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Casusbeschrijving Ketencoördinatie Jeugd 

 

Er komt een melding binnen over een meisje M, nu 6 maanden oud. M is te vroeg geboren na 32 weken 

zwangerschap en heeft tot een leeftijd van 8 weken in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft in verband met  

wegvallende ademhaling monitorbewaking gehad. Tijdens de consultatiebureau bezoeken lijkt M het 

goed te doen, ze ontwikkelt zich goed en laat een goede groei zien. 

 

Er spelen problemen in dit gezin, de vader is afkomstig uit Egypte en spreekt en beetje Nederlands. Hij 

komt zwakbegaafd over, zijn IQ niet bekend, maar hij doet zijn best om goed voor M en zijn vrouw te 

zorgen. Vader is arbeidsongeschikt, ze leven van een uitkering. Hij is hartpatiënt en heeft al eens een 

hartinfarct gehad. Hij is erg bang hoe het verder moet met het gezin als hem iets overkomt. 

Moeder is ook afkomstig uit Egypte, maar praat en verstaat geen Nederlands. Zij is christen, en heeft 

een traumatisch verleden in het moslimland Egypte. Ze is in Egypte verkracht vanwege haar geloof. 

Volgens vader zijn haar vreselijke dingen aangedaan maar moeder zelf zegt niets. Vanuit het ziekenhuis 

is er al begeleiding geweest door een maatschappelijk werkster in verband met het bijzondere gedrag 

van moeder. Aan de ene kant is ze erg onzeker en maakt ze zich veel zorgen, maar aan de andere kant 

is ze apathisch. Er is contact gezocht met de GGZ, echter kwam de hulpverlening niet op gang. Daarbij 

blijkt er bij moeder sprake te zijn van een posttraumatische stressstoornis, ze lijkt psychotisch. Het is 

moeilijk contact met haar te maken. Moeder gaat nergens heen zonder vader, ze houdt hem altijd vast 

aan zijn broekriem. Ze gedraagt zich volgens vader als een kind, plast in haar broek en kan niets alleen. 

Toen er sneeuw viel was moeder bang dat dit M kwaad zou doen en was hiervan uren aan het trillen. 

Ook dacht moeder dat M dood zou gaan aan een zetpil paracetamol en liet ze zich hierover niet 

geruststellen. Vader voelt zich hulpeloos en heeft het gevoel 2 kinderen te hebben. Hij zorgt wel goed 

voor M. Het gezin heeft klein sociaal netwerk, geen vrienden en familie. Er is wel hulp van Christenkerk 

en Pater Josef. 

 

Er zijn diverse hulpverleners actief binnen het gezin. Een JGZ verpleegkundige heeft huisbezoeken 

afgelegd. De huisarts heeft antidepressiva voorgeschreven maar schat de situatie verder niet zorgelijk in. 

Een maatschappelijk werker biedt ondersteuning voor alle organisatorische zaken zoals het huishouden 

en contacten met sociale zaken. Er is een bewindvoerder voor de financiën en praktische 

thuisbegeleiding voor het samen maken van een dagstructuur. Moeder staat bij GGZ op een wachtlijst 

van 3 maanden voor therapie. 

 

Omdat veel mensen naast elkaar heen lijken te werken is er door de ketencoördinator een casusoverleg 

gepland. Vader is ook aanwezig bij het overleg en hij vindt dit erg prettig omdat hij  soms ook niet meer 

weet wie nu wat doet. Hij geeft aan dat voor hem het belangrijkste is dat zijn vrouw beter wordt. Tijdens 

het overleg is onder leiding van de keten coördinator een plan van aanpak gemaakt om alle hulp goed op 

elkaar af te stemmen. Daarnaast is nagedacht over het verkorten van de wachtlijst bij de GGZ, wie kan 

daar een rol inspelen? In eerste instantie wordt gedacht aan de huisarts en hem wordt gevraagd of hij 

een crisismelding kan doen bij de GGZ. Om na te gaan of het proces goed verloopt plant de 

ketencoördinator binnen 6 weken een nieuw overleg.  
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Samenvatting 

 

 

Sinds 2008 is er binnen de gemeente Oosterhout een ketencoördinator jeugd actief. Deze 

ketencoördinator heeft als doel het (re)organiseren van hulpverlening bij (meervoudige) 

probleemgezinnen. De afgelopen drie jaar zijn 72 casussen behandeld. Dit project in de gemeente 

Oosterhout is als proeftuin gebruikt om een eerste aanzet te maken voor prestatie-indicatoren voor 

ketencoördinatie. Deze rapportage is gebaseerd op de resultaten van het evaluatie-onderzoek 

binnen deze proeftuin.  

 

De activiteiten van de ketencoördinator zijn vooral gericht op het stroomlijnen van de 

werkzaamheden van de hulpverleners rondom casussen. Uit het evaluatieonderzoek komt duidelijk 

naar voren dat de ketencoördinator vooral pragmatisch aan het werk is gegaan. Zaken die 

gerealiseerd zijn liggen vooral op het vlak van afstemming, verheldering en coördinatie van rol- en 

taakverdeling tussen de hulpverleners en inter-professionele samenwerking. De belangrijkste taken 

van de ketencoördinator zijn het maken van een plan van aanpak met het gezin (indien mogelijk) 

en het op gang brengen van de hulpverlening. Daarnaast is informatie-uitwisseling tussen 

hulpverleners en achterliggende organisaties, één van de kernactiviteiten van de ketencoördinator. 

 

De evaluatie is gebaseerd op de volgende bronnen: vragenlijsten bij 10 gezinnen, registratie van 

de ketencoördinator zelf, een schriftelijke enquête onder hulpverleners en de inzet van een digitale 

vragenlijst bij de ketenpartners over het ontwikkelingsmodel Ketenzorg van Vilans. 

 

Tien gezinnen in Oosterhout die met de ketencoördinator en hulpverlening te maken hebben 

gehad, waren bereid om hun ervaringen kenbaar te maken. Deze ervaringen zijn overwegend 

positief. Verder blijkt uit de registratie van de ketencoördinator dat bij 45% van cliënten de situatie 

verbeterd was en de ketencoördinator geen bemoeienis meer heeft. Bij 9% (van 10 casussen…? 

Hoeveel is dat?) van de casussen was de situatie verslechterd en deze casussen zijn doorverwezen 

naar jeugdzorg.  

 

Uit de analyses van bestaande registratie van de ketencoördinator van 2008-2011, blijkt dat het 

netwerk van hulpverleners over de verschillende casussen zeer gebreid (23 instanties) en divers is 

en verschilt tussen de casussen. . Van 50 casussen is de doorlooptijd geregistreerd: bij 22% 

duurde het traject korter dan 1 maand, bij 48% tussen de 2 en 6 maanden en bij 30% langer dan 

een half jaar. De problematiek van de gezinnen is complex en heeft veelal te maken met 

psychische en psychiatrische problematiek en gezinsproblemen (financieel, school/werk of 

echtscheiding). 

 

De ketencoördinator is alleen bij het maken van het plan van aanpak direct betrokken bij het gezin. 

Dit betekent dat het lastig is om de toegevoegde waarde van een ketencoördinator in termen van 

outcome (verbetering situatie gezin en kind) uit het drukken. De outcome wordt in grote mate 

bepaald door de uitvoerende hulpverlener(s). Goede afstemming en organisatie van die 
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hulpverlening zijn daarin, zeker bij complexe situaties waar meerdere hulpverleners betrokken zijn, 

erg belangrijk. Echter ondanks dat de werkprocessen goed georganiseerd kunnen zijn, hoeft een 

gezin de hulp zelf niet als goed te ervaren. Omgekeerd kan ook; de hulp kan slecht georganiseerd 

zijn, het contact tussen het gezin en de individuele hulpverlener kan zo goed zijn dat het gezin toch 

de hulp als goed ervaart. 

 

Uit het evaluatieonderzoek komen een aantal aandachtspunten naar voren voor de 

doorontwikkeling van ketencoördinatie jeugd en de manier waarop je de toegevoegde waarde 

hiervan inzichtelijk kunt maken.  

Ten eerste is dit het punt van borging. De ketencoördinatie jeugd in Oosterhout draait vrijwel 

uitsluitend op de inzet van de ketencoördinator en hier wordt veel gebruik gemaakt van 

persoonlijke contacten. Dit maakt de ketencoördinatie kwetsbaar. Door ketencoördinatie te 

plaatsen in of wel een CJG structuur, ofwel binnen wijkteams kan een betere borging worden 

gerealiseerd. 

 

Ten tweede zou de functie van ketencoördinator helder geformuleerd moeten worden met een 

afgebakende taakomschrijving. Uit literatuur en dit evaluatieonderzoek is duidelijk gebleken dat 

een ketencoördinator zich onderscheidt van een zorgcoördinator/casemanager omdat deze laatste 

zich richt op de inhoudelijke zorg en vaak als eerste aanspreekpunt voor het gezin geldt. Een 

ketencoördinator houdt zich bezig met de overkoepelde organisaties, advies en beleidsformulering 

en treedt alleen op als de hulpverlening is vastgelopen of dreiging hiervoor bestaat. Wanneer in 

overleg met het gezin een nieuw geformuleerd plan van aanpak is geformuleerd, de hulpverlening 

is op- of afgeschaald en/of een zorgcoördinator is aangewezen, treedt de ketencoördinator terug en 

volgt de voortgang op afstand.  

 

Tot slot vraagt de evaluatie en monitoring van de ketencoördinatie de aandacht. Om zicht te 

krijgen op de toegevoegde waarde van ketencoördinatie is het van belang dat zowel op 

organisatieniveau (input), werkprocessen (throughput), uitgevoerde activiteiten (output) en 

resultaten voor het gezin (outcome) gemonitord wordt. Om dit te bereiken dient er een 

gestructureerde en continue werkwijze  ontwikkeld te worden. Voor deze ontwikkeling kan gebruik 

gemaakt worden van de landelijke indicatoren zoals de prestatie-indicatoren CJG of het 

toetsingskader Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid van het Integraal Toezicht Jeugd 

(Landelijke inspecties Jeugd en Volksgezondheid). 
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1. Inleiding 

 

1.1 Wat is ketencoördinatie en ketenzorg jeugd in de gemeente 

Oosterhout? 

 

In Nederland hebben ongeveer 2% tot 5% van de kinderen (0-12 jaar) te maken met meervoudige 

problematiek binnen het gezin. Wanneer we dit concreet vertalen naar de gemeente Oosterhout 

betekent dit dat  150 tot 385 kinderen en gezinnen te maken hebben met meervoudige 

problemen
1
. 

De problematiek kan uiteenlopende oorzaken hebben, zoals een psychische of 

verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking bij de ouders. Naast een zorgvraag bij 

deze problematiek hebben deze gezinnen vaak ook andere problemen zoals met opvoeding, 

schulden, werkloosheid, gezondheid en huisvesting. In de gezinnen is vaker sprake van agressie, 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Kinderen die opgroeien in deze gezinnen lopen risico’s ten 

aanzien van een gezonde en veilige ontwikkeling. 

De zorg en ondersteuning van deze gezinnen is moeilijk en complex. De gezinnen hebben te maken 

met veel instellingen en hulpverleners die werken vanuit verschillende achterliggende wetgeving, 

financiering en werkprocessen. De problematiek in deze gezinnen is vaak zo hardnekkig dat, nadat 

het ingezette zorgtraject is afgerond, het gezin vroeg of laat opnieuw in de problemen komt. 

 

In 2008 is de gemeente Oosterhout gestart met de verwijsindex Zorg voor Jeugd en de uitvoering 

van ketencoördinatie. Hierbij is er voor gekozen de coördinerende taak te beleggen bij de 

jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Brabant
2
. 

 

 

1.2 Hoe verloopt de ketenzorg in Oosterhout 

 

Het proces dat met de methodiek ketencoördinatie wordt doorlopen is schematisch weergegeven in 

het stroomdiagram (figuur 1)
 3

. 

De functie ketencoördinator wordt binnen de GGD uitgevoerd door een jeugdarts (Fase A). Bij 2 of 

meer signalen wordt ketencoördinatie gestart. (Fase B). De ketencoördinator is verplicht contact op 

te nemen met de signaleerders om na te gaan wat de inhoud en de urgentie van de signalen is. 

Gezamenlijk wordt bepaald of er een ketenoverleg moet plaatsvinden. (Fase C). Afstemming vindt 

plaats met andere netwerkoverleggen. (Fase D). Dit voorkomt dat jeugdigen en gezinnen op 

meerdere plekken worden besproken.  

                                                

1 Deze aantallen zijn berekend op basis van het aantal kinderen in de gemeente Oosterhout van 0 tot en met 12 jaar per 1 

januari 2012. Dit zijn 7665 kinderen. Bron: statline. cbs.nl. 

2 mits Bureau Jeugdzorg geen bemoeienis heeft in de vorm van een casemanager. Dan ligt de coördinatietaak bij hen 

3 Dit deel is overgenomen uit: Ketencoördinatie door de jeugdgezondheidszorg: sleutel voor effectiever samenwerking? 

S.W.H.Zandvoort, J. de Goede, H.T. Kroesbergen en L.A.M. van de Goor. TSG, 1, 2013. 
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Ouders en jeugdigen worden altijd uitgenodigd voor een ketenoverleg. (Fase E). Mochten zij niet 

aanwezig willen of kunnen zijn dan worden zij naderhand geïnformeerd. Tijdens het ketenoverleg 

wordt in samenspraak met het gezin en de professionals een gezamenlijk plan van aanpak 

opgesteld. Er wordt bepaald wie, wat, wanneer doet, waarbij ook kritisch gekeken wordt naar het 

aantal hulpverleners binnen een gezin. Van ieder ketenoverleg wordt een verslag gemaakt met 

daarin een lijst met persoonsgegevens van de professionals, de ouders en de jeugdigen, een kort 

overzicht van de zorgen en de gemaakte afspraken. Alle deelnemers, inclusief ouders krijgen een 

verslag met de gemaakte afspraken. Dit wordt toegevoegd aan het elektronisch kinddossier. (Fase 

F). Indien nodig wordt tijdens het ketenoverleg een volgende afspraak gemaakt voor evaluatie van 

de gemaakte afspraken. (Fase G). De tijdstermijn voor een volgend overleg is per casus 

verschillend en hangt af van de ernst en de urgentie van de problematiek en de mate van 

bereidheid bij ouders om de gezinssituatie te veranderen en de regie weer op te pakken. De 

ketencoördinator volgt het proces en bewaakt de voortgang van de hulpverlening. Nieuwe 

zorgsignalen binnen een gezin kunnen leiden tot een vervroegd spoedoverleg. (Fase H). 

Ketencoördinatie eindigt als de situatie van het gezin zodanig verbeterd is dat het aantal 

hulpverleners teruggebracht kan worden naar nul. Het gezin kan dan weer zelfstandig de regie 

oppakken en de ontwikkeling van de jeugdige(n) wordt niet meer bedreigd. (Fase I). De 

ketencoördinatie vanuit de GGD eindigt ook als het kind in aanmerking komt voor begeleiding bij 

Bureau Jeugdzorg. Dit gebeurt bij een zorgmelding en bij onvoldoende passende zorg in de 

eerstelijn. Door middel van een warme overdracht wordt de coördinatie overdragen. (Fase K). Als 

hulpverleners niet tot een plan van aanpak komen of het gezin krijgt te maken met onacceptabele 

wachttijden heeft de ketencoördinator de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde 

doorzettingsmacht. Samen met de directeur van de GGD kan hulpverlening via de wethouder Jeugd 

afgedwongen worden bij hulpverlenende instanties. (Fase J). 
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Figuur 1: Stroomdiagram ketencoördinatie Oosterhout 

 

 

 

 

 

 

 

  

C. Telefonisch overleg met 

de professionals. 

E. Indien nodig ketenoverleg 

in aanwezigheid van 

ouders/jeugdigen.  

Organisator en voorzitter: 

de ketencoördinator. 

D. Afstemming met andere 

netwerk overleggen.  
 

H. Indien nodig spoedoverleg  bij 

escalatie in het gezin. 

Basisbehoefte en veiligheid bij 

kind(eren) niet meer 

gegarandeerd. 

F. Tijdens ketenoverleg opstellen van plan van aanpak door ouders en 

professionals. 

Wie doet wat en wanneer en voor welk gezinslid? 

Afspraken schriftelijk vastleggen door ketencoördinator. 

A. Registratie zorgsignalen: via de 

verwijsindex Zorg voor Jeugd of 

rechtstreeks bij de ketencoördinator, 

van de GGD West-Brabant. 

B. Bij 2 of meer zorgsignalen wordt 

ketencoördinatie gestart door de 

GGD West-Brabant of Bureau 

Jeugdzorg. 

G. Eén of meerdere  

vervolg - ketenoverleg(gen)  na een 

bepaalde periode. Doel: Volgen van het 

proces, terugkoppeling van activiteiten 

en evaluatie van het plan van aanpak.  

J. Indien nodig inschakelen van de 

directeur van de GGD om via de 

wethouder Jeugd hulpverlening af 

te dwingen bij instanties. 

(doorzettingsmacht)  

K. Indien nodig overdracht 

of (zorg)melding bij 

Bureau Jeugdzorg. 

I. Hulpverlening kan 

teruggebracht worden 

naar 0. 

Ketencoördinatie stopt. 
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2. Evaluatie van de ketencoördinatie en ketenzorg 

 

2.1 Structuur van de evaluatieopzet. 

 

Bij de evaluatiestudie wordt gebruikt gemaakt van vier resultaatsgebieden, die in het onderstaande 

figuur zijn weergegeven. 

 

 

Figuur 1: Logisch evaluatiemodel (aangepast van 1, 2, 3) 

 

Centraal staat de outcome: Wat levert de geboden ketenzorg concreet op voor het gezin? Bij de 

output gaat het om de activiteiten en diensten die door de samenwerkende hulpverleners zijn 

aangeboden aan het gezin. Om deze output te kunnen leveren door de hulpverleners, volgen zij 

werkprocessen; dit noemen we de throughput. Tot slot worden de werkprocessen mogelijk 

gemaakt door de samenwerkende organisaties; dit noemen we de input of structuur. 

 

 

2.2 Beschrijving resultaatgebieden 

 

2.2.1 Outcome 

Er is een vragenlijst uitgezet onder 25 gezinnen die in 2011 begeleiding hebben ontvangen naar 

aanleiding van meervoudige problematiek. De keten coördinator is hier bij betrokken geweest. 10 

gezinnen hebben de vragenlijst over hun ervaringen met de ketenzorg ingevuld. De resultaten van 

dit deelonderzoek moet als indicatief worden beschouwd (zie bijlage 1). 

 

De gezinnen is gevraagd om aan te geven hoe het nu gaat in vergelijking met de periode voordat 

men begeleiding heeft gekregen. 

 

outcome

output

Througput/processen

Input/ structuur

outcome

output

Througput/processen

Input/ structuur
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 minder goed hetzelfde beter Totaal 

Hoe gaat het nu thuis? 1 1 8 10 

Kunt u makkelijker met de 

problemen om gaan? 

2 3 5 10 

Hoe beoordeel je nu de problemen 2 1 6 10 

Tabel 1: resultaat ketenzorg volgens gezinnen(in aantallen) 

 

De gezinnen geven aan dat de hulpverlening meer rust heeft gebracht, betere communicatie, 

passende hulp is verkregen en  meer structuur in het gezin. De gezamenlijke hulpverlening kreeg 

een 7,5. 

Tweederde van de ondervraagde gezinnen gaf aan dat de aanpak de juiste is voor hun gezin, ook 

over de bejegening is men  tevreden en ook zijn de hulpverleners (op een enkele keer na) goed 

bereikbaar. 

 

De ketencoördinator (zie bijlage 1) heeft in de periode 2008-2011 een registratie bijgehouden van 

72 gezinnen. Bij 65 van deze gezinnen is er informatie aanwezig over de afronding van de 

begeleiding en resultaten: 

 

Afsluiting ketencoördinatie, 65 gezinnen  N % 

- zorg teruggebracht naar 0 hulpverleners 

- overdracht naar BJZ¹ 

- zorgmelding AMK/BJZ  

- anders 

- onbekend 

Totaal 

38 

18 

3 

2 

4 

 

65 

58 

28 

5 

3 

6 

 

100 

Resultaat ketencoördinatie, beoordeling gezinssituatie.  N % 

- sterk verslechterd 

- wat verslechterd 

- hetzelfde gebleven  

- wat verbeterd 

- sterk verbeterd 

- niet te beoordelen 

6 

0 

12 

14 

15 

18 

9 

0 

18 

22 

23 

28 

Tabel 2: resultaat ketenzorg uit registratie ketencoördinator 

 

2.2.2 Output 

In dit resultaatgebied staan de uitgevoerde activiteiten en diensten centraal. Dit kunnen 

activiteiten zijn van de hulpverleners en van de ketencoördinator.  

In deze registratie van de ketencoördinator staat niet genoteerd welke activiteiten en diensten door 

de hulpverleners zijn uitgevoerd. Hier is dus geen overzicht van. Ook is er geen inzicht in gevoerde 

registraties van de hulpverleners zelf. Wel kunnen we uit de registratie van de ketencoördinator 

achterhalen wat de duur van de verschillende casussen is geweest, bij 50 van de 72 casussen is dit 

geregistreerd. 
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Grafiek 1: Duur van de ketenzorg bij 50 geregistreerde casussen 2008-2011. 

 

De ketencoördinator heeft bijgehouden welke de betrokken hulpinstanties waren bij de casussen. 

In totaal zijn dit 23 instanties, een aantal particuliere hulpverleners en het sociale netwerk en 

gezinsleden. 

De top 5 van meest genoemde gesprekspartners zijn: 

1. onderwijs 

2. jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar 

3. jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 

4. schoolmaatschappelijk werk 

5. algemeen maatschappelijk werk. 

 

Uit de registratie kunnen we een overzicht maken van de activiteiten van de ketencoördinator. 

 

De top 5 van activiteiten van de ketencoördinator ziet er als volgt uit: 

1. afstemming van casussen met het MASS overleg (Casusoverleg Maatschappelijke 

Steunsystemen) 

2. informatie verzamelen en overleg met derden (hulpverleners) 

3. aanvullende informatie verzamelen over het hulpverleningsaanbod  

4. opstellen van een plan van aanpak 

5. aanpassen van hulpverleningsplannen. 

 

De ketencoördinator registreert de doelstellingen van de casussen. In de meeste gevallen gaat het 

dan om afstemming van de hulpverlening en het maken van een plan van aanpak.  

Ook de problematiek van de casussen wordt geregistreerd, hier volgt de top 5: 

1. psychische/psychiatrische gezondheid van het kind 

2. psychische ziekte van één van de ouders 

3. problemen met geld/inkomen ouders 

4. problemen met school, werk/werkloosheid 

5. echtscheiding van de ouders. 

 

Daarbij wordt de ernst van de signalen genoteerd. In tweederde van de gevallen was er sprake van 

een ernstige of urgente situatie. 

Duur van de ketenzorg

22%

2%

10%

20%

12%

4%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

< 1 maand

1-2 maanden

2-3 maanden

3-4 maanden

4-5 maanden

5-6 maanden

> 6 maanden
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2.2.3 Throughput (werkprocessen) 

Het gebruik maken van de eigen kracht van het gezin of jongere wordt landelijk gezien als één van 

de belangrijkste elementen  voor succesvolle hulpverlening. Dit betekent dat hulpverleners (en 

coördinatoren) ernaar sterven om de regie waar mogelijk bij de jongeren of het gezin te leggen. 

Concreet begint dit bij het opstellen van het plan van aanpak. Uit de registratie halen we dat er in 

15% van de casussen een plan van aanpak is gemaakt en bij 10% van de casussen het plan van 

aanpak is bijgesteld. Er is hierbij niet geregistreerd of en in welke mate de gezinnen of jongeren 

betrokken zijn. Ook zaken als de wijze waarop de jongeren of gezinnen zelf gaan werken aan de 

gestelde doelen in het plan van aanpak of in hoeverre het sociale netwerk ingeschakeld wordt, zijn 

niet geregistreerd of in de dossiers terug te vinden. 

 

Uit de klantervaringstoets kunnen we wel een paar aanwijzingen vinden.  

In deze toets geven 6 van de 10 respondenten aan dat er een plan van aanpak met hen is 

gemaakt. Alle 6 hebben hun instemming gegeven. 5 van de 6 gezinnen geeft aan dat men heeft 

kunnen meebeslissen over het plan van aanpak en waar het plan van aanpak is bijgesteld op basis 

van input van het gezin. 

 

Een ander belangrijk element in het werkproces is de informatie-uitwisseling tussen de 

hulpverleners en de cliënten. 

Uit de registratie van de ketencoördinator komt naar voren dat juist communicatie en 

gegevensuitwisseling met en tussen hulpverleners, andere professionals en overlegstructuren één 

van de kernactiviteiten is van de ketencoördinator. 

 

De top vijf van instanties waar contact mee wordt gelegd: 

1. maatschappelijke opvang 

2. meldpunten en vangnetfuncties 

3. verslavingszorg 

4. justitiële instellingen 

5. raad voor de kinderbescherming. 

 

Uit de klantervaringstoets blijkt dat in alle gevallen hulpverleners toestemming hebben gevraagd 

om informatie met andere hulpverleners te delen. Toch geven gezinnen aan dat bij 3 van 10 men 

vaak/altijd dingen opnieuw moet vertellen. 

Eén gezin maakt er melding van dat de hulpverleners niet op 1 lijn zitten als het om de 

behandeling gaat en bij 5 van de 10 gezinnen geven de hulpverleners soms tegenstrijdige 

informatie. 

 

Uit aanvullend onderzoek naar de organisatiestructuur kunnen we ook achterhalen hoe 

informatiedeling geborgd is. In dit onderzoek is bij 16 ketenpartners en hun medewerkers een 

digitale vragenlijst afgenomen over de samenwerking tussen de deelnemende organisaties (zie 

bijlage 1). 
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9 van de 16 respondenten gaven aan dat er afspraken zijn vastgelegd over de wijze van 

informatie-uitwisseling (welke informatie, door wie en hoe) en afspraken zijn gemaakt over 

omgaan met en uitwisselen van cliëntgegevens. De overige respondenten gaven aan dat deze 

afspraken niet aanwezig waren of dat men het niet wist. Zaken zoals, het gebruik maken van 

uniforme persoon /identificatienummers van cliënten door de hele keten heen, het ontwikkelen van 

koppelingen tussen databases van ketenpartners en het gebruik maken van een cliëntvolgend 

dossier dat toegankelijk en bruikbaar is voor alle ketenpartners, zijn niet aanwezig. 

 

2.2.4 Input 

Om de samenwerking binnen het project ketencoördinatie in beeld te brengen, is er gebruik 

gemaakt van het Ontwikkelingsmodel Ketenzorg van Vilans (4).  

Het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg benoemt negen kwaliteitsclusters. De negen clusters zijn: 

 

1. Cliëntgerichtheid: betreft het ontwikkelen van zorg en informatiestromen afgestemd op 

doelgroepen van cliënten 

2. Ketenregie en logistiek: over het stroomlijnen van de zorg voor de gehele keten 

3. Resultaatmanagement: het benoemen van prestatie-indicatoren en normen om vervolgens 

resultaten in de keten te kunnen evalueren. 

4. Optimale zorg: het ontwikkelen van een multidisciplinair zorgpad voor de keten gebaseerd op 

de behoeften van cliënten, in de keten en op evidence-based richtlijnen of zorgstandaarden. 

5. Resultaatgericht leren: heeft betrekking op een leerklimaat dat gericht is op voortdurend 

verbeteren van resultaten in de keten. 

6. Interprofessionele samenwerking: elementen zoals het omschrijven van de cliëntgroep waarop 

de ketensamenwerking zich richt en het werken in multidisciplinaire teams.  

7. Rol en taakverdeling: inzicht in elkaars expertise, het afspreken van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de keten en over het bereiken van effectieve 

samenwerking op alle niveaus tussen ketenpartners. 

8. Ketencommitment: het neerleggen van de gezamenlijke ambitie en doelen van de 

ketensamenwerking, in samenwerkingsafspraken of convenanten.  

9. Transparant ondernemerschap: het afspreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

het eindresultaat. 

 

Deze 9 kwaliteitsclusters zijn via een digitale vragenlijst bij de ketenpartners en hulpverleners die 

betrokken zijn geweest bij 1 of meer casussen nagevraagd. 

In de vragenlijst worden de ketenactiviteiten nagevraagd. De resultaten worden in het 

onderstaande figuur radardiagram weergegeven. Hoe hoger de score op het radardiagram, hoe 

vaker hebben respondenten aangegeven dat elementen binnen deze cluster gerealiseerd zijn  
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Figuur 2: Radardiagram ketencoördinatie Jeugd Oosterhout. 

 

 

Het radardiagram laat zien dat binnen het project ketencoördinatie jeugd Oosterhout op een aantal 

clusters elementen van ketenzorg geïmplementeerd zijn. Op de clusters rol- en taakverdeling en 

inter-professionele samenwerking scoort het project hoog. Dit zijn vooral de aspecten gericht op 

directe samenwerking tussen professionals rondom de patiënt en afspraken tussen deze 

professionals over hoe samen te werken  

 

Op een aantal clusters scoort het netwerk niet. Dit zijn transparant ondernemerschap, 

resultaatsmanagement, optimale zorg en resultaatgericht leren. 

 

Naast de vragen over de negen clusters is aan de ketenpartners en hulpverleners gevraagd of er 

een ketencoördinator aanwezig was. Tot onze verbazing gaf 44% van de respondenten (n=7) aan 

dat dit niet het geval was. Dit betekent dat deze respondenten de ketencoördinator als functie niet 

als zodanig herkennen. Wanneer de ketencoördinator als persoon wordt genoemd, herkennen 

hulpverleners deze wel als voorzitter van overleggen.  

 

Het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg beschrijft vier ontwikkelingsfasen (5): initiatief en 

ontwerp, experiment en uitvoering, uitbouw en monitoring en tot slot verduurzaming en 

transformatie. 

In tekstkader 1 staat een beschrijving van deze fases. 
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Ontwikkelingsfasen van Ketenzorg 

Fase 1: Initiatief- en ontwerpfase 

De ketensamenwerking is gestart of wordt geïntensiveerd. Er wordt gesproken over een gezamenlijk 

erkend probleem of een kans en de noodzaak en (on)mogelijkheden om hier gezamenlijk mee aan de 

slag te gaan. De doelgroep en het ketenproces zijn in kaart gebracht, evenals behoeften van klanten en 

diverse stakeholders. Het ambitieniveau, de motivatie van betrokkenen en de inzet van leiders bepalen 

de voortgang. Op basis van de ontstane ideeën 

en het aanwezige vertrouwen maakt een multidisciplinair team een ontwerp voor een experiment of een 

project en legt men de samenwerking eventueel vast in een samenwerkings- of intentieverklaring. 

 

Fase 2: Experiment- en uitvoeringsfase 

Er worden projecten of experimenten uitgevoerd. De doelen en inhoud van de ketensamenwerking 

worden aangescherpt en vastgelegd in afspraken en zorgpaden. Er is afstemming tussen ketenpartners 

door middel van een ketenoverleg en het benoemen van een persoon met een coördinerende rol. 

Gegevens over werkwijzen, doelgroepen en kennis en kunde worden uitgewisseld. Resultaten worden 

geëvalueerd waarna bijstelling plaatsvindt. Randvoorwaarden 

voor projecten zijn afgewogen en middels gezamenlijke afspraken of middelen gedekt. 

 

Fase 3: Uitbouw- en monitoringsfase 

De projecten zijn ingebed in of volgroeid tot een ketenprogramma. Afspraken over inhoud, taken en 

rollen en de organisatie van zorg zijn helder en liggen vast. Samenwerking is niet vrijblijvend. De 

resultaten worden systematisch gemonitord en verbeterpunten opgepakt. De bereikte populatie is in 

kaart gebracht. Er ontstaan meer initiatieven tot gezamenlijkheid zoals scholingsprogramma’s. 

Financiering van de zorg op basis van structurele en reguliere middelen is het uitgangspunt. Er is een 

blijvend commitment aan de benodigde inzet en ambitie. 

 

Fase 4: Verduurzamings- en transformatiefase 

De ketenzorg vormt de reguliere werkwijze en zorg. Een coördinatiepunt op ketenniveau is operationeel, 

informatie wordt gedeeld, overgedragen en teruggekoppeld. Organisatorische structuren transformeren 

of zijn nieuw ontworpen rondom de ketenzorg. Financiering is geregeld in integrale ketencontracten 

tussen aanbieder(s) en financiers. Er is sprake van continue verbetering en analyse van klant- en 

stakeholderbehoeften. Op succesvolle resultaten wordt verder 

gebouwd. Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden worden verkend en gewogen. Een monitorings- en 

benchmarksysteem laat periodiek zien waar resultaten geborgd zijn en waar verbetering mogelijk is. 

 

 

In de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd in welke van de vier ontwikkelingsfasen van 

het model zij hun jeugdketen zouden positioneren. In bijlage 2 zijn de uitgebreide beschrijvingen 

van de fasen opgenomen. 

In de onderstaande grafiek geven we de fase inschatting door ketenpartners en de huidige fase 

zoals verwacht op basis van het OMK. 
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Figuur 3: de inschatting van de fase van ketenontwikkeling door respondenten (paars) en percentage 

elementen van de top 10 van het OMK model als aanwezig beschouwd door respondenten (groen) 

 

 

De meeste respondenten schatten dat de jeugdketen zich in fase 2 en 3 bevindt: uitbouw en 

monitoringfase. Daarbij schatten de respondenten in dat na ongeveer 17 maanden de huidige fase 

voltooid zal zijn.  

 

Opvallend is dat op basis van het OMK model (groen) er geen elementen van fase 1 aanwezig zijn, 

deze stap lijkt simpelweg te zijn overgeslagen. Het gaat hier dan om zaken zoals afspraken over 

verwijzing en overdracht van cliënten binnen de keten, omgaan met en uitwisselen van 

cliëntgegevens, het gezamenlijk benoemen van een “ketenproduct”, het vastleggen van ambitie en 

doelen van ketensamenwerking. 
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3. Conclusies  

 

 

Met dit onderzoek hebben we de functie van de ketencoordinator  in kaart gebracht om op deze 

manier de toegevoegde waarde hiervan te kunnen benoemen. Wat kunnen we concluderen over de 

ketencoördinatie jeugd in Oosterhout? 

 

Sinds 2008 is er binnen de gemeente Oosterhout een ketencoördinator jeugd actief voor 2 dagen in 

de week. Deze ketencoördinator heeft als doel het (re)organiseren van hulpverlening bij 

(meervoudige) probleemgezinnen. De afgelopen drie jaar zijn 72 casussen behandeld. 

 

De activiteiten van de ketencoördinator zijn vooral gericht op het stroomlijnen van de 

werkzaamheden van de hulpverleners rondom specifieke casussen. Uit dit onderzoek komt duidelijk 

naar voren dat de ketencoördinator vooral pragmatisch aan het werk is gegaan. Zaken die 

gerealiseerd zijn liggen vooral op het vlak van rol en taakverdeling tussen de hulpverleners en 

inter-professionele samenwerking. De belangrijkste taken van de ketencoördinator zijn het maken 

van een plan van aanpak met het gezin (indien mogelijk) en het op gang brengen van de 

hulpverlening. Daarnaast is het tot stand brengen van adequateinformatie-uitwisseling tussen 

hulpverleners en achterliggende organisaties één van de kernactiviteiten van de ketencoördinator. 

 

10 gezinnen in Oosterhout die direct of indirect met de ketencoördinator en hulpverlening te maken 

hebben gehad, waren bereid om hun ervaringen kenbaar te maken. Deze ervaringen zijn 

overwegend positief. Verder blijkt uit de registratie van de ketencoördinator dat bij 45% van 

cliënten  de situatie verbeterd is en  de ketencoördinator geen bemoeienis meer heeft. Bij 9% van 

de casussen was de situatie verslechterd en deze casussen zijn overgedragen aan  jeugdzorg.  

 

Uit de analyses van bestaande registraties over werkprocessen en output blijkt dat het netwerk van 

hulpverleners over de verschillende casussen zeer gebreid (23 instanties) en divers is en verschilt 

tussen de casussen. Van de activiteiten van de hulpverleners is geen overzicht aanwezig. Van 50 

casussen is de doorloop tijd geregistreerd: bij 22% duurde het traject korter dan 1 maand, bij 48% 

tussen de 2 en 6 maanden en bij 30% langer dan een half jaar. De problematiek van de gezinnen 

is complex en heeft veelal te maken met psychische en psychiatrische problematiek en 

gezinsproblemen (financieel, school/werk of echtscheiding). 

 

De ketencoördinator is incidenteel direct betrokken bij het gezin. Dit betekent dat het lastig is om 

de toegevoegde waarde van een ketencoördinator in termen van outcome uit het drukken. De 

outcome wordt bepaald door de uitvoerende hulpverlener. Ondanks dat de werkprocessen goed 

georganiseerd kunnen zijn, hoeft een gezin de hulp als niet goed ervaren. Omgekeerd kan ook; 

hulp kan slecht georganiseerd zijn, het contact tussen het gezin en de individuele hulpverlener kan 

zo goed zijn dat het gezin toch de hulp als goed ervaart. 
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Tot slot 

Op basis van de landelijke gegevens schatten we dat er in Oosterhout ongeveer 150 tot 385 

kinderen tot de risicogroep behoren. Hiervan zijn er 72 bereikt  tussen 2008 en 2011. Bij bijna de 

helft van de cliënten verbetert de situatie en wordt de hulpverlening afgebouwd, bij de overige 

casussen is het onbekend of worden cliënten doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. 

Indicatief hebben we kunnen vaststellen dat de ervaringen van gezinnen met de hulpverlening 

positief zijn. Dit is echter niet direct toe te schrijven aan de activiteiten van de ketencoördinator. 

Doel aan de start van het project was een netwerk ter realiseren. Dit is gebeurd maar daarbij 

moeten we ook stellen dat de ketencoördinatie Jeugd in Oosterhout  experimenteel (al werkende 

wijs) tot stand gekomen is waarbij men vooral geconcentreerd heeft op de regie van de 

hulpverlening rondom de gezinnen. Voor de verdere doorontwikkeling hebben we in het volgende 

hoofdstuk en aantal aandachtspunten geformuleerd. 
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4. Aandachtspunten voor doorontwikkeling van 

ketencoördinatie jeugd. 

 

4.1 Borging 

 

De ketencoördinatie in de gemeente Oosterhout functioneert maar er zijn/is een aantal zaken nog 

niet gerealiseerd. De ketencoördinatie draait vrijwel uitsluitend op de inzet van de 

ketencoördinator, waar veel gebruik wordt gemaakt van persoonlijke contacten. Dit maakt 

ketencoördinatie ook kwetsbaar, op het moment dat deze ketencoördinator weg zou vallen, valt 

het opgebouwde netwerk van hulpverleners uit elkaar. Belangrijkste aandachtpunt is dan ook de 

borging van de ketencoördinatie jeugd. Het Vilans model (fase 1) geeft hiervoor een aantal 

concrete aanwijzingen: 

 

 Afspraken maken over verwijzing en overdracht van cliënten binnen de keten, 

 Afspraken maken over omgaan met en uitwisselen van cliëntgegevens, 

 Kenmerken van het gezamenlijke 'ketenproduct' benoemen en vaststellen, 

 Het vastleggen van de ambitie en doelen van de ketensamenwerking, 

 De samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken ketenpartners vastleggen, 

 Afhankelijkheden tussen de ketenpartners benoemen 

 Zorgdragen voor commitment van de leidinggevenden van de deelnemende organisaties, 

 Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat afspreken, 

 De doelgroep omschrijven waarop de ketensamenwerking zich richt. 

 

Op dit moment staat ketencoördinatie in de gemeente Oosterhout nog op zichzelf. De vraag is of, 

vanuit het oogpunt van borging, de ketencoördinatie geïntegreerd moeten worden in de 

ontwikkelingen rondom wijkteams Oosterhout en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin. De functie 

van ketencoördinator past in beide settings. 

 

 

4.2 Ketencoördinatie-activiteiten 

 

Aan de start van dit onderzoek bleek dat er landelijk verwarring is over het onderscheid tussen een 

ketencoördinator en een zorgcoördinator. Daarbij werd duidelijk dat er in het land ook 

verschillende termen worden gebruikt zoals netwerk of keten regisseur, procesregisseur, casus-

manager of houder enzovoort. Bij dit onderzoek houden we vast aan de oorspronkelijke termen 

ketencoördinator en zorgcoördinator zoals die ook in het gemeentelijke project benoemd worden. 

 

Aan de hand van het evaluatie model kunnen we de positie van de ketencoördinator ten opzichte 

van een zorgcoördinator bepalen.  



 21 

Het belangrijkste onderscheid is dat een zorgcoördinator zich altijd direct met het gezin of de cliënt 

bezighoudt. Deze persoon stemt de taakverdeling af met de andere hulp of zorgverleners maar is 

ook het aanspreekpunt voor het gezin of cliënt. 

De ketencoördinator komt in actie wanneer de hulpverlening in een gezin is vastgelopen of 

opgestart moet worden. De ketencoördinator is in principe alleen in contact met gezin wanneer het 

plan van aanpak gemaakt moet worden maar gedurende de uitvoering van het plan wordt de 

coördinatie rondom het gezin uitgevoerd door een zorgcoördinator. Daarbij komt dat het bij de 

taken van de ketencoördinator hoort om de randvoorwaarden voor de werkzaamheden van de 

hulpverleners te bewaken. Zo kunnen er belemmeringen ontstaan omdat hulpverleners in de knel 

komen met andere werkzaamheden binnen hun organisatie of dat er sprake is van wachtlijsten bij 

instellingen. Een ketencoördinator onderhoudt contacten met managers en bestuurders van de 

organisaties die deelnemen in het netwerk (keten). Op deze manier is de ketencoördinator in de 

gelegenheid om hulpverlening op of af te schalen en escalatieprocedures in gang te zetten als dit 

nodig is. 

 

We kunnen de aandachtsgebieden van keten- en zorgcoördinatoren weergeven in het volgende 

plaatje figuur 3. 

 

 

Figuur 3: positionering ketencoördinator 

 

 

Uit dit plaatje wordt duidelijk dat de aandachtsgebieden van de keten en de zorgcoördinator deels 

overlappen. Bij de ketencoördinator werkt binnen het netwerk van organisaties en bepaalt mede de 

randvoorwaarden voor de hulpverleners (input). Dit geldt niet alleen voor één specifieke casus 

maar voor meerdere.  

 

De zorgcoördinator is uitsluitend gericht op één casus en de dagelijkse gang van zaken rondom de 

uitvoering van het plan van aanpak. Uit het plaatje wordt ook duidelijk dat er  overlap is tussen 

beide functies op het gebied van de werkprocessen(throughput) en de geleverde diensten (output). 

Wanneer het dus nodig is, zoals in het geval van vastlopende hulpverlening is vertrouwen en 

soepel schakelen tussen beide coördinatoren noodzakelijk. 
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Ook uit dit evaluatieonderzoek blijkt dat de ketencoördinator zich vooral bezighoudt met de 

organisatie van de werkprocessen van hulpverleners rondom de kwetsbare gezinnen. Denk hierbij 

aan zaken zoals het toezien dat er een plan van aanpak wordt opgesteld en dat de afspraken door 

de netwerkpartners worden uitgevoerd. Bij de doorontwikkeling van de functie van 

ketencoördinator kan het functieprofiel van een netwerkregisseur van Movisie en Venneman (6) 

behulpzaam zijn. Zij onderscheiden 6 kerntaken:  

1. regie voeren 

2. signaleren en beleidsadvisering 

3. consultatie 

4. evaluatie  

5. beheer dossier 

6. netwerken, pr en voorlichting. 

Aan elk van deze taken zijn weer verschillende werkprocessen verbonden die de activiteiten van 

een ketencoördinator beschrijven. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage 2. 

 

 

4.3 Evaluatie en monitoring 

 

Om het functioneren van een ketencoördinator te kunnen evalueren is het noodzakelijk  ook het 

functioneren van het netwerk in beeld te brengen. Het gebruikte evaluatiemodel is hiervoor een 

handig hulpmiddel gebleken. Maar om goed en structureel te kunnen evalueren is het nog 

belangrijker dat dit soort netwerken heldere doelen opstellen. Pas dan kunnen prestatie-indicatoren 

ontwikkeld worden om vast te stellen of, en in welke mate doelen bereikt zijn. En kan er 

beleidsmatig en politiek een afweging gemaakt over de balans van de geleverde inzet ten opzichte 

van de geleverde prestaties. Evaluaties en het opzetten van een monitor kunnen een hulpmiddel 

zijn om zorgnetwerken verder te ontwikkelen. 

 

Er zijn twee landelijke ontwikkelingen die bij het de doorontwikkeling van ketencoördinatie en 

toekomstige evaluaties van belang kunnen zijn om toegevoegde waarde van ketencoordinatie in 

beeld te krijgen: 

 

1. Toetsingskader Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid van de landelijke inspecties: 

Integraal Toezicht Jeugd (ITJ) (7) 

Het ITJ start in 2013 met het toezicht op de zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe 

sociale redzaamheid en de lokale samenwerking daarbij. Het is nog niet bekend om welke 

gemeenten het gaat. Toch kan dit kader voor lokale evaluatie een handvat bieden. Binnen het 

toetsingskader is er overeenstemming over drie voorwaarden waaraan verantwoorde zorg en 

ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid moet voldoen: 

1. zo vroeg mogelijk zorg en ondersteuning bieden, waarbij het belangrijk is dat de toeleiding 

van deze gezinnen naar de juiste zorg en ondersteuning geregeld is; 

2. indien nodig moeten zorg en ondersteuning langdurig kunnen worden ingezet, in wisselende 

aard en intensiteit; 
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3. er moet goede samenwerking zijn tussen de instanties die bij een gezin betrokken zijn. 

Zij maken daarbij onderscheid tussen criteria voor de zorg rondom de cliënt (casusniveau) en 

criteria op beleidsniveau. 

 

2. Basisset CJG indicatoren 

In 2011 is er door Deloitte een basisset CJG indicatoren ontwikkeld (8). Van Yperen en van der 

Steenhoven (9) hebben deze indicatoren kritisch onder de loep genomen en bediscussieerd in 

hoeverre ze daadwerkelijk geschikt zijn als prestatie-indicator.  

Ze hanteren daarvoor het volgende uitgangspunten:” Bij de basisset draait het om indicatoren die 

de effectiviteit van het CJG meten. Enerzijds gaat het daarbij om outome- (‘resultaat-’) 

indicatoren: het CJG moet een voorziening zijn die leidt tot een gezonde ontwikkeling van kinderen 

en die problemen voorkomt of verhelpt. Anderzijds gaat het om output (‘productie’)-indicatoren: 

het CJG moet in het stelsel het front office gaan vormen; in de opbouwoperatie moet dat blijken uit 

een toenemend aantal opvoeders dat wordt bereikt, een groeiend aantal contacten dat er 

plaatsvindt etc”. 

 

In de onderstaande overzicht zijn hun bevindingen weer gegeven. 

Indicator 1 (Percentage ouders/ jongeren dat het CJG weet te vinden en weet wat ze er kan halen) is een 

goede output-indicator, te meten met bijvoorbeeld periodieke enquêtes.  

 

Indicatoren 2 (De mate van tevredenheid van jeugdigen en ouders over het CJG per product) en 3 (De 

mate waarin ouders en jeugdigen vermindering van problematiek ervaren na ingezette ondersteuning) 

zijn goed te gebruiken als outcome-indicatoren. Ze zijn op onderdelen verder aan te scherpen. Gezien de 

opbouwfase van het CJG is steekproefsgewijs en periodiek onderzoek wellicht eerst meer aangewezen, 

later gevolgd door Routine Outcome Monitoring.  

 

Indicator 4 (Samenwerkingsafspraken in regio met alle ketenpartners zijn opgesteld waarin afspraken en 

werkprocessen op alle niveaus SMART geformuleerd staan die sluitende zorg tussen partners borgen) is 

geen goede prestatie-indicator. De opzet is te omvangrijk en te complex, de meting niet haalbaar en de 

resultaten zijn moeilijk te interpreteren.  

 

Indicator 5 (De gemiddelde kosten per productgroep van het CJG) is een nuttig gegevenselement, mits 

men gebruikmaakt van landelijk uniforme berekeningsmethoden. De interpretatie van de gegevens is 

niet per definitie eenduidig, tenzij de kosten in relatie worden gebracht met kwaliteit. Goedkoper is 

immers niet vanzelf beter.  

 

Indicatoren 6 (Het aantal en type bezoekers van het CJG), 7 (De soort contacten dat met het CJG heeft 

plaatsgevonden) en 8 (Het aantal en type vragen dat het CJG, via alle kanalen is gesteld) zijn nuttige 

gegevenselementen om de doelgroep van het CJG te leren kennen. De gegevensverzameling is eventueel 

te combineren met periodieke enquêtes t.b.v. indicator 1. Zonder heldere ambities omtrent de te 

bereiken (sub)doelgroepen zijn ze echter slechts in beperkte zin aan te merken als output-indicatoren.  

 

Indicatoren 9 (Het aantal en soort signalen), 10 (Het aantal en soort toeleidingen naar verschillende 

vormen van hulp binnen en buiten CJG) en 11 (Type ondersteuning in het CJG aangeboden door het 
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aantal vakdisciplines binnen CJG werkzaam) zijn op zich nuttige gegevenselementen om de signalerende 

partners, de ketens, de typen ondersteuning en de deelnemende vakdisciplines van het CJG te leren 

kennen. Met de huidige uitwerking zijn ze echter niet duidelijk te typeren als prestatie-indicatoren.  

 

Indicator 12 (Het aantal jeugdigen en gezinnen waarvoor professionele zorgcoördinatie en één gezin, één 

plan is geregeld) is een nuttig gegevenselement om de mate van inzet van de zorgcoördinatie te 

verkennen. De interpretatie van de gegevens is problematisch: meer inzet van coördinatie kan goed zijn, 

maar ook duiden op een meer versnipperde hulp en minder ‘vanzelf’ goedlopende samenwerking. Met de 

huidige uitwerking is het slechts in beperkte zin aan te merken als output-indicator. 

 

 

De geformuleerde set is maar in beperkte mate bruikbaar als outcome en output prestatie-

indicatoren. De overige indicatoren worden door van Yperen en van der Steenoven gekenmerkt als 

nuttige gegevenselement. Zij bedoelen hiermee dat het nuttig kan zijn om deze gegevens te weten 

maar niet gezien mogen worden als prestatie-indicator. 
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Bijlage 1 

 

Methodiekbeschrijving deelonderzoeken 

 

Outcome: Vragenlijstklantervaringen 

 

De vragenlijst klantervaring ketencoördinatie Jeugdzorg is ontwikkeld naar aanleiding van de 

vragenlijst klantervaringen ambulante GGZ ontwikkeld door het Centrum Klantervaringen in de 

Zorg en het Trimbos instituut (verwijzen). 

De onderzoeker heeft de vragenlijst aangepast naar de context van ketencoördinatie jeugd. Dit 

concept is door diverse experts (universiteit en praktijk) becommentarieerd op inhoud en 

vormgeving. 

De vragenlijst bevat de volgende thema’s: 

 hulpvraag 

 bereikbaarheid hulpverleners 

 informatievoorziening 

 inspraak & keuzevrijheid 

 bejegening 

 verandering van klachten en functioneren 

 informatie uitwisseling hulpverleners 

 evaluatie & afronding 

 achtergrondkenmerken. 

 

Er zijn twee vragenlijst ontwikkeld: één voor de ouders en één voor jongeren. 

Er zijn 22 vragenlijsten naar ouders verstuurd waarvan er twee aangaven niet mee te willen 

werken. Uiteindelijk hebben 10 gezinnen gereageerd. Er heeft 1 jongere gereageerd. Deze hebben 

we niet in de analyses meegenomen. 

 

Throughput en Output: Digitale registratie van gezinnen 

Elk gesignaleerd kind wordt door de ketencoördinator anoniem geregistreerd in een 

registratiesysteem. Hierin worden verschillende gegevens vastgelegd. Het geboorteland van 

moeder (of vader), de gezinsomstandigheden van een kind,  de wijze van inkomensverwerving, de 

postcode op basis waarvan een indicatie van de sociaal economische status (SES) van ouders kan 

worden gegeven. Tevens worden geregistreerd: de signalerende organisaties, de bestaande 

problematiek, de acties voortkomend uit de ketencoördinatie en de  duur van de ketencoördinatie. 

De ketencoördinator beoordeelt het resultaat van de ketencoördinatie met behulp van de vraag  

“zijn de gemelde zorgen verminderd binnen het gezin en kunnen ouders zelf de regie weer 

oppakken?”. Hierbij wordt gekeken naar het aantal hulpverleners actief in het gezin, de mening 

van de professionals en de ouders en het wel of niet optreden van een crisis. Deze beoordeling 

betreft dat deel van de groep dat ook daadwerkelijk deel heeft genomen aan de methodiek 

ketencoördinatie uitgevoerd door de GGD. 
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Throughput en Output: Schriftelijke enquête voor professionals 

Via een schriftelijke enquête zijn at random 46 van de 286 uitvoerende professionals benaderd. 

Hen is gevraagd om verschillende aspecten van de ketencoördinatie te beoordelen met goed, 

voldoende, matig of slecht.  Hierbij is gevraagd naar tijdsduur van oppakken van de casus, 

voorzitterschap, duidelijkheid over het doel van het overleg, mate van inbreng deelnemers, maken 

van heldere afspraken met daarbij een tijdspad en afspraken rondom de terugkoppeling.  Ook het 

volgen van het proces door de ketencoördinator waaronder het tijdig nakomen van afspraken door 

professionals is bevraagd. Opmerkingen, suggesties en vragen konden apart vermeld worden. 

 

Input: Methodiek OMK Model 

Het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg benoemt negen clusters die van belang zijn voor 

samenwerkende organisaties. De negen clusters zijn: 

1. Cliëntgerichtheid 

2. Ketenregie en logistiek 

3. Resultaatmanagement 

4. Optimale zorg 

5. Resultaatgericht leren 

6. Interprofessionele samenwerking 

7. Rol en taakverdeling 

8. Ketencommitment 

9. Transparant ondernemerschap. 

In totaal worden over deze negen cluster 96 vragen gesteld over subelementen. 

Naar aanleiding van de subelementen is het ook mogelijk een score te berekenen en aan de hand 

hiervan te bepalen in welke fase de samenwerking zit. 

 

De eerst stap in het veldwerk was de aanpassing van het digitale instrument aan de context van de 

ketencoördinatie jeugd Oosterhout. 

 

Daarvoor is een pretest uitgezet onder 3 experts in januari 2012. 

Op basis van dit advies is in februari 2012 bekeken welke aanpassingen in het digitale instrument 

noodzakelijk waren. De aanpassingen waren voornamelijk gericht op terminologie. Het 

oorspronkelijke instrument was meer medisch gericht en dit moest opgezet worden naar sociaal 

maatschappelijke termen. Zo spraken we niet alleen van cliënten maar ook van kinderen en hun 

ouders. 

 

Op 27 februari is het onderzoek besproken en aangekondigd binnen het ketenoverleg waar een 

vertegenwoordiger van ketenpartners aanwezig was. 

Op 5 maart hebben de betroken ketenpartners (uitvoerende professionals en in sommige gevallen 

managers) via email een vooraankondiging  ontvangen. 

Op 12 maart zijn de officiële uitnodigingen en inlogcodes via email verstuurd. 

Op 19 maart zijn via email herinneringen gestuurd naar de genodigden die de vragen nog niet 

(geheel) hadden ingevuld. Op 26 maart is er voor gekozen de vragenlijst tot 31 maart open te 
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houden en is in overleg met de ketencoördinator naar diverse organisaties nog een tweede 

herinnering gestuurd. 

 

Overzicht van de respons 

Aantal aangeschreven organisaties en/ of functies: 

1. Surplus welzijn: maatschappelijk werk (7) 

2. Basisscholen: Intern begeleiders (15) 

3. Scholen voorgezet onderwijs: Intern- of leerling begeleiders (3) 

4. Speciaal onderwijs: intern begeleider, directie (3) 

5. Driespan ambulante begeleiding (1) 

6. Orthopedagogisch centrum Brabant (3) 

7. Thebe Thuiszorg: praktische thuisbegeleiding (7) 

8. Prisma, praktische thuisbegeleiding voor verstandelijk en lichamelijk beperkte ouders (4) 

9. Dunya zorg, praktische thuisbegeleiding voor allochtonen gezinnen (1) 

10. Woningbouw vereniging (1) 

11. GGZ Breburg Volwassenen (7) 

12. GGZ Breburg Jeugd (3) 

13. Thebe Thuiszorg Jeugdgezondheidszorg (7) 

14. Tender jeugdzorg: Medisch kleuterdagverblijf (1) 

15. Kentalis, organisatie voor kinderen met spraak taal problematiek: Gezins- ouderbegeleiders 

(2) 

16. Mee Noord-Brabant: consulenten en maatschappelijk werkenden (6) 

17. Huisartsenondersteuner (1) 

18. Revalidatie centrum (1) 

19. Gemeente Oosterhout: Leerplicht ambtenaren, gezinsmanager, ambtenaar jeugd (4) 

20. Schoolmaatschappelijk werk (3) 

21. Avicenna: hulp aan allochtone gezinnen met kinderen tot 12 jaar met somatische, 

psychosociale of psychische klachten (2) 

22. Bureau jeugdzorg/ AMK (6) 

23. Valkenhorst vrouwenopvang (2) 

24. Novadic kentron (verslavingszorg) 

25. Wijkagent (1) 

26. GGD (2) 

27. Psychomotorisch therapeut (1) 

28. Orthovisie: orthopedagogiek (1) 

29. Particulier psychiater (1). 

 

Aantal personen die gestart zijn met de vragenlijst:35 

 

Personen die de vragenlijst hebben afgerond:16 

Organisaties vertegenwoordigd: 10 
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Dit zijn: 

 Thebe, praktische thuisbegeleiding (professionals) 

 Thebe, JGZ (professionals) 

 Mee Noord-Brabant (coördinator en professionals) 

 GGD (ketencoördinator) 

 Orthopedagogisch Centrum Brabant (professional) 

 Surplus (manager en professionals) 

 Intern Begeleiders Basisscholen (professionals) 

 Woningbouw Vereniging: Thuisvester (professionals) 

 Tender Jeugdzorg; MKD (professional). 

 

Opmerkingen over de respons: 

Hoewel de ervaring van Vilans leert dat veel uitvoerende professionals het lastig vinden om op 

ketenoverstijgend niveau de vragenlijst in te vullen, is er binnen dit onderzoek toch voor gekozen. 

Voor een brede uitnodiging van alle organisaties/functies, er was binnen het netwerk niet duidelijke 

welke personen, naast de ketencoördinator, een goed zicht zou hebben op de samenwerkende 

organisaties.  

 

Op het eerste gezicht is de respons laag. De respondenten waren uitgekozen op basis van 

betrokkenheid bij één of meerdere casussen in de afgelopen  3 jaar bij het project 

ketencoördinatie. 

Het zijn alle personen die één of meer keer hebben deelgenomen aan een casusoverleg. Daarnaast 

zijn vertegenwoordigers van betrokken organisaties die deelnemen aan het overkoepelende 

ketenoverleg aangeschreven. In een enkel geval is op basis van reacties van genodigden een extra 

manager aangeschreven. 

 

Er zijn verschillende redenen waarom personen de vragenlijst niet hebben ingevuld of niet hebben 

afgemaakt: 

1. geen prioriteit i.v.m. andere werkzaamheden 

2. Veel moeite om de vragenlijst in te vullen omdat deze om ketenoverstijgende zaken gaat en 

veel uitvoerende professionals hier te weinig zicht op hebben. Veel personen liepen al vast in 

het eerste deel waar aangegeven moest worden wanneer de keten gestart was en welke 

organisaties deelnamen. Veel professionals waren bang het verkeerd in te vullen. Uiteindelijk 

hebben enkelen hem toch ingevuld na de afspraak om de startdatum voor de desbetreffende 

persoon te benoemen en de organisaties te melden waarmee zij te maken hebben gehad. 

Toch werd vervolgens door enkele personen aangegeven dat de overige delen ook te moeilijk 

waren om in te vullen, zij hadden geen zicht op deze zaken. 

 

Op basis van de resultaten van de zelfevaluaties is geanalyseerd welke elementen van het OMK 

volgens ketenpartners aanwezig zijn in de jeugdketen en welke elementen gepland staan. Tevens 

is er gekeken in welke ontwikkelingsfase de jeugdketen zich op dit moment bevindt. Ook de 

ketenpartners hebben hier een inschatting van gemaakt. In deze rapportage worden de resultaten 

van de zelfevaluatie gepresenteerd. De resultaten geven inzicht in de huidige status van de 

jeugdketen en bieden handvatten voor verdere ontwikkeling van deze keten in de toekomst. 
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Bijlage 2: 

Netwerkregisseur: overzicht van kerntaken en 

werkprocessen 

 

Kerntaken Werkprocessen 

1. Regie voeren 

1a. Het inventariseren van de meervoudige hulpvraag. 

1b. Het inschatten van de ernst van de problematiek, diagnostiek en prioriteiten aangeven en 

het opstellen van een Plan van Aanpak. 

1c. Het afstemmen van geboden zorg door verschillende hulpverleners. 

1d. Het organiseren van hulpverlening en ondersteuning van cliënt en omgeving. 

1e. Het coördineren en organiseren van zorg en belangenbehartiging, overdragen aan de 

casushouder. 

1f. Het opschalen van beleidsverantwoordelijkheid in samenwerkingssituaties – zowel met de 

cliënt als tussen professionals – die een noodzakelijke oplossing ernstig in de weg staan. 

1g. Het evalueren van het Plan van Aanpak. 

 

2. Signaleren en beleidsadvisering  

2a. Het verhelderen van het signaal met betrekking tot urgentie, aard, omvang, doelgroep en 

veiligheidsrisico’s. 

2b. Het verwoorden van signalen in overlegsituaties en gezamenlijk vaststellen in hoeverre 

het gezondheidsbelang van een cliënt wordt geschaad en bepalen of ingrijpen in de 

complexe situatie verantwoord, binnen proporties en doelmatig is; en instellingen 

hierover adviezen geven. 

2c. Het adviseren over doorverwijzing naar andere organisaties. En het neerleggen van 

signalen bij de juiste instelling, de juiste beleidslaag of professional. 

2d. Het verzamelen van knelpunten en signalen en deze omzetten naar beleidsadviezen voor 

gemeenten, ketenpartners en regie- of stuurgroepen. 

 

3. Consultatie  

3a. Het – gevraagd of ongevraagd – verhelderen van een (werk)probleem. 

3b. Het helpen van de consultatievrager om diens visie op de feiten, zijn eigen emoties, 

normen en overtuigingen zoveel mogelijk te expliciteren, en daar waar nodig te 

relativeren om een te eenzijdige beeldvorming te vermijden. 

3c. Het onderkennen van lacunes op het gebied van kennis, vaardigheden of houding. 

3d. Het verwoorden en omzetten van een adviesvraag in een consultatievraag, op het gebied 

van sociale kaart, materiële en immateriële mogelijkheden in een complexe zorgsituatie. 
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4. Evaluatie 

4a. Het – tijdens en na afloop – evalueren van het werkproces en de uitkomsten van de 

gemaakte afspraken en zo nodig bijstellen van activiteiten en afspraken. 

4b. Het – tijdens en na afloop – evalueren van de samenwerking. 

4c. Het uitvoeren van registratie en rapportage behorend bij de incidentele en afgesproken 

evaluatiemomenten. 

 

5. Beheer dossier 

5a. Het nauwkeurig en volledig documenteren en archiveren van alle informatie en afspraken 

ten behoeve van de geboden ondersteuning bij een melding, opdat raadplegende partijen 

effectief en volledig – gevraagd en ongevraagd – worden geïnformeerd. 

5b. Het zorg dragen voor een heldere verantwoording van alle ondernomen activiteiten, zowel 

door de netwerkregisseur zelf als de afgesproken activiteiten namens het netwerk. 

5c. Het volgens wettelijke richtlijnen en protocollen toepassen, documenteren en archiveren 

van privacygevoelige informatie. 

 

6. Netwerken, pr en voorlichting 

6a. Het geven van voorlichting, advies en instructie aan ketenpartners over mogelijkheden, 

regels en richtlijnen van instellingen en instanties binnen het werkgebied. 

6b. Het geven van voorlichting, advies en instructie aan cliënten, burgers in de wijk over 

mogelijkheden, regels en richtlijnen van instellingen en instanties binnen het werkgebied. 

6c. Het proactief kennis en expertise delen op het gebied van de sociale kaart delen ten 

behoeve van ketenpartners en andere belanghebbenden. 

6d. Het leggen en onderhouden van professionele en informele contacten ten behoeve van 

het opbouwen van een netwerk aan professionele en informele relaties. 


