘vader aan de drank, moeder aan 

de drugs en zoon in de bak’. Soms zwermen er wel 15 hulpverle-

ners rond zo’n gezin, uit verschillende leefdomeinen (jeugdzorg, 

GGZ, werk&inkomen, strafrecht, onderwijs) die van elkaar niet 

weten wat ze doen. De werkzaamheden van de betrokken instan-

ties zijn niet op elkaar afgestemd, waardoor er onvoldoende zicht 

is op de integrale aanpak van de problematiek. De effectiviteit 

van de aanpak is daardoor onvoldoende en werkt shopgedrag van 

probleemgezinnen in de hand. Deze probleemgezinnen zorgen 

vaak ook voor veel overlast in de wijk.

Veelplegers

Met de problematiek van jeugdcriminaliteit en veelplegers zijn veel 

verschillende organisaties tegelijkertijd bezig, zoals bureau Jeugd-

zorg, de Raad voor de Kinderbescherming, bureau HALT, Openbaar 

Ministerie, politie, reclassering, en de GG&GD. Daarnaast zijn er 

diverse organisaties die op enige afstand werkzaamheden uitvoeren 

ten behoeve van de jongeren en veelplegers. Kern van de aanpak 

van jeugdcriminaliteit en veelplegers is een juiste balans vinden 

tussen adequate bestraffi ng en een passend zorgtraject. Door het 

langs elkaar heen werken van de betrokken partijen wordt de aanpak 

bemoeilijkt en komt een veilige leefomgeving in het geding. 

2.4  Complexiteit van ketensamenwerking en 
ketenregie

Bij ketensamenwerking en ketenregie maken organisaties onder-

linge afspraken over het verloop en de inrichting van hun werk-

processen en de wijze waarop zij deze op elkaar afstemmen of 
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3.1  Wat is een ketenunit?
Het komt nog te vaak voor dat de inspanning rond ketensamenwerking niet tot de gewenste resultaten leidt. De praktijk blijkt weerbarstig. 

In de loop der jaren is er echter wel relevante ervaring opgedaan met diverse vormen van ketensamenwerking en ketenregie. Belangrijke 

problemen die zich voordoen bij ketensamenwerking zijn [6]:

• Verkokerde aansturing en fi nanciering van uitvoeringsorganisaties;

• Gebrek aan integrale ketencoördinatie op bestuurlijk niveau;

• Gebrek aan integrale ketencoördinatie op caseniveau;

• Onduidelijkheid in bevoegdheidsstructuren;

• Het groot aantal autonome organisaties dat bij de samenwerking betrokken is;

• De hoge mate van functionele specialisatie van de betrokken organisaties;

• De betrokkenheid van verschillende bestuurlijke lagen.

In de afgelopen drie jaar hebben Amsterdam, Rotterdam en Enschede ervaring opgedaan om een aantal van deze problemen te ondervangen. 

Daaruit is een nieuwe vorm van ketens organiseren voortgekomen, die we de ‘ketenunit’ noemen. Op basis van deze ervaringen defi niëren wij 

ketenunits als volgt: 

Een ketenunit is een organisatievorm, waarin verschillende ketenpartners samenwerken en vanuit één gezamenlijk werkproces de primaire 

processen in de eigen moederorganisaties aan laten sturen. Het onderscheidende van de ketenunits ten opzichte van andere vormen van 

samenwerking is, dat sprake is van bindende besluitvorming voor alle partners in de ketenunit. 

In de ketenunits vindt de diagnose en articulering van de vraag van de cliënt plaats. De besluitvorming in de ketenunit ten aanzien van de 

aanpak van de probleemsituatie is maatgevend voor de behandeling van zaken. De partners behouden weliswaar hun individuele (veelal 

“In de ketenunits vindt de diagnose en 
articulering van de vraag van de cliënt plaats. 
De besluitvorming in de ketenunit ten aanzien 
van de aanpak van de probleemsituatie is 
maatgevend voor de behandeling van zaken.” 
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Amsterdam: Ketenunits jeugdcriminaliteit

De Ketenunits Jeugdcriminaliteit in Amsterdam zijn samenwerkings-

verbanden van organisaties die zich bezighouden met de aanpak 

van jeugdcriminaliteit en veelplegers. ‘Doel van de ketenunits is 

een veiliger leefomgeving te realiseren voor de bewoners van de 

politieregio Amsterdam Amstelland door de jeugdcriminaliteit 

terug te dringen en een persoonsgerichte aanpak van volwassen 

veelplegers te bewerkstelligen. Kenmerkend voor de werkwijze van 

de ketenunits is dat zij zorg dragen voor snelle, consequente en 

efficiënte behandeling van (jeugd)strafzaken door samenhang te 

bieden in de aanpak’ [7]. In de ketenunits vindt besluitvorming in 

alle jeugdstrafzaken plaats, van First offenders tot harde kerners. 

Er wordt daarbij gezocht naar een juiste afstemming van adequate 

bestraffing en een passend zorgtraject. De ketenunit is gedeeltelijk 

een bundeling van het bestaande Jongeren Opvang Team, Justitie 

in de Buurt en het Justitieel Casus Overleg, maar bevat ook nieuwe 

elementen. In de ketenunit werken onder andere de volgende 

partijen samen: bureau Halt, bureau Jeugdzorg, gemeente Amster-

dam, GG&GD, Jellinek, Leger Des Heils, Openbaar Ministerie, Raad 

voor de Kinderbescherming, Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 

en de Stichting Reclassering Nederland. Doordat alle partners op 

locatie samenwerken, komt alle informatie over de jongeren en hun 

omstandigheden samen. Op die manier kan snel worden ingegre-

pen in een ontluikende criminele loopbaan en wordt dadergericht 

gewerkt. Daarnaast vindt in de ketenunits de persoonsgerichte 

aanpak van volwassen veelplegers plaats. De kwaliteit en de snel-

heid van de aanpak van jeugdcriminaliteit is toegenomen door de 

werkwijze van de deelnemende organisaties nog beter op elkaar af 

te stemmen en meer parallel te laten lopen.

Resumerend

In de ketenunit werken vertegenwoordigers van verschillende 

organisaties met elkaar samen. Als een soort van schil om de 

ketenunit heen opereren de betreffende moederorganisaties, die 

als opdrachtnemer diensten leveren aan de ketenunit. Er vindt 

bindende besluitvorming plaats ten aanzien van de dienstverle-

ningstrajecten voor de cliënt. De ketenunit treedt op als opdracht-

gever van de (partijen in de) keten.

Daarnaast kunnen we een tweede schil van organisaties onderschei-

den rond de ketenunits. Het zijn organisaties die niet participeren 

in het samenwerkingsverband, maar wiens diensten afhankelijk van 

de specifieke problematiek, vaak wel gewenst zijn. Ook met deze 

organisaties worden vanuit de ketenunit nauwe contacten onder-

houden. Zij zijn geen onderdeel van de bindende besluitvorming in 

de ketenunit, maar worden betrokken in specifieke gevallen.

3.2  Werkwijze ketenunits
Ketenunits Jeugdcriminaliteit

In de Ketenunits Jeugdcriminaliteit in Amsterdam krijgt een jongere 

die in aanraking komt met de politie vanwege een strafbaar feit, 

een persoonsgerichte reactie. Dit betreft jongeren in verschillende 

fasen van hun strafrechtelijke loopbaan, van First offenders en licht 

crimineel tot harde kern jongere. Binnen de ketenunits worden 

de inspanningen van de samenwerkende partners ten aanzien 

van jongeren die met politie in aanraking komen gebundeld. De 

regievoering in de ketenunits in Amsterdam is in handen van het 

OM. Elke jongere die een strafbaar feit pleegt wordt door de 

politie gemeld aan de ketenunit. Afhankelijk van de aard van het 

vergrijp wordt een beslissing genomen door de aanwezige officier 

van justitie of wordt een advies opgesteld voor rechter-commissaris 

wettelijk verankerde) verantwoordelijkheden, maar zijn het 

eens over de noodzaak deze verantwoordelijkheden vorm te 

geven door integratie van werkzaamheden met ketenpartners 

in één gezamenlijke organisatie-eenheid, met één werkproces. 

De ketenunit treedt vervolgens op als opdrachtgever van de 

betrokken organisaties in de keten. Inmiddels is in verschil-

lende situaties met verschillende verschijningsvormen van 

de ketenunit geëxperimenteerd. De eerste ervaringen zijn 

positief. 

Enschede: wijkzorgteams Multiprobleemgezinnen

In de aanpak van Enschede van multiprobleemgezinnen wordt 

één team gecreëerd, de ketenunit, van waaruit de indicatie en 

coördinatie van hulpverlening en repressie plaatsvindt. In het 

team zijn vertegenwoordigers van de verschillende leefdomeinen 

als jeugdzorg, GGZ, werk&inkomen, strafrecht en onderwijs, verte-

genwoordigd, zoals Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 

voor de zorg- en welzijnsproblemen, politie voor veiligheids- en 

criminaliteitsproblemen, Tactus voor de verslavingsproblematiek, 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbaar ministerie voor 

de aansluiting op de justitiële keten, en Mediant voor de psychi-

atrische problematiek. In het team is de aandacht gericht op de 

samenloop van de problematiek. Hierdoor ontstaat goed zicht op 

alle deelproblemen. In het team wordt een plan van aanpak opge-

steld per probleemgezin met doelstellingen, resultaten prioriteiten 

en een stappenplan. Op deze manier wordt voorkomen dat alle 

‘street-level-bureaucrats’ ijverig aan de slag gaan, maar vooral langs 

elkaar heen werken. Alle inzet wordt omgezet in gecoördineerde, 

collectieve en productieve actie. Tegelijkertijd heeft Enschede alle 

andere (overleg)structuren opgeheven. Het wijkzorgteam is de 

centrale spil in de zorgstructuur van een wijk.

Rotterdam: Jongerenloket

Het Jongerenloket in Rotterdam, de ketenunit, heeft tot doel 

schooluitval te voorkomen en de problematiek van de jeugdwerk-

loosheid aan te pakken. In Rotterdam zijn verschillende stedelijke 

diensten, uitvoeringsorganisaties, deelgemeentelijke projecten en 

het bedrijfsleven actief voor jongeren. Het Jongerenloket, waarin 

de activiteiten van de primaire samenwerkingspartners JOS (Jeugd, 

Onderwijs, Samenleving), CWI (aansluiting op de arbeidsmarkt) 

en SoZaWe (zorg, toeleidingstraject en inkomen) zijn gebundeld, 

beslaat het gehele werkveld op het gebied van werk, inkomen en 

onderwijs. De netwerken van de deelnemende diensten worden zo 

onder regie van het loket samengebracht. Het loket is een geza-

menlijke front-office, waarin ook de back-offices gehuisvest zijn op 

een herkenbare en specifiek ingerichte locatie. Het Jongerenloket 

functioneert als opdrachtgever voor de keten.
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disciplinair Overleg (MDO). Dit MDO bestaat uit een ‘pool’ van 

professionals van de aangesloten instellingen, die ten behoeve van 

een casus kunnen worden ingezet onder de verantwoordelijkheid 

van de probleemhouder. In het MDO wordt een Plan van Aanpak 

opgesteld om de multiproblematiek aan te pakken. Bij het eerste 

MDO is ook altijd de teamleider van het wijkzorgteam aanwezig 

ten behoeve van de kwaliteitsbewaking. De probleemhouder voert 

overigens de regie. Het wijkzorgteam stelt het Plan van Aanpak 

vast en beslist of een casus afgesloten kan worden, op de scha-

duwlijst moet worden geplaatst of nog extra inspanning vergt. 

Het wijkzorgteam komt eens per maand bij elkaar. In de praktijk 

betekent dit dat naar aanleiding van een signaal de teamleider van 

het wijkzorgteam al acties uitzet en deze vaak pas achteraf voorlegt 

aan het wijkzorgteam. In het wijkzorgteam worden de problemen 

vanuit de eigen deskundigheid bekeken en geanalyseerd en er 

wordt over de grenzen van de eigen discipline heen gekeken. Er 

zijn vijf leefgebieden in het wijkzorgteam vertegenwoordigd. Het 

leefgebied Wonen wordt bijvoorbeeld vertegenwoordigd door één 

corporatie. Maar deze corporatie is ook gemandateerd namens de 

andere corporaties besluiten te nemen.

2. Het beleidsmatig proces met betrekking tot de aanpak van de 

multiproblematiek. In het wijkzorgteam worden casussen bespro-

ken die aanleiding kunnen geven tot verandering van werkwijzen, 

termijnen en betrokken instellingen, of doorgegeven moeten 

worden als wijksignalen naar de stadsdeelmanager. Indien gewenst 

kan er ook bij specifieke casussen worden stilgestaan. Doelstelling 

is om het casusgerichte proces te verbeteren en daar waar nodig 

aan te passen. Beslissingen om het proces aan te passen, worden 

in de stuurgroep genomen. De stuurgroep komt twee maal per 

jaar bijeen onder voorzitterschap van de gemeente. Hierin wordt 

door de kernpartners het functioneren van de keten besproken en 

voorstellen gedaan voor verbetering.

Jongerenloket Rotterdam

Het Jongerenloket bestaat uit een front- en back-office: de front-

office wordt bemenst door consulenten van SoZaWe, JOS, en CWI 

waarmee kennis over onderwijs, stages, inkomen, werk en bege-

leid werken ontsloten is en beschikbaar voor de doelgroep. De 

consulenten van de front-office doen een eenduidig intakegesprek 

met de jongere en maken een trajectprofiel dat indien nodig wordt 

doorgesluisd naar de back-office. De samenwerking heeft betrek-

king op:

- Inhoudelijke aspecten van onder meer een gezamenlijke intake, 

diagnose en het komen tot een trajectprofiel;

- Het toegankelijk maken van vacatures, stageplaatsen en opleidings-

mogelijkheden voor jongeren;

- Het koppelen van databestanden en het uitwisselen van gegevens 

over cliënten;

- Volgen van de jongeren middels de monitoring van het in de front-

office opgestelde trajectprofiel, tot het bereiken van de doelstelling 

van het Jongerenloket: het bereiken van economische zelfstandig-

heid.

In eerste instantie bestaat de back-office uit jongerenvestigingen 

van SoZaWe, CWI en het RMC. De uiteindelijke back-office is 

een gericht netwerk van partijen, breder dan de primaire samen-

werkingspartners SoZaWe, CWI en DSO, waarmee afspraken zijn 

gemaakt over het uit te voeren traject, de registratie en terugkop-

peling naar de front-office. De terugkoppeling is van essentieel 

belang voor een goede uitvoering van de monitoringfunctie.

of rechtbank. Bij first offenders of licht-criminelen wordt binnen de 

ketenunit bekeken of er eventueel zorg of hulp nodig is. Voor de 

jongeren die al vaker een strafbaar feit pleegden en die al bij de 

ketenunit bekend zijn, wordt informatie over zijn of haar hulpverle-

nings- en justitie-achtergrond vastgelegd in een persoonsdossier, 

de zogeheten ketenkaart. De ketenkaart wordt ter advisering aan 

de officier van justitie en (kinder)rechter overgedragen ten behoeve 

van op te leggen straf en zorgmaatregelen. 

Naast de partners binnen de ketenunit wordt er samengewerkt 

met externe partners. Deze maken fysiek geen deel uit van de 

ketenunits, maar voeren wel werkzaamheden uit ten behoeve van 

de jongeren en veelplegers, die bij de ketenunits in beeld zijn. 

In elke ketenunit is een zorgcoördinator aanwezig die zorgt voor 

de afstemming van vraag en aanbod met de stadsdelen. Verder 

onderhoudt de zorgcoördinator de contacten met onderwijs, 

jeugdzorg, jongerenwerk en andere lokale (jeugd)projecten. Niet 

meer het delict wordt bestraft, maar de best passende reactie op 

een afglijdende jongere wordt gezocht. 

De gezamenlijke aanpak is gebaseerd op intensieve gegeven-

suitwisseling, het opmaken van zogeheten persoonsdossiers, 

het opstellen van scenario’s voor individuele veelplegers en een 

trajectbegeleiding. Kerntaak van de ketenunits is de behandeling 

van alle zaken, waarbij een jeugdige verdachte is. En met behande-

ling wordt dus zowel de strafrechtelijke afdoening als het even-

tueel nodige zorgtraject bedoeld. De kern van de activiteiten is: 

informatie verzamelen ten behoeve van beslissingen en nazorgbe-

waking; het nemen van (afdoenings- en zorg-) beslissingen; en het 

opstellen van scenario’s ten behoeve van beslissingen door parket 

en rechtbank.

De gezamenlijke huisvesting en gezamenlijke werkwijze bevorderen 

het groepsproces en inzicht in elkaars taken.

Aanpak multiprobleemgezinnen 

In Enschede zijn voor de aanpak van multiprobleemgezinnen door 

de ketenunit een gemeenschappelijk werkproces opgesteld en een 

aantal werkdocumenten. Het beschreven werkproces bestaat uit 

duidelijke stappen, een heldere verdeling van taken, bevoegdhe-

den en verantwoordelijkheden, een bepaalde mate van standaardi-

satie, en tegelijkertijd voldoende vrijheden, en onderling vertrou-

wen tussen de samenwerkingspartners. Door het geprotocolleerde 

werkproces en het invullen van een uitgebreid intakeformulier (de 

‘scan leefgebieden’), gevolgd door het opstellen van een op maat 

gesneden plan van aanpak, is duidelijk wat het probleem van het 

betreffende cliëntsysteem (multiprobleemgezin) is, wat er aan moet 

gebeuren en wie de uitvoering ter hand neemt. 

Het wijkzorgteam staat onder leiding van een onafhankelijke 

teamleider van de gemeente en bestaat uit vertegenwoordigers 

van betrokken ketenpartners die mandaat hebben gekregen vanuit 

hun moederorganisaties. In het team vindt bindende besluitvor-

ming plaats. De teamleider heeft een beslissende stem als er geen 

overeenstemming is tussen de partners. Op die manier kan sneller 

ingegrepen worden, wordt het aantal hulpverleners per casus 

teruggebracht en is de vrijblijvendheid uit het proces.

Er worden twee typen processen bij de wijkzorgteams onderkend:

1. Het casusgerichte proces met betrekking tot de multiproblematiek. 

Nadat een signaal is binnengekomen over een probleemgeval, 

wijst de teamleider van het wijkzorgteam een probleemhouder 

aan. Na toewijzing organiseert de probleemhouder een Multi-
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Enschede wordt daarom bewust niet gekozen voor een aanpak, 

waarbij er uiteindelijk één hulpverlener overblijft voor een gezin 

of persoon. Enschede kiest voor het afstemmen van de aanpak 

in de ketenunit, in dit geval het wijkzorgteam. Zo behoudt iedere 

professional zijn/haar eigen taken. Wel is er één probleemhouder/-

eigenaar. Elke partnerorganisatie wordt keihard aangesproken 

op haar kerntaken en verantwoordelijkheden. Het is glashelder 

wie waarvoor verantwoordelijk is en wat alle partners van elkaar 

mogen verwachten. De onafhankelijke teamleider heeft hier een 

coördinerende rol, en heeft van de betrokken organisaties ook 

mandaat gekregen om bindende besluiten te nemen. De ketenunit 

in Enschede is inmiddels ingebed in de bestaande structuur van 

de gemeente. De teamleider bemoeit zich niet inhoudelijk met de 

problematiek, maar treedt op als procescoördinator. De teamlei-

der is vooral ook een ‘verbinder’. Hij of zij verbindt medewerkers 

van verschillende organisaties, verbindt het operationele niveau 

met het bestuurlijke niveau en verbindt de diverse afzonderlijke 

uitvoeringstaken tot één afgestemd proces gericht op de aanpak 

van multiprobleemgezinnen. 

In Enschede zijn twee vormen van escalatie. De eerste vorm heeft 

betrekking op de ernst van de problematiek. In Enschede zijn er 

voor vastgelopen en zeer ernstige casussen ‘opschalingsmogelijk-

heden’ (escalatieniveau) naar een interventieteam op een hoger 

niveau, waarbij de gemeente opnieuw een centrale, leidinggevende 

rol vervult. De tweede vorm van escalatie heeft betrekking op het 

toezien en nakomen van afspraken door de betrokken partners. 

Indien afspraken door één of meerdere partners onvoldoende 

worden nagekomen, vindt escalatie plaats in de lijn. Op dat 

moment worden de lijnmanagers van de betrokken ketenpartners 

aangesproken op hun taken en verantwoordelijkheden. 

Ook in Amsterdam tornt de ketenunit niet aan bestaande verant-

woordelijkheden van de deelnemende organisaties. Het is ook 

niet zo dat de ketenunit de werkzaamheden van de deelnemende 

organisaties uitvoert. De deelnemende organisaties behouden 

hun zelfstandigheid en afgevaardigden van die organisaties blijven 

rechtspositioneel onderdeel van de moederorganisatie. De (vaak 

wettelijke) taken die ze al hadden, behouden ze volkomen. Elke 

partner heeft de verantwoordelijkheid over het uitvoeren van zijn 

taken en niet de ketenunit. Verschillende dingen zijn geprotocol-

leerd om structuur en zekerheid te waarborgen. Regie omvat overi-

gens wel meer dan coördinatie. Er worden met de deelnemende 

organisaties afspraken gemaakt over omvang en aard van deel-

name (service level agreements). De leiding van de ketenunit heeft 

een medebeslissende stem met betrekking tot het personeel dat 

namens de deelnemende organisaties in een unit werkt. Aan dat 

personeel worden minimaal de eisen gesteld dat het in staat is te 

denken vanuit de dadergerichte aanpak (en dus niet primair vanuit 

de optiek van de eigen organisatie); dat het sterk op samenwerken 

is gericht en dat het in staat is de besluitvorming op ketenniveau 

door te vertalen naar de eigen organisatie.

3.4  Onderscheid tussen front- en back-
office: wie stuurt wie?

Als naar de totale dienstverlening wordt gekeken kunnen de 

ketenunits als front-office worden beschouwd en de achterliggende 

moederorganisaties als back-office. Zowel in de front-office als in 

de back-office vinden handelingen plaats die onderdeel vormen van 

de totale dienstverlening. De zogenaamde plaats van de ‘knip’ in 

de dienstverlening bepaalt welke taken en functies in de front-offi-

ce worden uitgevoerd en hoe groot de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden in de front-office zijn met betrekking tot de totale 

 3.3 Sturing en verdeling van taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkhe-
den: schoenmaker blijf bij je leest!

De ketenunit: opdrachtgever van de keten

De medewerkers in de ketenunit zijn allround en werken op 

basis van één werkproces. De regie ligt bij de ketenunit, die 

optreedt als ‘opdrachtgever’ en de realisatie van de dienst-

verlening monitort. De back-offices van de ketenunit partners 

fungeren daarbij als hoofdaannemer. Elke ketenunit heeft 

een regisseur, iemand die de verantwoordelijkheid neemt en 

bekwaam, bevoegd en geaccepteerd is. Binnen de ketenunit 

vindt afstemming en integratie plaats, terwijl tegelijkertijd 

de moederorganisaties stevig worden aangesproken op hun 

kerntaken.

Initiatiefnemer, regisseur en bindende besluitvorming

In het Jongerenloket Rotterdam en de aanpak van multi-

probleemgezinnen in Enschede is de initiatiefnemer en de 

regisseur de gemeente. De gemeente voert de regie en de 

coördinatie. De gemeente heeft een integraal belang, staat boven 

de partijen, en heeft overzicht over alle betrokken leefdomeinen. 

Ook in Amsterdam is het initiatief voor de ketenunits Jeugdcri-

minaliteit genomen door de gemeente. De regievoering in de 

ketenunits in Amsterdam is echter in handen van het OM. Het OM 

als ketenregisseur zoekt samen met de ketenpartners naar een 

goede mix tussen straf en zorg, zodat snel ingegrepen kan worden 

en verder afglijden van jongeren wordt voorkomen. De Raad voor 

de Kinderbescherming heeft in Amsterdam de casusregie voor de 

minderjarigen. Ondanks de regievoering behouden de deelnemen-

de organisaties wel hun individuele verantwoordelijkheden en de 

afgevaardigden van de organisaties in de ketenunit blijven rechts-

positioneel onderdeel van de moederorganisaties. Tegelijkertijd is 

echter de besluitvorming in de ketenunit voor alle partijen bindend, 

wat impliceert dat de vertegenwoordigers van deelnemende 

organisaties hun eigen organisatie kunnen binden aan binnen de 

ketenunit gemaakte afspraken. Het is daarom noodzakelijk dat deze 

vertegenwoordigers zijn gemandateerd door hun moederorganisa-

ties om bindende uitspraken te doen. Zonder mandaat is deelname 

aan de ketenunit zinloos. De vertegenwoordigers moeten hande-

lingsruimte hebben op individueel casusniveau.

Afbakening van taken en escalatieniveaus

Een belangrijk uitgangspunt voor het werken in ketenunits is de 

vlijmscherpe afbakening van taken, rollen en bevoegdheden. In 
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De ketenunit is daarom te beschouwen als een spil in een netwerk 

van organisaties. Er wordt geen nieuw instituut gecreëerd, maar 

een organisatievorm waarin de processen van de samenwerkende 

organisaties met elkaar vervlochten en verbonden worden, zodat 

voor de cliënt eenduidige dienstverlening ontstaat. Welke partners 

samen een ketenunit vormen is afhankelijk van het maatschappelijk 

vraagstuk dat aangepakt moet worden. In principe zijn ketenunits 

tijdelijk van aard, namelijk totdat een vraagstuk is opgelost of tot 

aanvaardbare proporties is teruggebracht. De exacte confi guratie 

zal steeds wijzigen en zal steeds afhankelijk zijn van het maatschap-

pelijke vraagstuk dat moet worden opgelost. 

3.7  Gemeenschappelijke informatie-in-
frastructuur: shared services voor 
flexibele ketens

Om deze fl exibiliteit op organisatieniveau te kunnen bereiken is op 

het niveau van de informatievoorziening juist standaardisatie en de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke basisvoorzieningen vereist. 

De overheid werkt met een informatie-infrastructuur voor gemeen-

schappelijk en gezamenlijk gebruik, en moet afscheid nemen van 

gefragmenteerde oplossingen. Standaardisatie is hiervoor een 

voorwaarde en wordt daarom beschouwd als strategisch thema en 

niet als technisch instrument. Voor de informatievoorziening van 

de overheid betekent dit standaardisatie en de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke basisvoorzieningen in de vorm van shared 

services. Dit zijn de gegevens en services die door alle overheids-

instanties worden gebruikt en voor alle instanties, ongeacht hun 

beleidsterrein, een gelijke betekenis hebben. Voorbeelden van 

basisvoorzieningen zijn de Basisregistraties en DigiD.

Als informatie-infrastructuur is in Enschede gekozen voor VIS2. De 

bedoeling is dat dit een applicatie is met een gebruiksvriendelijke 

interface, waar een nieuwe zorgverlener of ketenpartner zich 

zonder veel moeite op kan aansluiten. VIS2 fungeert dus eigenlijk 

als shared service voor alle betrokken partijen rond de problema-

tiek van de multiprobleemgezinnen en biedt de gewenste fl exibili-

teit doordat elke willekeurige nieuwe partner erop kan aansluiten. 

VIS2 faciliteert de samenwerking. Zonder een dergelijk klantvolg-

systeem zou de gecoördineerde aanpak van multiprobleemgezin-

nen in Enschede onmogelijk zijn. Op dit moment worden diverse 

koppelingen ontwikkeld van VIS2 met andere gemeenschappelijke 

basisvoorzieningen, zoals de GBA, de leerplichtadministratie, en de 

Landelijke Verwijsindex Risicojongeren.

dienstverlening ten opzichte van de back-offi ce. Het onderscheid 

tussen front- en back-offi ce is daarmee vaak een onderscheid in 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

De relatie tussen de ketenunits en de achterliggende moederorga-

nisaties is er één van opdrachtgever versus opdrachtnemer. In de 

ketenunits vinden de probleemanalyse, intake en het bepalen van 

de aanpak plaats, in de moederorganisaties de afhandeling. De 

ketenunits geven op basis van hun analyse en aanpak opdrachten 

aan de moederorganisaties en monitoren de voortgang van de 

afhandeling. Het zwaartepunt van de dienstverlening verschuift van 

de moederorganisaties naar de ketenunits. In wezen is hier sprake 

van ketenomkering. Daar waar vroeger het aanbod vanuit de 

back-offi ce bepalend was voor het dienstverleningsproces, wordt 

dat nu de vraag van de burger die in kaart wordt gebracht door de 

ketenunits. Overigens is de praktijk niet zo zwart-wit en is er vooral 

sprake van een interactief spel tussen alle betrokkenen van zowel 

de front- als de back-offi ce afgestemd op de probleemsituatie.

3.5  Vraagarticulatie en vraagsturing
In de ketenunits wordt de vraag dus leidend in plaats van het 

aanbod. Een belangrijke taak voor de ketenunits is een goede 

vraag- en probleemanalyse. Deze functie is gericht op het achter-

halen van de ‘vraag achter de vraag’, zodat de volledige probleem-

situatie kan worden bepaald. Vervolgens kan middels een heldere 

vraagarticulatie worden bepaald welke diensten en acties nodig zijn 

van welke organisaties. Zo wordt in het Jongerenloket in Rotterdam 

een geïntegreerde intake uitgevoerd op 8 leefgebieden. Na deze 

intake wordt de diagnose gesteld en vastgelegd in een trajectpro-

fi el. Het profi el wordt overgedragen aan de back-offi ce. In sommige 

situaties wordt de vraagsturing kracht bijgezet middels vormen van 

vraagfi nanciering. Zo zet Enschede een stap richting vraagfi nancie-

ring door enerzijds de besluitvorming in het wijkzorgteam leidend 

te maken in de hulpverlening, en anderzijds door aan het wijkzorg-

team een budget te koppelen waarmee desgewenst zorg ingekocht 

kan worden. De onafhankelijke teamleider is gemandateerd om 

geld in te zetten en daarmee zorg in te kopen.

3.6  Ketenbeton versus ketenflexibiliteit
Ketenunits hebben als belangrijke taak het opheffen van de verko-

kering en het integraal benaderen van maatschappelijke proble-

men. Ook de ketenbenadering kan echter leiden tot verkokering. 

Doordat in de praktijk ketens vaak volgens een vooraf vastgesteld 

patroon werken, zijn de ketenpartners onvoldoende in staat om in 

te spelen op de veranderende, maatschappelijke problemen en de 

wensen van burgers. Om in te kunnen spelen op deze veranderen-

de maatschappelijke problemen en de dynamiek van de omgeving, 

is er behoefte aan een bepaalde mate van fl exibiliteit en adaptivi-

teit van ketens. Er is veel meer sprake van een netwerkorganisatie. 

Waar de handelingen in een keten vaak volgens een vaststaand 

patroon verlopen, is een netwerk fl uïde. Het is in feite een verzame-

ling van zich steeds veranderende en aanpassende ketens. Die 

aanpassingen zijn niet willekeurig. Er formeren zich samenwerkings-

verbanden al naar gelang de wensen en problemen die er zijn. Een 

voorbeeld hiervan is het hierboven genoemde onderscheid tussen 

een eerste en tweede schil van organisaties rond de ketenunit. De 

eerste schil van organisaties betreft de moederorganisaties die 

direct onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband. De 

tweede schil van organisaties hebben een lossere relatie met de 

ketenunit en worden actief ingeschakeld door de ketenunit afhan-

kelijk van de specifi eke probleemsituaties.

 22 Grip krijgen op publieke ketens: de ketenunits  Grip krijgen op publieke ketens: de ketenunits 23



In dit hoofdstuk geven we op basis van de praktijkervaringen uit Enschede, Rotterdam en Amsterdam inzicht in de belangrijkste succes- en 

faalfactoren van (de ontwikkeling van) ketenunits.

We hebben deze geordend naar de categorieën die we eerder in dit boekje bespraken: 

• politiek-bestuurlijke aspecten;

• fi nancieel-economische aspecten;

• juridische aspecten;

• Sociaal-organisatorische aspecten;

• inhoudelijke aspecten;

• informatie- en communicatietechnologische (ICT aspecten);

• informatiekundige aspecten.

“In het proces van methodiekontwikkeling is 
het slim om gebruik te maken van elkaars sterke 
kanten. Juist het werken op één locatie levert veel 
inzicht op in elkaars werk en dus ook de mogelijk-
heden elkaars sterke kanten te benutten.” 
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tiek. Er is een grote afhankelijkheid van de deelname van partners 

aan de ketenunit. Als organisaties besluiten niet mee te doen, kan 

dat de mogelijkheid van een sluitende aanpak sterk beperken. 

Maak dit zichtbaar. Op die manier kan hen de noodzaak van partici-

patie worden laten ingezien. 

2. Een tweede mogelijkheid is dat een werkende weg aanpak wordt 

gekozen. Eerst wordt geprobeerd snel kleine resultaten te boeken 

en deze zichtbaar te maken aan potentiële partners. In de praktijk 

wordt de werking en toegevoegde waarde van de ketenunit aange-

toond. Op die manier kunnen potentiële partners worden verleid 

tot deelname. 

3. Een derde strategie is een machtsstrategie. Op het moment dat 

potentiële partners afhankelijk zijn van andere partners, kunnen zij 

worden gedwongen tot participatie in het samenwerkingsverband. 

Een voorbeeld is de macht die gemeenten kunnen uitoefenen op 

organisaties die voor hun financiering volledig afhankelijk zijn van 

de gemeente.

Amsterdam, Rotterdam en Enschede pasten een combinatie van 

deze drie strategieën toe. Na de eerste bestuurlijke overleggen 

(probleem gezamenlijk maken) werd vrij snel een ‘coalition of the 

willing’ gevormd, waarmee een werkende-weg-aanpak ingeslagen 

werd. In Rotterdam was een voordeel dat twee van de drie partners 

gemeentelijke diensten waren. In Amsterdam speelde het College 

van B&W een belangrijke rol, maar kon men ook doorbouwen 

op bestaande samenwerking in de aanpak ‘Harde Kern Jeugd’. 

Daarnaast stelde de gemeente geld beschikbaar om het project 

van de grond te tillen. In Enschede is zowel ambtelijk als bestuurlijk 

stevig ingezet, zijn snel twee pilots van de grond getild, en is de 

samenwerking in de wijkzorgteams ook vastgelegd in de reguliere 

subsidie-afspraken. De gemeente heeft het subsidie-instrument 

ingezet om een verschuiving aan te brengen in de focus van een 

aantal deelnemers en om een aantal overlegstructuren die overbo-

dig werden met de nieuwe aanpak te saneren. 

‘Werkende weg aanpak’ als ontwikkelingsstrategie

Voor de aanpak van de ontwikkeling van een ketenunit kan het 

beste gekozen worden voor een stapsgewijs proces middels een 

‘werkende weg’ aanpak. Een uniforme en centralistische aanpak 

wat betreft proces en inhoud heeft in een politiek-bestuurlijk 

complexe situatie van een ketenunit, waarbij zoveel verschillende 

partijen betrokken zijn, geen kans van slagen. Gezien de complexi-

teit van regelgeving en werkprocessen, en het grote aantal betrok-

ken organisaties kan dit onmogelijk via een “blauwdrukbenadering” 

worden gerealiseerd. Een open benadering, waarin de ketenunit 

in onderling overleg tot stand komt, heeft de grootste kans van 

slagen. Werk met een groeimodel, en zet in de beginfase geen 

onomkeerbare stappen. Creëer daarbij een goed evenwicht tussen 

top-down en bottom-up ontwikkeling. Bottom-up ontstaan vanuit 

de inhoudelijke professies belangrijke werkwijzen en inhoudelijke 

aanpakken. Belangrijke keuzes dienen door de top gemaakt te 

worden. Door te kiezen voor een groeimodel kan eerst ervaren 

worden hoe bepaalde dingen in de praktijk gaan lopen, voordat de 

ketenunit verder wordt ontwikkeld. Ketensamenwerking rond en in 

de ketenunits is een gezamenlijk leerproces.

Beperkt aantal dwingende afspraken

Uiteraard is het goed om de bestuurlijke afspraken vast te leggen 

in een convenant of bestuursakkoord. Maar de ervaringen van 

Amsterdam, Rotterdam en Enschede leren dat het tijdverlies is om 

te wachten tot er een volledig uitgewerkt convenant ligt. Het is 

vooral belangrijk dat er snel een klimaat van samenwerking ontstaat 

4.1   Politiek-bestuurlijke aspecten
Bestuurlijke wil

Een ketenunit begint met bestuurlijke ambitie. De eerste stap 

op weg naar een ketenunit is daarom het beantwoorden van drie 

vragen:

- wil ik dit maatschappelijk vraagstuk dringend opgelost hebben 

(bestuurlijke ambitie en maatschappelijke urgentie)?

- wil ik de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de 

keten gaat functioneren (bestuurlijke inzet)?

- vind ik dat die ketensamenwerking niet vrijblijvend mag zijn en ben 

ik bereid daarvoor op bestuurlijk niveau de randvoorwaarden te 

creëren (bestuurlijk commitment)?

Als deze drie vragen volmondig met ‘ja’ beantwoord worden, dan 

is de bestuurlijke wil aanwezig en is de ketenunit het overwegen 

waard. 

Stakeholder selectie en mobilisatie

Bij stakeholder selectie staat de vraag centraal met welke actoren 

de ontwikkeling van de ketenunit moet worden gestart en welke 

actoren relevant zijn voor een eventuele tweede schil. Een succes-

vol arrangement van deelnemende actoren is afhankelijk van een 

correcte beoordeling van welke actoren essentieel zijn voor geza-

menlijke actie en in hoeverre deze actoren bereid zijn om hun tijd 

en geld te investeren in het ontwikkelingstraject. Een belangrijke 

afweging die moet worden gemaakt is het aantal betrokken actoren 

versus de bestuurbaarheid van het ontwikkeltraject. Hoe meer 

actoren, hoe meer verschillende belangen en percepties, waardoor 

de regie en bestuurbaarheid complexer worden.

Bij stakeholder mobilisatie gaat het erom hoe de relevante actoren 

voor het initiatief kunnen worden geïnteresseerd en geactiveerd. 

De selectie van stakeholders wil namelijk nog niet garanderen dat 

deze stakeholders ook daadwerkelijk zullen deelnemen aan de 

ontwikkeling van de ketenunit. Stakeholders weten vaak niet waar 

ze aan beginnen en waar hun deelname toe kan leiden, zoals het 

effect van deelname op de eigen autonomie en het eigen functio-

neren. Daarnaast zijn actoren veelal niet geïnteresseerd in het doen 

van ‘voorwerk’, maar raken pas geïnteresseerd in deelname als 

resultaten zichtbaar worden en binnen handbereik liggen. 

Er zijn verschillende strategieën mogelijk om actoren te mobilise-

ren. 

1. De eerste is om actoren te laten voelen dat zij (ook) probleemeige-

naar zijn, door het inzichtelijk maken van de inhoudelijke problema-
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kostenverrekening en investeringen en hakken knopen door over 

zaken waar de ketenunit zelf niet uitkomt. In de stuurgroep vindt 

ook conflictbeslechting plaats. Dit is belangrijk om te realiseren. 

Het succes van de keten vraagt soms offers van een of meerdere 

ketenpartners. Stuurgroepleden moeten in de positie zijn om daar 

zelfstandig afspraken over te maken. De stuurgroepleden hebben 

ook een belangrijke sturende rol binnen hun eigen moederor-

ganisatie. Zij borgen dat de moederorganisaties meewerken en 

vertegenwoordigen het commitment van de top van de organisatie.

Verwachtingenmanagement

Verwachtingenmanagement blijkt erg belangrijk. Zeker in de 

beginfase van de ketenunits zijn er hoge verwachtingen en is er een 

enorme politieke druk. Er zijn vele partijen en vele belangen die 

met elkaar verknoopt zijn en het is een hele klus om dit netwerk te 

volgen en actief te beïnvloeden. Van belang daarbij is dat je weet 

wat je te verkopen hebt. Een duidelijk concept en procesgang 

helpt daarbij.

Grenzen van de keten

Het blijkt soms lastig om ook bij een ketenaanpak niet te verval-

len in verkokering, in dit geval ‘horizontale verkokering’. Soms 

worden bepaalde partners door andere partners in de ketenunit als 

‘ketenvreemd’ gezien. Het kost dan energie om de partners er toch 

van te overtuigen dat de betreffende partij(en) nodig zijn voor het 

aanpakken van de problematiek. De problematiek centraal stellen 

en van daaruit naar de mogelijke partners kijken, helpt daarbij. 

Ook het werken met een eerste en een tweede ring van samenwer-

kingspartners, zoals bij de aanpak van de multiprobleemgezinnen in 

Enschede, stimuleert om de problematiek en mogelijke oplossingen 

vanuit een breed perspectief te benaderen. 

4.2  Financieel-economische aspecten
De financiering van ketenactiviteiten is als gevolg van het groot 

aantal betrokken organisaties een lastig issue. Binnen de publieke 

sector is vaak sprake van budgetsturing vanuit een gemeente of het 

Rijk. De begrotingssystematiek van de verschillende organisaties 

houdt nauwelijks rekening met iets als ketensturing. Men wordt 

veelal op output van eigen producten afgerekend. Dit maakt het 

lastig voor organisaties om budgetten vrij te blijven maken, ook 

bij teruglopende bestanden. Deze factoren maken dat kosten en 

baten bijna per definitie ongelijk verdeeld worden. Een CWI dat 

investeert in ketensamenwerking om risicojongeren aan werk of 

scholing te krijgen, ziet daar financieel weinig van terug. De baten 

tussen de organisaties en de mensen die het moeten doen. Daarin 

zijn de bestuurders essentieel. Het convenant wordt dan veeleer 

de afsluiting van het ontstaansproces van de ketenunit dan de start 

ervan. In het convenant worden enkele basisafspraken vastgelegd 

over de (werking van de) ketenunit. Dit convenant kan worden 

beschouwd als een intentieverklaring om gezamenlijk een ketenunit 

en integrale aanpak voor de problematiek te ontwikkelen. Tijdens 

het verdere ontwikkeltraject van de ketenunit en de integrale 

aanpak worden aanvullende afspraken opgenomen in detailconve-

nanten. Op die manier ontstaat een convenantenstructuur met een 

convenant voor de ketenunit als geheel en detailconvenanten voor 

specifieke onderwerpen.

Gemeenschappelijke visie en heldere doelen en ambities

Het is belangrijk om een gemeenschappelijke visie en heldere 

doelen en ambities voor de ketenunit en ketenaanpak te formule-

ren. Deze visie biedt een belangrijk referentiekader bij te maken 

keuzes en nadere uitwerkingen van de gemeenschappelijke aanpak 

en werkprocessen in de ketenunit en ketensamenwerking. Op basis 

van heldere, concrete en specifieke doelen kunnen ook prestatie-

indicatoren worden vastgesteld, en kan het functioneren van de 

ketenunit en ketensamenwerking worden gemeten en gevolgd. 

Bestuurlijke ambities, visie en doelen kunnen daarbij kernachtig op 

papier worden gezet. Bijvoorbeeld zoals Rotterdam dat deed: ‘elke 

jongere onder 23 heeft een baan, zit op school, of volgt een traject 

naar werk.’ Of Amsterdam: ‘elke jeugdige veelpleger weet binnen 

24 uur wat zijn vervolgtraject wordt.’ 

Initiator en ketenregisseur

Eén van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van ketenunits is 

dat er een organisatie is die zichzelf als verantwoordelijke ziet voor 

de achterliggende (maatschappelijke) problematiek. Die organisatie 

moet ook in de positie zijn om die rol in te vullen. Dat is vrijwel 

altijd een politiek gelegitimeerde overheidsorganisatie. In het geval 

van de multiprobleemgezinnen in Enschede, het Jongerenloket in 

Rotterdam en de Ketenunits Jeugdcriminaliteit in Amsterdam was 

dat de gemeente. De gemeenten werden gezien als logische partij 

om problemen als veiligheid, maatschappelijke zorg en jeugdwerk-

loosheid op te pakken en werden daarom ook geaccepteerd in 

hun rol om partijen bij elkaar te brengen en de ketenunitaanpak te 

initiëren.

De initiator van de ketensamenwerking hoeft niet dezelfde te zijn 

als de ketenregisseur. Die rol kan prima door een andere organi-

satie worden ingevuld. In het geval van de Ketenunits Jeugdcri-

minaliteit in Amsterdam heeft het OM deze rol op zich genomen, 

aangezien dit direct aansloot op de kerntaak van het OM. De 

vanzelfsprekendheid waarmee deze rollen door organisaties zullen 

worden opgepakt en ingevuld, hangt sterk af van de verhoudin-

gen binnen en tussen beleidsdomeinen. In veel gevallen zal de 

gemeente echter deze rollen kunnen oppakken. De gemeente 

heeft vaak een integraal belang, staat boven de partijen, en heeft 

vaak overzicht over meerdere leefdomeinen.

Escalatieniveaus

Als het besluit gevallen is om een ketenunit te organiseren vormen 

de bestuurders, of het topmanagement van de deelnemende 

organisaties een stuurgroep. In de stuurgroep zitten mensen die 

zelfstandig knopen kunnen doorhakken en afspraken kunnen 

maken voor hun organisaties. De leden van de stuurgroep sturen 

gezamenlijk de (ontwikkeling van de) ketenunit aan. Zij stellen het 

werkproces vast, het organisatieontwerp, maken afspraken over 
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van deelname aan de ketenunits, laat staan dat de werkprocessen 

in de moederorganisaties hierop zijn afgestemd. De vertegenwoor-

digers van de moederorganisaties in de ketenunit moeten daarom 

voldoende mandaat hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen 

nemen en te kunnen handelen. 

Daarnaast dient bij de ontwikkeling van een nieuw gemeenschap-

pelijk werkproces van de ketenunit voldoende aandacht te zijn 

voor de aansluiting op de back-office processen. Er moet worden 

bekeken welke werkzaamheden van de verschillende partners in de 

ketenunit zullen worden uitgevoerd en welke bij de moederorgani-

saties blijven. Daarbij is het uitgangspunt dat elke organisatie terug 

op z’n kerntaken wordt gezet, en dat taken, rollen en bevoegdhe-

den vlijmscherp worden afgebakend. Vervolgens is het van cruciaal 

belang dat het nieuwe werkproces aansluit op de werkprocessen 

van de betreffende moederorganisaties, waarbij geen enkele 

schakel over het hoofd wordt gezien. Een andere mogelijke oplos-

singsrichting is de medewerkers van de ketenunit ook een deel van 

hun tijd op locatie bij de moederorganisaties te laten werken om 

de verbinding in stand te houden.

Mandatering en besluitvorming

Het is al eerder gezegd: zonder mandaat van de vertegenwoor-

digers van de betrokken organisaties in de ketenunit is deelname 

aan de ketenunit zinloos. Voor een slagvaardige ketenunit is het 

noodzakelijk dat er bindende besluiten kunnen worden genomen 

in de ketenunit, waar alle partners zich aan moeten houden. 

Dat betekent dat de vertegenwoordigers van de deelnemende 

organisaties hun eigen organisatie kunnen binden aan binnen de 

ketenunit gemaakte afspraken. Het is daarom noodzakelijk dat deze 

vertegenwoordigers zijn gemandateerd door hun moederorganisa-

ties om bindende uitspraken te doen, en dat deze mandatering is 

vastgelegd op bestuurlijk niveau.

Verschillende culturen en manieren van werken

In de ketenunit moeten mensen samenwerken vanuit verschillende 

organisaties met verschillende culturen, verschillende manieren 

van werken, en soms ook verschillende beelden van de client. Een 

politieman zal heel anders naar een multiprobleemgezin kijken, dan 

een maatschappelijk werker. En iemand uit de onderwijssector kijkt 

heel anders naar een jongere dan iemand van de sociale dienst. 

In de praktijk blijkt het een lastige opgave om vanuit zo’n situatie 

tot een gezamenlijk werkproces en gezamenlijke actie te komen. 

Uitgangspunt voor het oplossen van deze problematiek is dat men 

vooral moet samenwerken op basis van vertrouwen, wederzijds 

respect en professionele deskundigheid. Het is belangrijk om de 

verschillende perspectieven op de client zichtbaar te maken en 

productief te maken. De vooronderstelling bij ketensamenwerking 

is immers dat het samenspel tussen die verschillende aanpakken 

bijdraagt aan de oplossing van het probleem. Ervaring met elkaar 

in eerdere samenwerkingsverbanden helpt daarbij. Daarnaast is 

het belangrijk om het belang van teamtrainingen en geïntegreerde 

opleidingstrajecten te onderkennen. Ook is positieve ervaring 

opgedaan met ketenspellen, aan de hand waarvan verschillende 

bloedgroepen bij elkaar zijn gebracht en de medewerkers van de 

ketenunit elkaar beter hebben leren kennen. 

Verschillende aansturingsniveaus

Het is lastig als organisaties op verschillende schaal actief zijn en 

verschillende manieren van aansturing hebben. Een voorbeeld 

daarvan is als twee partners lokaal zijn, terwijl één partner landelijk 

wordt aangestuurd en ook nog eens productgestuurd is. Dit maakt 

komen vooral terecht bij de sociale dienst in de vorm van minder 

uitkeringen. Het vraagt bestuurders met visie en lef om dan toch 

te kiezen voor het oplossen van het maatschappelijk vraagstuk, in 

plaats van het institutionele belang.

Bij de ontwikkeling en het operationeel houden van ketenunits 

worden globaal gezien drie soorten kosten gemaakt, te weten (1) 

kosten voor de uitvoering van specifieke inhoudelijke werkzaamhe-

den, (2) regiekosten, en (3) algemene kosten als automatiserings-

kosten en huisvestingskosten. 

Het is belangrijk om de eerste soort kosten te financieren uit de 

inzet van eigen middelen door de deelnemende organisaties, geba-

seerd op erkenning dat de werkzaamheden tot de eigen kerntaken 

behoren. Voor zover binnen de ketenunits strikte kerntaken worden 

uitgeoefend, dienen deze door de organisaties zelf te worden 

bekostigd. De overige soorten kosten worden middels een verdeel-

sleutel verdeeld over de deelnemende organisaties of gefinancierd 

uit externe bronnen als subsidies vanuit het rijk en/of gemeente.

4.3  Juridische aspecten
De bescherming van de privacy in de privacywetgeving kan een 

drempel zijn om persoonlijke gegevens uit te wisselen tussen 

organisaties. In de praktijk blijkt dit goed te kunnen worden 

geregeld middels een apart privacyreglement. Voorbeelden hiervan 

zijn beschikbaar, onder andere vanuit de praktijkcases uit deze 

publicatie

4.4  Sociaal-organisatorische aspecten
Verhouding ketenunit versus moederorganisaties

In de praktijk ontstaat spanning tussen de teamleden in de keten-

unit en hun moederorganisaties. De teamleden raken enthousiast 

en betrokken bij de integrale aanpak door de ketenunit. Hun focus 

is steeds minder de uitvoering van de afzonderlijke taken en steeds 

meer het integraal oplossen van de problematiek in teamverband. 

Zij ‘drijven’ als het ware steeds verder weg van hun collega’s in de 

moederorganisaties. Voor de moederorganisaties is deelname aan 

de ketenunit één van hun taken en op zichzelf een vreemde eend 

in de bijt. Het blijkt voor de moederorganisaties lastig om binnen 

de eigen organisatie voldoende aansluiting te krijgen en te houden 

bij de ketenunits. Niet iedereen in de organisatie is op de hoogte 
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een multiprobleemsituatie. Naast de noodzaak van ICT voor een 

kwalitatief goede aanpak, draagt de inzet van ICT ook bij aan het 

reduceren van de transactiekosten in de keten. Hierdoor wordt ook 

de effi ciency van de keten verbeterd.

Overigens blijkt het op orde krijgen van de informatiesyste-

men lastig. De werking van informatiesystemen blijkt vaak een 

probleem. Informatie komt niet naar voren zoals bedoeld of inge-

voerd. Er ontbreekt nog te vaak informatie. De resultaten en cijfers 

zijn door invoerfouten en systeemfouten vaak nog onvoldoende 

betrouwbaar. Ook komt het voor dat vertegenwoordigers van de 

betrokken organisaties in de ketenunit geen toegang hebben tot 

het eigen systeem van de moederorganisatie. 

Uit onze praktijkvoorbeelden blijkt dat ICT een belangrijke en 

dubbele rol vervuld. Aan de ene kant is ICT de ‘enabler’ voor 

nieuwe integrale aanpakken van multiprobleemsituaties en is verre-

gaande samenwerking alleen mogelijk door innovatieve toepas-

sing van ICT. Aan de andere kant blijkt het moeizaam om nieuwe 

mogelijkheden van ICT volledig te benutten en is het een belangrijk 

knelpunt, zeker in situaties waarin de aanpak een interorganisatio-

neel karakter heeft.

het lastig om op lokaal niveau passende afspraken te maken. Breng 

knelpunten op dit vlak zo snel mogelijk ter sprake op stuurgroepni-

veau en los ze daar op.

Heldere en vastgelegde werkprocessen

Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe de werkprocessen in 

de ketenunit lopen en op welke wijze deze werkprocessen zijn 

afgestemd op de processen in de moederorganisaties. Bij voorkeur 

worden de werkprocessen vastgelegd in een zogenaamd proces-

boek. Hierdoor is voor alle betrokkenen helder wat de verwach-

tingen zijn en de hoeveelheid tijd waarin bepaalde taken worden 

uitgevoerd. Ook biedt het procesboek een belangrijk inwerkin-

strument voor nieuwe medewerkers. Dat betekent overigens wel 

dat het procesboek goed toegankelijk moet blijven en niet té veel 

details moet bevatten.

4.5  Inhoudelijke aspecten
Professionele vrijheid versus standaardisatie

Een spanningsveld in de ketenunits is die tussen professionele 

vrijheid en standaardisatie. In de ketenunits participeren diverse 

professionals van verschillende pluimage en cultuur die elk scher-

men met een bepaalde vrijheid van handelen. Voor een gecoördi-

neerde integrale aanpak is juist een bepaalde mate van standaar-

disatie in aanpak en methodiek gewenst. Door standaardisatie in 

aanpak en methodiek leren de professionals elkaars taal spreken, 

wordt het professioneel handelen transparant gemaakt, en kunnen 

zij als team effectiever optreden bij complexe problemen.

Eenduidige oriëntatie op de cliënt en gemeenschappelijke aanpak

in het kader van de ketenunits worden er verbindingen gemaakt 

tussen mensen, waardoor ook de verbindingen van de organisaties 

erachter sterker is. Er ontstaat meer oog voor elkaar en elkaars 

werkwijze. Met de ketenunits leren verschillende werelden elkaar 

kennen én onderkennen dat zij elkaar nodig hebben in het belang 

van de cliënt. Er is sprake van een gemeenschappelijke oriëntatie 

op het probleem. Een van de belangrijkste successen is onder meer 

het mobiliseren van professionele inzichten, gericht op het verbete-

ren en verhogen van de slagvaardigheid van de interventies. Oude 

beelden van elkaar worden bijgesteld en ingangen naar elkaar zijn 

makkelijker te vinden.

In het proces van methodiekontwikkeling is het slim om gebruik te 

maken van elkaars sterke kanten. Juist het werken op één locatie 

levert veel inzicht op in elkaars werk en dus ook de mogelijkheden 

elkaars sterke kanten te benutten. Dat levert nieuwe aanpakken en 

benaderingen op.

4.6  Informatiekundige en technologische 
aspecten

ICT: knelpunt en ‘enabler’

Samenwerking in complexe ketens vereist intensief informatie-

verkeer tussen de betrokken samenwerkingspartners. Een goede 

informatievoorziening is cruciaal voor een integrale aanpak, 

waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, omdat er veel meer 

informatie over de probleemsituatie en de achtergrond daarvan 

beschikbaar is. De ketenunit fungeert daarbij als informatie-

knooppunt. Informatie vanuit meerdere instanties, disciplines en 

deskundigheden is gebundeld en wordt over langere tijd in beeld 

gebracht [8]. ICT moet het mogelijk maken informatie van alle 

betrokken partners aan elkaar te koppelen en gegevens van de 

verschillende partners zoveel mogelijk automatisch te verwerken. 

Deze informatie vormt de basis voor de coördinatie en aanpak van 
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Samenwerken in ketens is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen om een multi-

disciplinaire aanpak. Voorheen creëerden we voor elk nieuw probleem een nieuwe organisatie. Nieuwe instituten, met nieuwe belangen voor 

soms hele specifi eke doelgroepen. Ketensamenwerking beoogt dat probleem op te lossen door de relevante partijen bij elkaar te brengen om 

gezamenlijk de vraag van de klant op te lossen of een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. Het grote probleem van veel ketens is echter 

het gebrek aan daadkracht, de vrijblijvendheid in de samenwerking, of de omslachtige overlegstructuren. In deze publicatie hebben wij een 

nieuwe organisatievorm beschreven die daarvoor een oplossing biedt: de ketenunit. Een oplossing beproefd in de weerbarstige praktijk van 

de aanpak veelplegers in Amsterdam, de jeugdwerkloosheid in Rotterdam en de aanpak van multiprobleemgezinnen in Enschede. Kenmerken 

van deze nieuwe organisatievorm zijn: 

• De partners vormen één (tijdelijke) gemeenschappelijke organisatie-eenheid waarin medewerkers van alle kernpartners gedetacheerd zijn 

(interface);

• De organisatie-eenheid werkt op basis van één werkproces;

• In de organisatie-eenheid vinden vraagarticulatie en diagnose plaats;

• De organisatie-eenheid voert de regie, treedt op als opdrachtgever van de keten en monitort uitvoering;

• De back-offi ces van de kernpartners fungeren als hoofdaannemer;

• Relevante klantinformatie voor alle partners inzichtelijk;

• Soms elementen van vraagsturing door inkoop van benodigde diensten.
“De ketenunit is in principe een tijdelijke 
eenheid die weer opgeheven wordt als de 
omvang van het maatschappelijk vraagstuk 
is teruggedrongen, of de klantvraag is opge-
droogd.” 
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Conclusie



De ketenunit is in principe een tijdelijke eenheid die weer opge-

heven wordt als de omvang van het maatschappelijk vraagstuk is 

teruggedrongen, of de klantvraag is opgedroogd. 

Aan de ketenunit liggen stevige bestuurlijke afspraken ten gronds-

slag. Beslissingen in de ketenunit zijn bindend voor de betrokken 

partners en indien nodig kan de teamleider of ketenunitmanager 

knopen doorhakken als de professionals er niet uit komen. Op die 

manier wordt slagkracht georganiseerd om de expertise van de 

partners zo optimaal mogelijk te benutten. En ook heeft u in dit 

boekje kunnen lezen dat het opzetten van een ketenunit begint bij 

bestuurlijke ambitie. Begin er daarom alleen aan als het gaat om 

een dringend maatschappelijk vraagstuk, waar u als bestuurder, of 

indien u ambtenaar bent, uw politieke baas, zich persoonlijk voor 

wil inzetten. Informatie over de praktijkcases in deze publicatie 

vindt u op www.inaxis.nl. 

Wij hopen dat dit boekje een bijdrage zal leveren aan het effectie-

ver oppakken van complexe maatschappelijke opgaven.
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Ketenunits: Grip krijgen op publieke ketens

Samenwerken in ketens is niet meer weg te denken uit onze samenleving. 

Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen om een multidiscipli-

naire aanpak. Voorheen creëerden we voor elk nieuw probleem een nieuwe 

organisatie. Nieuwe instituten, met nieuwe belangen voor soms hele speci-

fieke doelgroepen. Ketensamenwerking beoogt dat probleem op te lossen 

door de relevante partijen bij elkaar te brengen om gezamenlijk de vraag 

van de klant op te lossen of een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. 

Het grote probleem van veel ketens is echter het gebrek aan daadkracht, de 

vrijblijvendheid in de samenwerking, of de omslachtige overlegstructuren. 

In deze publicatie beschrijven Arjan van Venrooy en Léon Sonnenschein een 

nieuwe organisatievorm die daarvoor een oplossing biedt: de ketenunit. 

Deze oplossing is beproefd in de weerbarstige praktijk van de aanpak 

jeugdcriminaliteit en veelplegers in Amsterdam, de jeugdwerkloosheid in 

Rotterdam en de aanpak van multiprobleemgezinnen in Enschede.


