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Voor de decentralisaties van 2015 hadden veel  gemeenten een specifieke aanpak voor kwetsbare
gezinnen met veel problemen. Na de transitie hebben de meeste gemeenten deze specifieke aanpak
verlaten en ervoor gekozen om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen, op te laten gaan in
de wijkteams. Al vanaf het begin af aan was dit een ingewikkelde opgave: deze gezinnen staan niet altijd
open voor hulp, zijn in mindere mate zelfredzaam, hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden,
bevinden zich in een sociale omgeving die niet  stimulerend is of kunnen zelf niet goed inschatten wat er
aan de hand is (bijvoorbeeld door een licht verstandelijke beperking).

Uit eerdere (calamiteiten)onderzoeken van de inspecties rond jeugdzorg en probleemgezinnen kwamen
al algemene inzichten over wijkteams naar voren. De veranderingen in de jeugdhulp, Wmo, het
(passend) onderwijs en op het gebied van werk en inkomen zorgen ervoor dat de lokale netwerken een
belangrijke rol hebben gekregen. Goede reden om deze wijkteams nader onder de loep te nemen.
Krijgen kwetsbare groepen de zorg die ze nodig hebben?

Dit onderzoek richt zich op zes gemeenten door heel Nederland: Almelo, Bergen op Zoom, Den Helder,
Doetinchem, Goeree-Overflakkee en Gouda. “We hebben bewust gekozen voor gemeenten buiten de
G32,” licht Hèlen Heskes toe. “Deze zijn net een slag kleiner met 40.000-100.000 inwoners, maar kennen
toch ook dezelfde problemen als de grote gemeenten. Verder wilden we graag samenwerken met Wmo-
toezichthouders. Dat was een belangrijk punt, omdat andere hulp (bijvoorbeeld maatschappelijk werk )
wordt gefinancierd vanuit de Wmo.” Andere factoren die meespeelden waren bijvoorbeeld het aantal
gezinnen die in armoede leven, en het gemiddeld aantal gezinnen dat gebruikmaakt van een combinatie
van regelingen.

Casuïstiek als leidraadCasuïstiek als leidraad

Niet alleen werden beleid, aanpak en ambitie van de gemeenten nader bekeken, maar ook de dagelijkse
praktijk in die wijkteams. Daarom werden zo’n 20 dossiers (casussen) per gemeente onderzocht.
Daarnaast werden medewerkers, cliënten, scholen, praktijkondersteuners, ggz, huisarts, woningbouw,
schuldhulpverlening en andere betrokkenen ondervraagd. Hoe ervaren zij de geboden zorg? En vooral:
hoe is de samenwerking tussen al die betrokkenen – van cliënt tot professional?

Heskes geeft een voorbeeld van zo´n casus: “Zo was er een kind waar zorgen over bestonden bij de
school. De hulpvraag werd vervolgens in kaart gebracht met de ouders: er was behoefte aan een
diagnose en medicatie voor het kind. Bij nader onderzoek bleken er ook psychiatrische en financiële
problemen te bestaan bij de ouders zelf, die mogelijk van invloed waren op het gedrag van het kind. De
ouders wilden vervolgens geen hulp meer. Juist hier zou je een doorverwijzing naar de
kinderbescherming verwachten, maar dat gebeurde in deze casus niet.” Dit is tekenend voor de
complexiteit van (jeugd)zorg en eigen verantwoordelijkheid, geeft Heskes aan. “We zagen dit patroon
ook al in eerder calamiteitenonderzoek. Een multiprobleemgezin raakt buiten beeld als alleen wordt
ingezet op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De wijkteams hebben veel meer tijd, inzet,
speciale vaardigheden en hele specifieke competenties nodig om de problematiek in kaart te brengen en
ouders te motiveren voor passende hulp. Daar is meer aandacht voor nodig.”

Uitkomsten en aanbevelingenUitkomsten en aanbevelingen

Hiermee stipt ze gelijk een belangrijke aanbeveling aan die ook in het rapport te lezen is. Een andere
aanbeveling is om goede afspraken te maken over hoe verschillende betrokken partijen samen moeten
werken om kwetsbare burgers goed te kunnen helpen. “Er ontstaat een groot gat tussen het beleid en
ambities van de gemeente, en de praktijk” legt Esther Deursen uit. “Er zijn randvoorwaarden,
samenwerkingsafspraken, opleidingen, werkinstructies en richtlijnen nodig om dat gat te vullen en de
professionals in de wijkteams hun werk goed te kunnen laten doen.” Uit deze afspraken en richtlijnen
moet het vooral eenduidig worden wie welke verantwoordelijkheid heeft, wanneer aan zet is en of de
ingezette hulp effectief is. Er moet daarom ook  veel meer aandacht komen voor evaluatie en reflectie:
zowel binnen wijkteams als op casusniveau.
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In de onderzochte gemeenten werd zichtbaar dat er afspraken tussen de wijkteams en de belangrijkste
netwerkpartners (scholen, huisartsen, jeugdgezondheidzorg, schuldhulpverlening,
woningbouwcorporaties etc.) nodig zijn om de 1Gezin1Plan1Regisseur-aanpak te kunnen realiseren.
Deze afspraken zijn nog niet voldoende tot stand gekomen. Daar is nog veel te winnen, en dat besef
moet zeker groter worden. Toch benadrukt Deursen dat de samenwerkende inspecties gemeenten en
professionals juist willen stimuleren om de zorg aan deze gezinnen beter vorm te geven. “We doen
aanbevelingen op basis van wat we zien, en bieden zo houvast om verder door te ontwikkelen.”

Betrokken en deskundige wijkteamsBetrokken en deskundige wijkteams

Naast aanbevelingen voor een beter werkend wijkteam, zien de inspecties ook zeker kansen en sterke
punten terug. Zo zijn er veel kundige specialisten en generalisten in wijkteams te vinden, die samen
lastige en meervoudige problematiek kunnen aanpakken. Heskes: “We zien dat er veel
hooggekwalificeerde professionals betrokken zijn, die enorm gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor
kwetsbare gezinnen. Het is een heel goed idee om die verschillende specialismes samen te brengen in
zo’n wijkteam.”

Die deskundigen moet je wel de juiste ondersteuning bieden, benadrukt ze: “Men is er vrij snel van
uitgegaan dat specialistische professionals ook wel de rol van een generalist kunnen vervullen. Dan
wordt verwacht dat zij weten hoe de ontwikkelingsbehoeften van kinderen, de opvoedingscapaciteiten
van ouders en de gezins- en omgevingsfactoren (zoals het verstandig omgaan met geld) op elkaar
inwerken en hierdoor oog hebben voor dit hele plaatje. Er wordt aangenomen dat ze hierover met
ouders in gesprek kunnen gaan en hen te kunnen leiden naar passende hulp voor kinderen én ouders,
ook als ouders hier niet direct voor open staan. Dat is niet altijd even simpel, en dus is het ook goed om
specialisten te trainen in bepaalde competenties, bijvoorbeeld om die gezinnen richting hulp te
begeleiden.” Deursen voegt daaraan toe: “Ook binnen TSD/STJ werken we in zulke diverse teams waarin
vijf inspecties bijeen komen, maar daar investeren we wel in. Zo kun je al die kennis en expertise
optimaal benutten.”

Aan de slag met regisseursAan de slag met regisseurs

Het programma TSD/STJ onderzoekt het functioneren en ontwikkelen van lokale netwerken voor
kwetsbare groepen. Daar is veel behoefte aan, zo bleek ook uit dit onderzoek. Regisseurs sociaal
domein worstelen met bevoegdheden, verantwoordelijkheden en hebben gebrek aan duidelijke
afspraken. Heskes: “We hebben een brede uitvraag onder regisseurs gedaan, en willen iets opleveren
waar professionals echt mee aan de slag kunnen.” Voor de zomer volgt nog een publicatie over de
functie van die regisseurs, op basis van de laatste ervaringen.

Lees meerLees meer

De inhoudelijke onderzoeksverslagen vind je op www.jeugdinspecties.nl
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