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Inleiding 

Monitor van de buurtteams 

Dit rapport vormt de helft van een monitorverslag naar het functioneren van de zes buurtteams in 

Utrecht. Tegelijk met dit rapport, over de teams Jeugd & Gezin, verschijnt er ook een rapport over 

de teams Sociaal. Beide rapporten vormen tezamen een breed verslag van resultaten met het 

buurtteamwerken. Eerder verschenen er al diverse tussenrapportages.1 

 

Het buurtteamwerken is inmiddels al in verschillende delen van Utrecht ingeburgerd geraakt. 

Leidende principes van deze vorm van laagdrempelige hulpverlening zijn: 

• Werken met 1 plan, 1 hulpverlener 

• Regie bij de cliënt 

• Maximaal benutten van de eigen kracht van de cliënt 

• Maximaal benutten van het eigen netwerk van de cliënt 

• Zorgen voor generalistische inzet waar mogelijk, specialistische inzet waar noodzakelijk. 

 

De teams Jeugd & Gezin en de teams Sociaal zijn onder één buurtteamparaplu samengebracht. 

Achter één gezamenlijke voordeur wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen en problematiek. 

De teams Sociaal zijn vooral gericht op zelfstandig functionerende cliënten zonder thuiswonende 

kinderen. Bij deze groep spelen vaak problemen op het gebied van dagbesteding, inkomen en 

wonen. Cliënten van de teams Jeugd & Gezin vormen over het algemeen onderdeel van een 

huishouden met kinderen. Zorgen die hier spelen liggen veelal op het vlak van opvoeding, 

onderwijs, inkomen en relaties. De dynamiek van de begeleiding van beide soorten buurtteams is 

verschillend. Bij de teams Sociaal is er sprake van een één-op-één relatie tussen cliënt en 

medewerker van het buurtteam. Bij de teams Jeugd & Gezin is er sprake van medewerker – 

systeemrelatie, waarbij de medewerker belangen weegt en interventies afstemt op meerdere 

personen van het huishouden. 

Teams Jeugd & Gezin in dit rapport kortweg buurtteams genoemd 

In het voorliggende rapport gaan we in op de resultaten die de teams Jeugd & Gezin aan het einde 

van 2014 behaald hebben. We duiden ze hier verder kortweg aan als buurtteams.  

Onderzoeksvragen en meetinstrumenten 

Hoofdvragen van dit rapport zijn: 

1. Wat zijn voor de buurtteams de voorlopige kengetallen op het gebied van problematiek, 

cliëntkenmerken, begeleidingsduur en bereik? 

2. Wat zijn de meest en minder werkzame bestanddelen van de werkwijze van de buurtteams 

in de praktijk en in hoeverre worden begeleidingsdoelen goed gehaald? 

3. Welke ervaringen hebben cliënten met de buurtteams? 

4. Hoe worden de leidende principes van het buurtteamwerken door medewerkers 

gerealiseerd? 

                                                      

1 IB Onderzoek gemeente Utrecht, 2013. Transitie Jeugdzorg. Tussenevaluatie pilot buurtteams Jeugd & Gezin Ondiep en 

Overvecht, IB Onderzoek gemeente Utrecht, 2013. Meedoen naar vermogen. Tussenevaluatie pilot buurtteams Krachtig Ondiep 

en Krachtig Overvecht Zuid. IB Onderzoek gemeente Utrecht, 2014. Monitor buurtteams tussenrapportage Teams Sociaal.  
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Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zijn verschillende meetinstrumenten ingezet: 

(1) Waar het gaat om de vraag naar kengetallen met betrekking tot problematiek, cliëntkenmerken, 

begeleidingsduur en bereik hebben we gebruik gemaakt van eigen registratiegegevens van de 

teams, een digitale inventarisatie onder medewerkers naar casuskenmerken en van 

bevolkingscijfers van de gemeente Utrecht. (2) Voor het onderzoek naar meest (en minder) 

werkzame bestanddelen van de werkwijze van de buurtteammedewerkers gebruiken we zes diepte-

interviews met medewerkers en vier met teamleiders. De vraag of medewerkers hun 

begeleidingsdoelen goed hebben weten te behalen, beantwoorden we aan de hand van een digitale 

inventarisatie (op casusniveau) onder alle medewerkers. (3) Voor onderzoek naar de ervaringen van 

cliënten hebben we uitgebreid met 12 cliënten gesproken (cliëntgesprekken). (4) Om te 

onderzoeken in hoeverre de leidende principes van het buurtteamwerkers (zoals ‘één gezin, één 

plan, één hulpverlener’, ‘versterken eigen kracht’, ‘regie bij het gezin’) succesvol konden worden 

toegepast, gebruiken we uitkomsten uit tien diepte-interviews: vier met teamleiders en zes met 

medewerkers. In de bijlagen zijn alle gebruikte meetinstrumenten opgenomen. 

Leeswijzer 

We beginnen in hoofdstuk één met de presentatie van een aantal voorlopige kengetallen van de 

buurtteams, zoals casusomvang, cliëntproblematiek, bereik en begeleidingsdoelen. In hoofdstuk 

twee gaan we daarna in op de vraag wat medewerkers zien als meer en minder werkzame 

bestanddelen van hun aanpak. Hoofdstuk drie gaat over wat cliënten zelf vonden van hun 

begeleiding door het Team Jeugd & Gezin. Hoe waren ze bijvoorbeeld met het Team in contact 

gekomen en wat heeft de begeleiding hen opgeleverd? In hoofdstuk vier staan de leidende principes 

van de teams centraal en kijken we naar wat teamleiders en medewerkers vinden van het werken 

met formules als ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’, ‘versterken van eigen kracht’ en ‘regie bij 

het gezin’. In hoofdstuk vijf tenslotte kijken we terug op de hoofdvragen van dit onderzoek, vatten 

we de uitkomsten samen en geven we enkele algemene aanbevelingen. 
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1   Gezinskenmerken, 

begeleidingsdoelen en bereik 

 

• De buurtteams Jeugd & Gezin begeleidden tot eind 2014 ruim 600 

casussen. 

• Meeste begeleidingsdoelen worden gesteld op terreinen opvoeding en 

financiën. 

• Meeste begeleidingsdoelen worden geheel of gedeeltelijk gehaald op 

terreinen opvoeding, onderwijs en relaties ouders onderling. 

• Minst bereikte begeleidingsdoelen liggen op vlak van huisvesting en 

financiën. 

1.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk kijken we naar de vraag met welke (soorten) gezinnen de Buurtteams tot op heden 

vooral te maken hebben gehad. Wat was de samenstelling van de gezinnen, hoe oud zijn de 

kinderen in de gezinnen, welke problemen speelden er vooral. Deze vragen kunnen we grotendeels 

cijfermatig beantwoorden. We kijken daarnaast ook naar de vraag welke soorten doelen 

medewerkers gesteld hebben in hun begeleiding aan de gezinnen en de vraag in hoeverre deze 

doelen ook daadwerkelijk behaald zijn. Het gaat hier om een kwalitatieve evaluatie die door 

medewerkers zelf is uitgevoerd. Ten slotte kijken we in dit hoofdstuk op een kwalitatieve manier 

naar de vraag hoe het bereik van de doelgroepgezinnen wordt ingeschat door medewerkers en 

teamleiders van de Buurtteams. Worden naar hun mening alle gezinnen bereikt die men ook zou 

willen bereiken, of blijven er misschien toch doelgroepgezinnen buiten beeld? En andersom, worden 

er misschien gezinnen wel bereikt die men niet primair tot de doelgroep zou willen rekenen. Deze 

vragen worden beantwoord aan de hand van uitkomsten uit tien diepte-interviews. 

 

In eerste instantie kijken we in paragraaf 1.2 naar de voorlopige kengetallen van de Buurtteams. In 

paragraaf 1.3 gaan we in op de begeleidingsdoelen en de vraag in hoeverre deze behaald werden 

door de medewerkers en in paragraaf 1.4 onderzoeken we de vraag in hoeverre de teams, naar 

inschatting van de medewerkers en teamleiders, de doelgroepgezinnen voldoende bereiken. 

1.2 Kenmerken van de bereikte gezinnen 

Eind 2014 hebben de teams 600 gezinnen begeleid 

Eind 2014 zijn er zes buurtteams werkzaam in de buurten van Utrecht, te weten: 

• Buurtteam Ondiep – Pijlsweerd 
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• Buurtteam Zuilen 

• Buurtteam Overvecht – Spoorzoom 

• Buurtteam Overvecht – De Gagel 

• Buurtteam Kanaleneiland – Zuid 

• Buurtteam Leidsche Rijn  

 

Twee van de teams zijn al vanaf januari 2012 werkzaam (teams uit Overvecht en Ondiep), de 

overige teams startten begin 2014. Een selecte steekproef (N=600) van in 2014 lopende en 

afgeronde casussen laat zien dat de gemiddelde begeleidingsduur 4,2 maanden bedraagt. De 

frequentie waarmee de begeleider het gezin bezocht is gemiddeld 3,1 keer per maand. Gemiddeld 

begeleidde een buurtteamwerker in de eerste tien maanden van 2014 een kleine 25 gezinnen. Op 

basis van een aanvullende steekproef (N=140) zien we dat 20% van de trajecten korter duurt dan 

één maand, 64% duurt tussen de één en zes maanden en 14% tussen de zes maanden en één jaar. 

2% van de casussen duurt langer dan een jaar. 

40% van de begeleidingen betreft eenoudergezin 

De gezinnen die begeleid worden door de buurtteams is bij 43% van de casussen een kerngezin en 

bij 40% een eenoudergezin vormen. Daarnaast gaat het in bijna 10% van de casussen om een 

samengesteld gezin. Bij 40% van de gezinnen waaraan begeleiding wordt gegeven zijn er kinderen 

in de leeftijd van 5-11 jaar betrokken en bij bijna 30% van de casussen kinderen in de leeftijd van 

12-18 jaar. Bij een kwart van de begeleide gezinnen zijn er kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

betrokken. 

 

 
Figuur 1.1 Gezinssamenstelling van de bereikte gezinnen  Figuur 1.2 Leeftijd van kinderen in de bereikte gezinnen 

                            
Bron: IB Onderzoek 2014     Bron: IB Onderzoek 2014 

 

Opvoedings- en schuldenproblematiek bijna even vaak aan de orde 

Als we kijken naar de aard van de problematiek waarop de begeleiders doelen stellen en 

interveniëren, zien we dat het bij 18% van de gezinnen (onder andere) om opvoedingsproblemen 

gaat, bij 17% van de gezinnen (onder andere) om schuldenproblematiek en in 12% van de gezinnen 

(onder andere) om relatieproblematiek bij de opvoeders. Problemen met onderwijs/leren/verzuim 

Samengesteld gezin

Anders

Kerngezin

Eenoudergezin

43%

40%

9%

9%

Kinderen 12-18 jaar

Kinderen 19-26 jaar

Kinderen 0-4 jaar

Kinderen 5-11 jaar

25%

40%

28%

8%
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komt in 10% van de begeleidingssituaties voor evenals psychiatrische problematiek bij de ouders. In 

3% van de begeleidingen is sprake van interventies op het gebied van huiselijk geweld. 

29% van de gezinnen heeft zich zelf aangemeld bij het buurtteam, bij 18% van de gezinnen is de 

aanmelding via school gelopen en bij 12% via de huisarts. 38% van de aanmeldingen is langs een 

ander kanaal gelopen. 

 

Figuur 1.3   Frequentie waarmee problemen voorkomen in de casussen van de buurtteams 

 
Bron: IB Onderzoek, 2014 

1.3 Begeleidingsdoelen 
 

Meeste begeleidingsdoelen gesteld op terreinen van opvoeding en financiën 

Als medewerkers van de Buurtteams met de begeleiding starten, stellen zij altijd 

begeleidingsdoelen op samen met het gezin. Bijvoorbeeld ‘Problemen van zoon X op school 

duidelijk krijgen’, ‘Dochter ondersteunen bij pestproblemen op school’ en ‘Moeder ondersteunen 

bij schuldenproblematiek’. We hebben 313 van deze begeleidingsdoelen van medewerkers 

geïnventariseerd en ondergebracht in zes leefdomeinen: ‘opvoeding thuis’, ‘financiën en inkomen’, 

‘relaties ouders onderling’, ‘leren, school en onderwijs’, ‘veiligheid in het gezin’ en ‘wonen en 

huisvesting’. Resterende begeleidingsdoelen vallen in de categorie ‘overig’. 

 

Uit tabel 1.1 blijkt hoe vaak er door de medewerkers doelen gesteld worden binnen de diverse 

domeinen. Het vaakst worden doelen gesteld op het terrein van opvoeding thuis (28%), gevolgd 

door financiën en inkomen (21%) en relatie ouders onderling (10%). Bij 9% van de doelen gaat het 

om problemen rondom school en onderwijs en in 7% van de gevallen om huisvestings- of 

woonproblematiek. Bij één op de twaalf gezinnen speelt veiligheid in het gezin een rol (8%). Dit kan 

betrekking hebben op (dreigende) veiligheidsproblematiek rond het kind of tussen ouders (huiselijk 

geweld). 

 

 

 

 

6% 12% 18%
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Relatieproblematiek 
opvoeders
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Psychiatrische problematiek 
ouders

LVB problematiek

Huiselijk geweld

Psychiatrische problematiek 
kinderen

Overig

18%

17%

12%

11%

10%

10%

6%

3%

3%

10%



 

 10 Teams Jeugd 

 

 

Tabel 1.1 Frequentie van begeleidingsdoelen in totaal aantal casussen (N=313) 

Opvoeding thuis 28% 

Financiën, inkomen 21% 

Relatie ouders onderling 10% 

Leren, school, onderwijs 9% 

Veiligheid in het gezin 8% 

Wonen, huisvesting 7% 

Overig 17% 

Totaal 100% 

Bron: IB Onderzoek 2014 

 

 

Bijna alle begeleidingsdoelen gehaald op het gebied van opvoeding 

We hebben onder de medewerkers geïnventariseerd in hoeverre de gestelde doelen in hun ogen ook 

gehaald zijn bij de casussen die afgesloten zijn (n=88). In onderstaande tabel 1.2 geven we een 

weergave van de resultaten. De resultaten moeten, omdat het soms om geringe absolute aantallen 

gaat, opgevat worden als indicatief. 

 

Tabel 1.2   Realisering van begeleidingsdoelen bij afgesloten casussen (N=88) 

 Behaald Gedeeltelijk 

behaald 

Niet behaald Eindtotaal 

Opvoeding thuis 71% 29% 0% 100% 

Financiën, inkomen 67% 11% 22% 100% 

Relatie ouders onderling 61% 25% 14% 100% 

Leren, school, onderwijs 53% 40% 7% 100% 

Veiligheid in het gezin 50% 33% 17% 100% 

Wonen, huisvesting 50% 17% 33% 100% 

Overig 76% 18% 6% 100% 

Eindtotaal 63% 25% 13% 100% 

Bron: IB Onderzoek 2014 

 

Voor het gebied opvoeding thuis geldt dat volgens de medewerkers 71% van de doelen helemaal 

gehaald zijn en 29% van de doelen gedeeltelijk gehaald. Voor geen enkele casus geldt hier volgens 

de medewerkers dat er doelen op dit vlak geheel niet zijn behaald. Doelen die het meest helemaal 

gehaald worden liggen op het gebied van opvoeding thuis, financiën en inkomen en relatie ouders 

onderling. Doelen die het vaakst niet behaald worden liggen op het gebied van wonen en 

huisvesting, financiën en inkomen en veiligheid in het gezin. In totaal wordt 88% van de gestelde 

doelen geheel of gedeeltelijk behaald. 

1.4 Bereik doelgroepgezinnen 
 

Een belangrijke vraag voor de Buurtteams is of ze alle gezinnen bereiken die ze ook zouden willen 

bereiken. Om dit te onderzoeken hebben we in diepte-interviews met medewerkers (6) en 

teamleiders (4) dit onderwerp aan de orde gesteld. Uit de respons komt naar voren dat ‘het bereik’ 

van de doelgroepgezinnen op drie verschillende manieren kan worden uitgelegd: (a) Bereikt men 

alle gezinnen waar ook echt problemen zijn, of blijven er gezinnen bestaan die wel hulp nodig 

hebben maar niet door het buurtteam gezien worden als gevolg van bijvoorbeeld zorgmijding? (b) 
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Kan van de gezinnen die men wel bereikt, altijd gezegd worden dat ze tot de doelgroep behoren, of 

begeleidt men ook gezinnen die men hier niet direct toe rekent? En (c): bereikt men wel genoeg 

gezinnen doordat men herkenbaar genoeg is in de buurt? In het onderstaande lichten we deze drie 

aspecten verder toe. 

Worden alle gezinnen bereikt waar ook echt problemen zijn? 

De geïnterviewden laten weten dat niet alle gezinnen waar problemen spelen bereikt worden door 

de teams. Er zijn bijvoorbeeld gezinnen waar schaamte nog teveel een rol speelt om op de 

hulpverlening af te stappen en ook gezinnen die niet willen dat ‘de hulpverlening’ bij hen 

binnenkomt. In dat laatste geval zal, als er grote zorgen rondom kinderen gesignaleerd zijn, bij het 

buurtteam de afweging gemaakt worden om het gezin door te leiden naar Bureau Jeugdzorg (SAVE-

team). De Buurtteams zijn zich er van bewust dat ze in dat opzicht ook een (oud) 

‘hulpverleningsimago’ kunnen krijgen met de bijsmaak een organisatie te zijn die ‘de kinderen weg 

komt halen’. Tegelijkertijd merken geïnterviewden op dat het in hun werkgebied niet anders kan, 

dan zich te positioneren waar het de veiligheid van kinderen betreft. Teamleiders merken op dat zij 

er van overtuigd zijn dat zij bij veel gezinnen wel binnen weten te komen. ‘We zijn er goed in 

geslaagd om vroegtijdig aan te haken bij vragen en zorgen van de mensen’, zo stelt een 

respondent. Respondenten zijn het er ook over eens dat er wellicht altijd gezinnen zullen blijven 

bestaan die moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlening, maar dat door de komst van de Buurtteams 

de drempel wel lager is geworden. Er worden volgens hen nu in ieder geval méér gezinnen bereikt 

dan vroeger. Vooral scholen en huisartsen spelen een belangrijke toeleidende rol. 

Vallen de gezinnen die men bereikt onder de juiste doelgroeppopulatie? 

Een zorg die in de zijlijn leeft bij de geïnterviewden is de vraag of de gezinnen die men wel bereikt 

en in begeleiding heeft, in alle gevallen wel tot de specifieke doelgroep van de teams hoort. Hierbij 

doelt men op de vraag of men als Team Jeugd & Gezin niet teveel bij gezinnen komt waar 

bijvoorbeeld alleen schuldenproblematiek speelt en geen problemen rond de kinderen. In dat geval 

is men uiteindelijk meer bezig met het uitzoeken van ‘papierwerk’ dan het ondersteunen in de 

opvoedproblematiek. Medewerkers schatten dat er bij de meeste casussen sprake is van 

schuldenproblematiek. Bij een deel gaat het om gecombineerde problemen (schulden en 

opvoedproblemen), bij een deel ook echter niet.  

Is men herkenbaar genoeg in de buurt? 

Tenslotte speelt voor enkele respondenten de vraag of de Buurtteams wel genoeg zichtbaar zijn in 

de wijk. Volgens verschillende medewerkers weten veel mensen nog niet wat een buurtteam doet en 

speelt er ook verwarring over de namen van de organisaties waar men mee te maken krijgt. In korte 

tijd kregen mensen in de wijk bijvoorbeeld te maken met organisaties als achtereenvolgens 

Cumulus, U-Centraal en de Buurtteams. Medewerkers vinden veelal dat er meer ‘reclame’ nodig is 

voor de buurtteams, dat er meer naamsbekendheid moet komen en vooral ook meer duidelijkheid 

over de werkwijze. Er zou volgens hen meer aan ‘verwachtingenmanagement’ kunnen worden 

gedaan.  
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2   Werkzame bestanddelen in de 

praktijk 

 

• De meest werkzame bestanddelen van de teams liggen op het vlak van 

nabijheid, flexibiliteit, neutraliteit, expertise en integraliteit. 

• Ook het toeleiden van zorgmeldingen naar de teams wordt gezien als 

werkzaam bestanddeel. 

• Minder werkzame bestanddelen zijn afstemmingsproblemen met 

externe partners en vragen over rolinvulling bij chroniciteit en 

schuldenproblematiek. 

2.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk kijken we naar de mening van buurtteamleiders en buurtteammedewerkers over de 

vraag wat goed werkt in de aanpak en wat de minder werkzame bestanddelen zijn. We hebben 

hiervoor tien diepte-interviews gehouden: zes met medewerkers (ieder uit een ander team) en vier 

met teamleiders. Bij de interviews met medewerkers vroegen wij hen twee casussen met ons door te 

nemen: één casus waarin zich niet of nauwelijks problemen hebben voorgedaan waar het de 

begeleiding betreft, en één casus waarin zich wel (begeleidings)hobbels hebben voorgedaan. We 

vroegen de respondenten om uit deze casussen naar eigen inzicht de meest en minst werkzame 

bestanddelen te destilleren. Bij de interviews met de teamleiders vroegen we in het algemeen wat zij 

zagen als meest en minst werkzame bestanddelen van het werk van de teams. We gingen daarbij 

ook in op mogelijke problemen op organisatie-niveau en op de samenwerking met externe 

partners. 

 

In dit hoofdstuk kijken we in paragraaf 2.2 naar wat in de praktijk gezien wordt als meest werkzame 

bestanddelen van de aanpak van de buurtteams. Vervolgens kijken we in paragraaf 2.3 naar wat 

gezien wordt als de minder werkzame bestanddelen in de aanpak. 

2.2 Werkzame bestanddelen van het buurtteamwerk 
 

Als we kijken naar wat als meest werkzame bestanddelen gezien worden van de buurtteams dan 

worden er globaal zes categorieën genoemd: (a) Integraal werken en flexibiliteit, (2) 

laagdrempeligheid, fysieke nabijheid en praktische oplossingsgerichtheid, (3) team-expertise en 

korte lijnen naar wijkpartners, (4) neutraliteit en wegwijsfunctie van de teams, (5) maatwerk in de 

samenstelling van de teams en (6) bij zorgmeldingen eerst actie van buurtteams in plaats van 

Bureau Jeugdzorg (SAVE-team). 
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Integraal werken en flexibilteit 

De integrale benadering van de problemen van gezinnen, wordt door geïnterviewden gezien als een 

belangrijk werkzaam bestanddeel van de teams. Medewerkers merken op hoe in het verleden de 

hulpverlening versnipperd en verkokerd plaatsvond. Bij een hulpvraag moesten eerst procedures en 

protocollen doorlopen worden alvorens men aan de hand van indicaties de begeleiding op gang kon 

brengen. Dat is voor de Teams niet nodig; zij kunnen direct aan de slag en kijken over de grenzen 

van de verschillende soorten problemen heen. Door verbanden te leggen kunnen ze sneller bij de 

oorzaak van een probleem komen, in plaats van op diverse fronten naar eigen zeggen alleen de 

symptomen te bestrijden. Een medewerker vertelt hoe hij bij een gezin kwam waar ogenschijnlijk 

het gedrag van de zoon op school het grootste probleem was. Nadat hij het gezin beter had leren 

kennen kwam hij er achter dat er veel schuldenproblematiek speelde en hoe de vader van het gezin 

zich van het kastje naar de muur gestuurd had gevoeld. De hulpverlening in het verleden bleek ook 

zeer versnipperd te zijn geweest. Niemand had volgens de medewerker ooit voldoende overzicht 

gehad in de financiële situatie van het gezin en gezien dat het gezin al langere tijd ver onder het 

minimum leefde, wat onder meer had geleid tot veel onbegrip en boosheid bij de ouders. De zoon 

had de problemen als een soort klokkenluider naar buiten gebracht door gedragsproblemen op 

school te laten zien. Het buurtteam had in deze casus, door haar integrale aanpak, de kern van de 

problemen weten bloot te leggen. 

 

Laagdrempeligheid, fysieke nabijheid en praktische oplossingsgerichtheid 

Alle ondervraagde medewerkers en teamleiders noemen zaken als laagdrempeligheid van de 

hulpverlening en de fysieke nabijheid van de teams in de wijk als een van de 

belangrijkste werkzame bestanddelen van hun aanpak. Ook de praktische oplossingsgerichtheid 

van de teams speelt hierbij een rol. Gezinnen kunnen in principe aankloppen bij de Teams met 

vragen over bijvoorbeeld schulden, uitkeringen, rechtsbijstand en dergelijke. Niet zelden is een 

dergelijke praktische vraag een opstap voor het bespreken van dieperliggende vragen op 

bijvoorbeeld het gebied van relaties en opvoeding. 

 

Team-expertise en korte lijnen naar wijk-partners 

Ook team-expertise wordt gezien als een belangrijk werkzaam bestanddeel van de aanpak van de 

Teams. In één team zitten mensen met uiteenlopende soorten opleiding en ervaring. Zo zijn er 

medewerkers met specialistische kennis op het gebied van speciaal onderwijs, het Laatste 

Kansbeleid, jeugdwelzijn, opvoeding, licht verstandelijke beperkingen en bijvoorbeeld de 

Marokkaanse cultuur. Tesamen biedt dat mogelijkheden om binnen het gezin een grote diversiteit 

aan problemen effectief te kunnen aanpakken. Ook is volgens sommige medewerkers de kwaliteit 

van de hulpverlening verbeterd doordat de buurtteam-interventies breder van opzet zijn dan 

interventies die vroeger werden uitgevoerd. Eén respondente geeft het voorbeeld van de manier 

waarop de hulpverlening op (basis)scholen is veranderd. Waar vroeger het schoolmaatschappelijk 

werk vaker één op één werkte met het kind, betrekt het buurtteam nu de ouders veel meer bij de 

hulp. Bovendien heeft het buurtteam volgens de respondente veel meer ruimte en mogelijkheden 

om de begeleidingsvragen zelf op te pakken. Vroeger zou er in dat opzicht veel sneller zijn 

doorverwezen. De problemen worden daarmee volgens de respondente beter aangepakt. Ook korte 

lijnen naar de omliggende wijkpartners wordt door de geïnterviewden gezien als een belangrijk 

werkzaam bestanddeel, zoals bijvoorbeeld de directe lijnen naar scholen, huisartsen en het 

‘voorveld’ in de wijk. 
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Neutraliteit en wegwijsfunctie van de Teams  

De neutraliteit van de buurtteams vormt volgens diverse ondervraagden eveneens een belangrijk 

werkzaam bestanddeel. Medewerkers zijn naar eigen zeggen geen bevoogdende hulpverleners van 

de oude garde die komen vertellen hoe het moet. Ze stellen zich daarentegen op náást de ouders 

en laten hen leidend zijn in het formuleren van de problemen. In bijvoorbeeld een casus over 

onderwijsproblemen van een zoon van negen jaar oud, kan de buurtteammedewerker interveniëren 

tussen school, bureau Leerplicht, ouders en het speciaal onderwijs, zonder dat hij het stempel 

opgedrukt krijgt ‘te horen bij een van deze partijen’. De medewerker kan naast de ouders opereren 

en samen met hen de visie van de omliggende partijen aanhoren en ouders ondersteunen bij 

keuzes die ze voor hun zoon moeten maken. Het feit dat medewerkers vaak ook een ‘vertaalfunctie’ 

hebben naar cliënten, zowel letterlijk als figuurlijk, wordt door veel geïnterviewden onderschreven. 

Veel gezinnen kampen met problemen bij het vinden van de goede weg bij instanties, scholen en 

zorginstellingen. Post wordt door gezinnen soms onbegrepen aan de kant gelegd, de Nederlandse 

wetgeving wordt niet altijd goed begrepen en gevoelens van tekortschieten stapelen zich op. 

Medewerkers gaan vaak aan het werk met het toelichten van de Nederlandse wetten, regels, normen 

en gebruiken en slaan ook op die manier een brug tussen het gezin en de maatschappij.  

 

Maatwerk in de samenstelling van de teams 

Een belangrijk nieuw element in het werken van de buurtteams, en tevens belangrijk ‘werkend 

bestanddeel’ is volgens de geïnterviewden dat de teams ‘op maat’ kunnen worden samengesteld 

voor de uiteenlopende populaties in de wijken en buurten. Als voorbeeld noemt een respondente de 

verschillen in achtergrond van schuldenproblematiek tussen twee buurten. Zo vloeit de 

schuldenproblematiek in de ene buurt bijvoorbeeld vaak voort uit de verkoop van ‘onder water 

gelopen’ huizen na een vechtscheiding. Het gaat dan om hoge bedragen met lange doorlooptijd 

waar ex-partners mee te maken krijgen. In de andere buurt spelen relatief geringere (maar wellicht 

net zo belastende) schulden binnen gezinnen als geheel, die voortvloeien uit het niet tijdig betalen 

van bijvoorbeeld aanmaningen of boetes. De gevolgen kunnen even ernstig zijn voor de 

betrokkenen, maar kunnen een verschillende aanpak behoeven. In het eerste geval heeft een gezin 

misschien het meeste baat bij een hulpverlener uit de geïndiceerde jeugdzorg (SAVE-team) die 

expertise heeft op het coachen van vechtscheidingen en bijkomende financiële problematiek. In het 

tweede geval hebben de betrokkenen misschien vooral baat bij een hulpverlener die bekend is met 

zorgmijdend gedrag van risicojongeren. Door de expertise binnen de teams zoveel mogelijk te laten 

aansluiten bij de behoeften in de buurt, kan gezorgd worden voor maximale aansluiting en 

maatwerk. 

 

Bij zorgmeldingen eerst actie van buurtteams in plaats van Bureau Jeugdzorg (SAVE-team) 

Tenslotte wordt als belangrijk werkzaam bestanddeel van de buurtteams genoemd het feit dat 

zorgmeldingen (over onveilige situaties rondom kinderen in gezinnen) niet meer rechtstreeks naar 

Bureau Jeugdzorg (SAVE-team) gaan, maar eerst bij de buurtteams binnenkomen. De buurtteams 

sturen vervolgens een brief naar het betreffende gezin, met de mededeling dat er een zorgmelding 

is gedaan (bijvoorbeeld door een huisarts of politie) en dat het gezin kan kiezen om ofwel samen 

met het buurtteam de problemen aan te pakken, ofwel toegeleid te worden naar een SAVE 

(SamenVeilig) team. Volgens medewerkers nemen de meeste gezinnen het aanbod aan om samen 

met de buurtteams aan de problemen te werken. Een belangrijk voordeel van deze nieuwe manier 

van werken is dat voorkomen wordt dat er complexe en formele procedures in gang worden gezet 

die niet altijd nodig blijken in de praktijk en dat het gezin ook niet bij voorbaat geconfronteerd 

wordt met de aanleg van een potentieel belastend dossier. 
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2.3 Minder werkzame bestanddelen van het buurtteamwerk 
 

Op de vraag wat de medewerkers en teamleiders zien als minder werkzame bestanddelen van de 

aanpak van de buurtteams, worden er twee typen zorgen genoemd: (a) afstemming met externe 

partijen, (b) rolinvulling bij specifieke problematiek (chroniciteit en schuldenproblematiek). 

 

Afstemming met externe partijen 

In de praktijk komt het voor dat medewerkers een gezin begeleiden waar ook andere professionals 

een rol spelen. Vaak verloopt deze samenwerking naar wens, maar het komt ook voor dat er over en 

weer onduidelijkheid is over wat men van elkaar mag verwachten. Een medewerker geeft 

bijvoorbeeld aan ontevreden te zijn over hoe een andere professionele organisatie haar werk heeft 

gedaan in een bepaald gezin: ‘Die hadden wel wat meer hun tanden mogen laten zien’, zegt hij. De 

medewerker doelt daarmee op het feit dat de professionele organisatie het er in zijn ogen te veel bij 

heeft laten zitten. Iets dergelijks werd door verschillende medewerkers over uiteenlopende 

professionele organisaties aan ons gemeld. Andersom speelt ook het feit dat de werkwijze van de 

buurtteams zelf nog niet volledig bekend is bij bijvoorbeeld alle partijen in de wijk. Het ‘voorveld’ in 

de wijk is soms nog maar gedeeltelijk op de hoogte van wat een buurtteam Jeugd & Gezin allemaal 

kan. Er valt volgens de meeste respondenten nog veel winst te behalen als men elkaar over en weer 

beter leert kennen.  

 

Rolinvulling bij specifieke problematiek  

• Medewerkers hebben in hun werk regelmatig te maken met cliënten bij wie chroniciteit in 

de zorgvraag een rol speelt. Enerzijds gaat het hier om (chronische) problemen van cliënten 

op het gebied van cognitie en taalverwerving, anderzijds kan het ook gaan om bijvoorbeeld 

chronisch fysieke, psychische of psychiatrische problematiek. Alhoewel medewerkers van 

de buurtteams  veel moeite doen om ouders met beperkingen te activeren (bijvoorbeeld 

naar Nederlandse taalles leiden) geeft dat bij deze specifieke groep vaak alleen beperkt 

resultaat. Ook de LVB-problematiek binnen gezinnen (problemen die voortkomen uit het 

feit dat cliënten een licht verstandelijke beperking hebben) brengt vaak met zich mee dat 

hulpverlening niet makkelijk of zelfs geheel niet kan worden afgesloten. Medewerkers van 

de buurtteams vinden het in de praktijk dan ook moeilijk om hier passend mee om te gaan 

en maken zich ook zorgen over wat het begeleiden van chronische problematiek op termijn 

voor de buurtteams kan betekenen. ‘Als we te veel zorg moeten gaan besteden aan 

chroniciteit, drukt dat op wat we verder als buurtteam kunnen doen’, merkt een 

medewerkster op. 

• Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat er veel schuldenproblematiek speelt bij hun 

populatie. Sommige medewerkers leggen hier een verband met de gezinsproblemen die er 

uit voort kunnen vloeien, zoals het feit dat ouders zo opgeslokt kunnen raken door 

armoede en schulden dat er spanningen in de relatie en opvoeding ontstaan. Andere 

medewerkers zien echter ook dat de schuldenproblematiek in gezinnen los kan staan van 

de opvoedingssituatie rondom de kinderen. In dat laatste geval vragen medewerkers zich af 

of zij wel de aangewezen hulpverleners zijn om de ouders te begeleiden. Sommige 

schuldenproblemen zijn heel complex en kennen een lange geschiedenis. Het ontrafelen 

hiervan behoort volgens diverse medewerkers niet tot de kerndeskundigheid van de Teams 

Jeugd en Gezin. 
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3   Cliëntervaringen: impressie 

 

• Interviews met gezinnen geven een indicatief beeld van de tevredenheid. 

Bij tien van de twaalf geïnterviewde gezinnen is er sprake van (zeer) 

grote tevredenheid. 

• De meest in het oog springende resultaten bevinden zich op het gebied 

van opvoeding, gezinsrelaties en onderwijs. 

• Bij complexe problematiek op bijvoorbeeld het gebied van inkomen, 

huisvesting en langdurig gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid zijn 

resultaten moeilijker te behalen. 

3.1 Inleiding 
 

Gespreksonderwerpen 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wat gezinnen zelf vinden van de begeleiding die ze kregen 

(of nu nog krijgen) van het Team Jeugd & Gezin. We spraken met twaalf (ouders in) gezinnen over 

onderwerpen als ‘hoe is het contact tot stand gekomen’, ‘wat voor resultaat heeft de begeleiding 

voor u gehad’ en ‘wat vond u van de werkwijze’. Een precies overzicht van de interviewvragen is 

opgenomen in bijlage 3. 

Resultaten zijn indicatief 

Niet alle gezinnen zijn zomaar bereid om mee te werken aan een interview over hun ervaringen met 

de Buurtteams. Dat maakt dat we een voorbehoud moeten maken over de representativiteit van de 

door ons bereikte groep ouders en we de uitkomsten vooral als een impressie moeten zien. Van de 

twaalf gezinnen waar we kwamen waren de meeste (zeer) tevreden over de begeleiding. Bij twee 

gezinnen speelde duidelijk de vraag of het Team Jeugd & Gezin wel goed genoeg in staat was om de 

problemen op te vangen. 

Leeswijzer 

In de navolgende paragraaf kijken we naar hoe het eerste contact met de Buurtteams voor de 

cliënten tot stand zijn gekomen en de mate waarin cliënten al dan niet al bekend waren met de 

buurtteams (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3 rapporteren we over de resultaten die de begeleiding 

voor de verschillende gezinnen heeft gehad. In paragraaf 3.4 gaan we in op verschillende aspecten 

van de werkwijze van de buurtteams: het werken met een gezinsplan, het activeren van de 

gezinnen, het betrekken van de eigen netwerken. In paragraaf 3.5 kijken we tenslotte naar het 

beeld dat de cliënten hebben van hun begeleiders.  
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3.2 Eerste contact met de teams 

Meeste gezinnen kwamen via doorverwijzing bij buurtteam 

Het eerste contact met de buurtteams is bij de geïnterviewde gezinnen meestal via doorverwijzing 

tot stand gekomen. Vijf respondenten zijn via de politie, Jeugdzorg, Steunpunt Huiselijk Geweld of 

Blijf van mijn Lijf bij het buurtteam terecht gekomen. Het gaat in al deze gevallen om alleenstaande 

moeders. Twee respondenten hebben via de school van hun kinderen de weg naar het buurtteam 

gevonden. Twee gezinnen zijn via zorgorganisaties doorverwezen naar het buurtteam en drie 

respondenten zijn zelf op zoek gegaan: één is door een kennis geattendeerd op het buurtteam en 

twee zijn zelf op zoek gegaan. Wat betreft de bekendheid met het buurtteam blijkt dat niet veel 

respondenten de Buurtteams vooraf kenden. Een enkeling wel, bijvoorbeeld omdat ze ‘wel eens een 

foldertje had zien liggen bij de huisarts’.  

Vooroordelen van cliënten blijken vaak ongegrond 

Een aantal respondenten geeft aan vooraf vooroordelen te hebben gehad ten aanzien van het 

buurtteam.  

 

• ‘Mijn moeder had vroeger ook problemen en die ging dan naar het maatschappelijk werk. Daar zag ik 

weinig resultaat, dus ik had er niet zoveel vertrouwen in’. 

• ‘Ik had niet zoveel verwachtingen van een maatschappelijk werker maar ik dacht, laat ik het maar proberen’ 

• ‘Ik vond ‘buurtteam’ eigenlijk heel onprofessioneel klinken, maar ik ben eigenlijk heel tevreden’.    

 

Deze vooroordelen bleken in de praktijk in alle gevallen te zijn ontkracht. De respondenten die 

vooraf sceptisch waren, bleken achteraf zeer tevreden. Eén cliënte merkt op dat ‘de gemeente’ 

vooral ook door moet gaan met het buurtteamwerk: 

 

‘Geef maar door aan de gemeente dat ze dit ECHT moeten handhaven. Ik red het allemaal wel weer, 

maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die het niet redden en dat het dan heel belangrijk is voor 

de kinderen dat er hulp en begeleiding is als de ouders er even niet uitkomen. Anders lopen die 

kinderen vast en dan is de ellende niet te overzien. Het is belangrijk dat de gemeente daar tijd en geld 

voor heeft’. 

3.3 Resultaten voor de cliënten 

Veel positieve resultaten op gebied van opvoeding, gezin en relaties 

Bij de meeste respondenten (negen van de twaalf) heeft de inzet van het buurtteam veel 

voortuitgang gebracht in de gezinssituatie. De ondervraagden ervaren positieve resultaten op 

gebieden als bewustwording, gezinsrelaties, zelfvertrouwen en stabiliteit. 

 

• ‘Ik ben zelf een stuk vooruit gegaan, ben met mijn dochter en mijn vriend veel bewuster bezig dan een paar 

maanden geleden. De hulpverlener heeft mij bewust gemaakt van mijn situatie door mij veel op te laten 

schrijven en vragenlijsten in te laten vullen. Het heeft echt geholpen. Ze heeft me laten zien dat ik met 

kleine dingen in de relatie de situatie kan veranderen; ze geeft opdrachten en ik probeer het en dan zie ik 

hoe het werkt. Ze heeft mij een andere kijk op de dingen gegeven.’   

• ‘Er is meer stabiliteit gekomen in het gezin. De hulpverlener heeft een opleiding geregeld voor mijn dochter 

waar onze dochter ook echt zelf achter staat. Ook met onze zoon is een goede klik.’ 
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• ‘Er is heel veel verbeterd. Er is één rechte lijn in de opvoeding. Ze luisteren meer, zijn rustiger geworden, 

verzorgder en ze gaan op tijd naar bed. Dat geeft allemaal veel minder strijd.’ 

• ‘Mijn dochter heeft veel meer zelfvertrouwen gekregen en geleerd dat ze geheimen mag hebben en dat het 

niet gek is waar ze mee zit. Heeft enorm geholpen.’ 

 

Kenmerkend voor deze positieve resultaten is dat ze zich vooral afspelen op terreinen als 

opvoedingsondersteuning, gezinsrelaties en onderwijs. Vooral ook de alleenstaande moeders 

vinden hier veel baat bij en zijn blij met het luisterende oor en de passende begeleiding van de 

medewerkers. De gesprekken brengen hen rust en stabiliteit en het gevoel dat er weer gebouwd kan 

gaan worden. 

Soms kan de medewerker de problemen niet (helemaal) oplossen 

Op het moment dat niet de zorg om de kinderen het grootste struikelblok vormt voor de gezinnen, 

maar er vooral andere problemen spelen, zijn de resultaten voor de ondervraagden minder 

eenduidig. Zo geeft een alleenstaande moeder aan dat ze de opvoedadviezen wel fijn vindt, maar 

dat die voor haar geen prioriteit hebben: 

 

‘Ze (de hulpverlener) helpt mij wel, maar ze weet ook veel dingen niet. Als het gaat om de 

schulphulpverlening dan moet ze alles aan collega’s vragen. Dat ging ook een keer mis: ik kreeg een 

brief en vroeg aan haar wat ik nodig had. Toen kwam ik bij de schuldhulpverlening en toen waren de 

papieren niet in orde en moest ik mij opnieuw aanmelden. Ze had mij niet goed geholpen en 

geadviseerd. Ook bij het gat dat mijn ex man in de deur heeft gemaakt, heeft zij mij niet geholpen. Ze 

stuurde mij naar Mitros maar die doen niks en dan weet zij het ook niet meer. Met de kinderen is ze 

wel goed, maar ik wil zo snel mogelijk van de schulden af en mijn zaken op orde hebben. Daar kan zij 

mij niet goed bij helpen.’ 

 

Een ander voorbeeld is dat van een gezin waarin uiterst complexe problematiek speelt op gebied 

van zowel huisvesting, inkomen, arbeidsongeschiktheid en de zorg voor een kwetsbare baby. De 

cliënt geeft aan dat de medewerker van het Team Jeugd en Gezin wel praktische en psychische 

steun geeft, maar zich ook gesteld ziet voor problemen waar hij geen directe invloed op kan 

uitoefenen. 

 

‘Hij heeft mij geholpen met de sociale dienst en hij belt heel veel voor mij, maar wat kan hij doen? Hij 

doet heel erg zijn best, maar hij kan mij niet helpen. Hij kan niets doen om de situatie (geen werk, 

geen huis, geen inkomen, gezondheidsproblemen bij de ouders en een kind dat zorg nodig heeft) te 

verbeteren. Ik voel mij wel gehoord omdat hij er is, hij geeft psychisch steun’.  

 

Uit deze voorbeelden blijkt dat de medewerkers weliswaar veel ondersteunen, maar soms ook niet 

bij machte zijn om direct de kern van de problemen van de cliënten op te lossen. 

3.4 Cliënten over de werkwijze van de teams  

Niet alle cliënten begrijpen wat een gezinsplan precies inhoudt 

Op de vraag of zij werken met een gezinsplan, geven cliënten aan dat er in de meeste gevallen wel 

afspraken worden gemaakt met de medewerkers van de buurtteams. Hierbij wordt echter niet altijd 

duidelijk of het dan ook echt gaat om de doelen die men wil bereiken en de stappen die daarvoor 

nodig zijn. Het blijkt dat de term gezinsplan dan ook niet voor iedereen hetzelfde betekent. 

Afspraken over de bedtijden van de kinderen of gesprekken bij de schuldhulpverlening worden door 
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geïnterviewden soms ook als een gezinsplan opgevat. Vooral respondenten die de Nederlandse taal 

slecht beheersen geven aan niet duidelijk te begrijpen waar het gezinsplan over gaat en halen soms 

(ongevraagd) mappen en papieren uit de kast die hier feitelijk geen betrekking op hebben. Bij zes 

van de twaalf respondenten bestaat echter wel duidelijkheid over het werken met een gezinsplan. 

De respondenten laten weten heel blij te zijn om hiermee te werken. Het schept volgens hen 

duidelijkheid en ze weten precies waar ze aan toe zijn: 

 

• ‘Ik vond het fijn, want ik kan heel chaotisch zijn. Dus voor mij is het fijn als ik weet wat we gaan doen, hoe 

we het gaan doen en wat de termijnen daarvoor zijn. Er staat ook in wat mijn taken zijn en wat zij voor mij 

kan doen’.  

• ‘Ja, ze hebben gevraagd wat ik wil bereiken en dat hebben ze ook aan mijn ex gevraagd. Die doelen zijn 

uitgewerkt en dat is heel helder en duidelijk’. 

Zelf actief bijdragen valt meestal goed bij cliënten 

De meeste cliënten vinden het geen enkel probleem om zelf actief aan de slag gaan met de 

begeleidingsdoelen. Ze zien zichzelf meestal ook als heel zelfstandig en zeggen dat de aanpak van 

de teams Jeugd en Gezin, waarin ook eigen inzet wordt gevraagd, vanzelfsprekend is en ook niet 

meer dan logisch: 

 

 ‘Natuurlijk moet je zoveel mogelijk zelf doen, je kunt niet je hele leven een hulpverlener naast je 

hebben. Uiteindelijk moet je het toch zelf doen’.  

 

Een paar ondervraagden geven aan dat deze aanpak net het zetje was dat ze nodig hadden, dit zijn 

vooral de alleenstaande moeders. Zij voelen zich serieus genomen en zeggen zelfstandiger te zijn 

geworden:  

 

• ‘Ik heb veel te lang op andere schouders geleund. Er is mij altijd (door mijn moeder en mijn ex) verteld 

dat ik niets zelf kan, dat ik te dom ben. Maar nu merk ik dat ik heel veel dingen zelf kan, ik ben 

helemaal niet dom. Mijn hulpverlener zegt vaak dat ik trots op mijzelf mag zijn en dat ik veel meer kan 

dan ik denk. Ik vind dat fijn’.  

• ‘Ik ben veel bewuster geworden, ik weet nu wat ik wil en wat ik niet wil. Dat is al een hele stap vooruit. 

Ze gaat ook mee naar gesprekken en zegt dan achteraf wat ik beter of anders kan doen, ik word daar 

veel bewuster van’.  

 

In één van de geïnterviewde gezinnen komt deze vorm van activering en verzelfstandiging 

daarentegen echter nauwelijks van de grond. De ouders in het betreffende gezin spreken beiden 

geen Nederlands en hebben te maken veel complexe problemen en gezondheidsklachten. De 

ouders geven aan niets zonder de hulpverlener te kunnen:  

 

‘Hij doet alles voor ons. Hij vertaalt, leest de brieven van instanties en de belasting, helpt met 

administratie, gaat mee naar het ziekenhuis en de advocaat en rijdt ons in zijn auto daar naartoe, belt 

de dokter als er een kind ziek is, heeft taalles voor de kinderen geregeld, helpt met school, de GGD, de 

uitkering. Hij vertaalt en regelt alles’. 

 

In deze situatie blijkt het versterken van de eigen kracht van de cliënten, door een cumulatie van 

omstandigheden en problemen in het gezin, een bijna onmogelijke opgave voor de medewerker.  
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Gebruik van eigen netwerk niet altijd mogelijk 

Een aantal respondenten geeft aan uit zichzelf al zoveel mogelijk een beroep te doen op het eigen 

netwerk wat vaak bestaat uit familie. Een enkeling geeft aan dat de inzet van het buurtteam direct 

effect had op het eigen netwerk:  

 

‘Sinds het BT hier komt is de omgang met mijn eigen familie verbeterd. Ik zag mijn familie een tijdje 

niet meer, maar daar heeft de hulpverlener aan gewerkt. Nu zie ik mijn moeder weer en ik heb goed 

contact met de buren’. 

  

Een groot deel van de ondervraagden geeft aan geen beroep te kunnen doen op het netwerk, omdat 

zij ofwel geen contact hebben met familie, kennissen of buren, ofwel schaamte voelen een beroep 

op het netwerk te moeten doen ofwel hun netwerk niet in staat is hulp of ondersteuning te bieden. 

Dit laatste heeft er volgens cliënten mee te maken dat het netwerk zelf ook hulp en ondersteuning 

nodig heeft. 

3.5 Cliënten over hun begeleiders 

Veel tevredenheid over medewerkers 

De meeste respondenten zijn zeer tevreden over de medewerkers van de buurtteams. Cliënten 

omschrijven de medewerkers als toegankelijk, open, betrokken, duidelijk en dichtbij. Eén cliënte is 

minder tevreden en zou liever een medewerker van haar eigen leeftijd hebben gehad die ook meer 

expertise had ten aanzien van haar specifieke begeleidingsvraag. De geïnterviewde cliënten noemen 

verder geen verbeterpunten op het gebied van begeleiding. 

Opnieuw naar het buurtteam in de toekomst? 

De meeste respondenten geven aan dat zij, mocht dat in de toekomst nodig zijn, de weg naar het 

buurtteam weer zullen vinden. De lijnen zijn nu kort, het is toegankelijk en dichtbij. Een paar 

ondervraagden geven aan dat zij er dan ook de voorkeur aan geven weer dezelfde hulpverlener te 

raadplegen, maar ook als die er niet is accepteren ze hulp van het buurtteam:  

 

• ‘Ik zou zeker de stap naar het buurtteam maken en adviseer anderen om dat ook te doen. Ze zijn super 

vriendelijk en kunnen de weg wijzen’. 

• ‘Als er weer wat is dan lopen we gewoon naar de overkant: het is toegankelijk, dichtbij en goed’. 

• ‘Het buurtteam is prettig en dichtbij, dus daar zou ik zeker weer naar toe gaan’. 

• ‘Als er in de toekomst iets zou zijn, dan zou ik naar dezelfde hulpverlener willen. Als zij niet meer in 

het buurtteam zit, dan ga ik haar zoeken.’  

 

Eén respondent zegt wel weer naar het buurtteam te gaan, maar dan wel een andere hulpverlener te 

willen. Ze weet alleen niet of dat kan. 
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4   Realisatie leidende principes 

 

• Medewerkers zien onomstotelijk het belang van integraal werken. 

• Versterken van netwerken is volgens medewerkers belangrijk maar 

soms ook moeilijk realiseerbaar. 

• Flexibele inzet wordt gezien als een van meest succesvolle 

ingrediënten van het buurtteamwerk. 

• Stimuleren eigen regie van gezinnen is volgens medewerkers altijd 

wenselijk. Toenemende digitalisering van samenleving bedreigt voor 

sommige groepen echter eigen regie-mogelijkheden. 

4.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk kijken we naar hoe de gemeentelijke leidende principes van de nieuwe aanpak van 

de Buurtteams hun beslag krijgen in de praktijk. De leidende principes die bedoeld worden zijn2: 

 

A. Realiseren van een integrale aanpak:  

Het concept ‘integrale aanpak’ wordt door de gemeente gedefinieerd als ‘het nastreven van één gezin, 

één plan en één (vaste) hulpverlener in de aanpak van de problemen in een gezin. Indien zorg 

aanvullend op de inzet van het buurtteam nodig is, dan blijft de vaste hulpverlener de centrale spil. 

Hulp wordt hierdoor zowel voor het gezin als voor de overheid efficiënter’.  

B. Ontzorgen: 

Met het kernconcept ‘ontzorgen’ bedoelt de gemeente Utrecht dat buurtteammedewerkers ‘de 

gezinnen aanspreken op oplossingen die zijzelf, of met behulp van (in)formele ondersteuning 

(bijvoorbeeld eigen netwerk, vrijwilligers, sociaal makelaar) zien, en versterken deze eigenschappen bij 

het gezin. Begeleiding van het buurtteam mag heel intensief zijn, maar is altijd gericht op het gezin 

zoveel mogelijk toerusten om weer zelf verder te kunnen (terugleiden naar het domein van gewoon 

opvoeden).’  

C. Flexibele inzet: 

Met ‘flexibele inzet’ bedoelt de gemeente Utrecht dat ‘de buurtteams doen wat nodig is wanneer dat 

nodig is. Buurtteams zijn snel beschikbaar en kunnen zonder indicatieprocedure snel (binnen enkele 

dagen) beginnen met (intensieve) begeleiding. Door het ontbreken van een (bindend) indicatiebesluit 

kunnen buurtteams snel hulp op- en afschalen en zo maximaal aansluiten bij wat het gezin nodig 

heeft’.  

D. Regie bij het gezin: 

Met het kernconcept ‘regie bij het gezin’ bedoelt de gemeente dat ‘de buurtteams uitgaan van de regie 

die het gezin op het eigen gezinsleven en de opvoeding van de kinderen heeft, en deze ook versterkt. 

Maximale transparantie richting gezinsleden in het handelen van de buurtteammedewerker is 

uitgangspunt’. 

 

Aan de hand van tien diepte-interviews met medewerkers en teamleiders van de Buurtteams 

evalueren we de realisatie van deze werkwijze. 

                                                      
2 De leidende principes zijn op deze manier opgenomen in de offerte juni 2014. 
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4.2 Integrale aanpak 
 

Het idee van een integrale aanpak is voor alle geïnterviewden aansprekend. ‘Het is goed als 

gezinnen één kop zien’, zegt een respondent. Het integraal werken levert volgens medewerkers ook 

veel kracht op en efficiency. De problemen in een gezin worden door buurtteamwerkers gezien als 

sterk vervlochten met elkaar en dienen in relatie tot elkaar te worden aangepakt. Dat betekent niet 

dat er zich geen problemen voordoen. Geïnterviewden uiten ook hun zorg of niet onderschat wordt 

wat het van medewerkers vraagt om integraal te werken. ‘Mensen willen toch graag doen waar ze 

goed in zijn’, zegt een medewerker. En ook het afstemmen met andere partijen kan volgens een 

respondent frictie met zich meebrengen omdat iedereen ‘toch zijn eigen winkel heeft’. Opgemerkt 

wordt dat de komst van de buurtteams uiteindelijk betekent dat iedereen in het veld, dus ook de al 

langer bestaande partijen, zich moet gaan ‘herpositioneren’ en dat daar tijd voor nodig is. Het 

belang van integraal werken blijft voor de ondervraagden echter onomstotelijk vaststaan. 

4.3 Ontzorgen 
 

Alle geïnterviewde medewerkers en teamleiders zien groot belang in het betrekken van eigen 

netwerken van cliënten. Toch verschillen de geïnterviewden onderling ook van mening waar het de 

haalbaarheid betreft. Sommige medewerkers zijn vooral optimistisch over de mogelijkheden van 

mensen zelf en het betrekken van hun eigen netwerken. ‘Mensen kunnen meer dan ze denken’, 

zegt een respondent bijvoorbeeld en ‘het buurtteam kan mensen leren om meer het heft in eigen 

handen te nemen’. Een andere medewerker benadrukt echter het feit dat cliënten vaak niet graag 

‘de vuile was buitenhangen’ en daarom het eigen netwerk liever op afstand houden. Ook wat betreft 

de rol die vrijwilligers kunnen spelen zijn de meningen wat verdeeld. Waar de ene medewerker juist 

meer ondersteuning zou willen uit het ‘voorveld’ en informele organisaties, zijn andere 

medewerkers ook huiverig over de bemoeienis van vrijwilligers. Die kunnen naar de mening van 

medewerkers lang niet altijd op een passende manier ondersteunen en bovendien ‘blijven die ook 

niet eeuwig en kan de hulp zomaar wegvallen’. Eén respondente stelt dat er ‘een zekere mate van 

geluk voor nodig is om de echt goede match te vinden tussen gezin en vrijwilliger’. Naar haar 

mening is het beter om in plaats van naar vrijwilligers vooral naar het eigen netwerk te kijken (zoals 

familie, clubjes, buren en de kerk) en dat zoveel mogelijk te gebruiken zodat de ondersteuning in 

het gezin beklijft. 

4.4 Flexibele inzet 
 

Het flexibel inzetbaar zijn wordt door de respondenten unaniem gezien als één van de belangrijkste 

succesvolle ingrediënten van de Buurtteams. ‘Het werkt prima’, zegt een van de respondenten, ‘het 

buurtteam kan zaken snel oplossen, is toegankelijk en kan snel beslissingen nemen en fysiek ter 

plekke zijn in de wijk.’  Eén medewerker merkt echter op dat ze een uitgebreide screening van de 

problematiek, zoals in de tijd van de indicaties gebruikelijk was, wel eens mist. Nu kom je er 

volgens haar pas gaande de begeleiding achter welke problemen er allemaal spelen. Een andere 

respondent laat weten juist opgelucht te zijn niet meer met indicaties te maken te hebben. 

Indicaties hadden volgens haar lang niet altijd meerwaarde omdat er vaak teveel vanuit procedures 

werd gedacht (aanbodgericht) en te weinig vanuit de behoeften van het gezin (vraaggericht). 
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Flexibiliteit blijft echter volgens alle geïnterviewden een van de voornaamste succesfactoren van de 

aanpak van de teams. 

4.5 Regie bij het gezin 
 

Het overlaten van de ‘regie bij het gezin’ is een uitgangspunt dat door alle geïnterviewden sterk 

gedragen wordt, maar ook enkele kanttekeningen krijgt. Het idee dat gezinnen zelf kunnen 

aangeven wat hun vragen zijn en op welke terreinen zij hulp willen, is in beginsel heel goed, zo 

vinden alle ondervraagden. Wat wel kan wringen is volgens hen zoiets als LVB-problematiek bij de 

ouders. Als alle regie dan bij de ouders ligt, loop je als medewerker het risico om ‘achter de feiten 

aan te lopen’ op het gebied van opvoedinterventies. Er kan zich volgens de geïnterviewden ook per 

definitie een spanningsveld ontwikkelen als ouders iets willen in de opvoeding wat misschien niet 

strookt met de belangen van het kind. Eén medewerkster stelt dan ook dat de regie eigenlijk ‘bij het 

kind ligt’. De vraag wat het kind nodig heeft, moet volgens haar leidend zijn in de begeleiding. Een 

teamleidster merkt op dat in het geval zich een spanningsveld voordoet tussen de belangen van het 

kind en de regiewens van de ouders, je eerst vooral moet proberen de ‘mindset’ van de ouders 

open te breken. ‘Je moet dan blijven zoeken hoe je duidelijk kan maken dat het kind andere dingen 

nodig heeft dan zij kan bieden. Het ontnemen van de regie is volgens mij niet de oplossing. Dan 

krijg je te maken met pleegzorg waar we ook een tekort aan hebben en waarmee kinderen niet per 

definitie een beter leven hebben’. Uitgangspunt voor het buurtteamwerk is overigens wel steeds het 

bewaken van de veiligheid van de kinderen in het gezin. Er is volgens de medewerkers geen 

discussie over de regievraag indien deze veiligheid in het geding is. Gezinnen worden in dat geval 

doorgeleid naar een SAVE (SamenVeilig) team. Wat betreft het voeren van regie door het gezin zelf, 

merkt één medewerker tenslotte nog op dat dit in deze tijd bemoeilijkt wordt door de grootschalige 

digitalisering van informatie en aanvraagprocedures. Veel mensen uit de doelgroep zijn niet in staat 

om alle ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. Enerzijds niet omdat het cognitief of taalkundig 

te hoge eisen aan ze stelt, anderzijds omdat ze niet beschikken over benodigde apparatuur 

(computer, scanner, printer) en softwarematige applicaties (internet, email, Digid).  
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5   Samenvatting en conclusies 

5.1 Inleiding 
 

Deze rapportage vormt een tweede monitor van de resultaten van het werk van de buurtteams in 

Utrecht. De eerste monitor verscheen in 2013 en omvatte de pilotfase van de eerste twee teams. 

Inmiddels zijn er zes buurtteams werkzaam en daarover worden in dit onderzoek de navolgende 

vier hoofdvragen onderzocht: 

1. Wat zijn voor de buurtteams de voorlopige kengetallen op het gebied van problematiek, 

gezinskenmerken, begeleidingsduur en bereik? 

2. Wat zijn de meest en minder werkzame bestanddelen van de werkwijze van de buurtteams 

in de praktijk en in hoeverre worden begeleidingsdoelen goed gehaald? 

3. Welke ervaringen hebben cliënten met de buurtteams? 

4. Hoe worden de leidende principes van het buurtteamwerken door medewerkers 

gerealiseerd? 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zijn verschillende meetinstrumenten ingezet 

zoals een digitale inventarisatie van casuskenmerken, zes diepte-interviews met medewerkers (één 

per team), vier diepte-interviews met teamleiders en 12 gesprekken met (ouders in) gezinnen. 

5.2 Gezinskenmerken, begeleidingsdoelen en bereik 

Omvang begeleiding en gezinskenmerken  

Twee van de zes buurtteams zijn al vanaf januari 2012 werkzaam (teams uit Overvecht en Ondiep), 

de overige teams startten begin 2014. Een selecte steekproef (N=600) laat zien dat de gemiddelde 

begeleidingsduur 4,2 maanden bedraagt. De frequentie waarmee de begeleider het gezin bezocht is 

gemiddeld 3,1 keer per maand. Gemiddeld begeleidde een buurtteammedewerker in de eerste tien 

maanden van 2014 een kleine 25 gezinnen. De begeleide gezinnen zijn vaak kerngezinnen (43%) en 

eenoudergezinnen (40%). Bij 9% van de gezinnen gaat het om een samengesteld gezin. Bij 40% van 

de gezinnen zijn kinderen betrokken in de leeftijd van 5 tot 11 jaar en bij 28% van de gezinnen 

kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Bij een kwart van de gezinnen zijn er kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar betrokken. 

Aard van de problematiek en begeleidingsdoelen 

Wat de aard van de problematiek betreft zien we dat bij 18% van de begeleide gezinnen (in ieder 

geval) opvoedingsproblemen spelen en bij 17% (in ieder geval) schuldenproblematiek. Bij 12% van 

de gezinnen spelen (ook) relatieproblemen tussen de opvoeders. Problemen op het gebied van 

onderwijs, leren of verzuim komt in 10% van de begeleide gezinnen voor. Kijken we naar de 

begeleidingsdoelen  die medewerkers samen met de ouders opstellen, dan zien we dat deze het 

vaakst liggen op het vlak van opvoeding (28%) en financiën (21%). Begeleidingsdoelen worden in 

10% van de casussen gesteld op het gebied van relatie ouders onderling en bij 9% op het gebied van 

onderwijs. Bij één op de twaalf gezinnen wordt er een doel gesteld op het gebied van veiligheid 

(8%). Dit kan betrekking hebben op (dreigende) veiligheidsproblematiek rond het kind en/of tussen 
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ouders (huiselijk geweld). Doelen die het meest behaald worden zijn opvoeding thuis, onderwijs en 

relaties ouders onderling. Minst bereikte begeleidingsdoelen liggen op het vlak van huisvesting en 

financiën. 

Bereik van de doelgroepgezinnen 

De vraag of de gezinnen uit de doelgroep goed bereikt worden door de buurtteams wordt door de 

ondervraagde medewerkers en teamleiders positief beantwoord. Alhoewel men zich rekenschap 

geeft van het feit dat niet alle gezinnen bereikt worden die men idealiter zou willen bereiken, is 

men unaniem van mening dat men nu meer gezinnen bereikt dan vroeger het geval was. De 

toeleiding door scholen en huisartsen speelt hier een belangrijke rol bij. Wel vraagt men zich af of 

gezinnen waar geen opvoedingsproblemen spelen, maar bijvoorbeeld alleen schuldenproblematiek, 

tot de specifieke doelgroep van de Buurtteams moeten worden gerekend. Ook is men van mening 

dat het bereik van de teams versterkt zou kunnen worden door er meer (naams)bekendheid aan te 

geven en duidelijk te maken aan bewoners wat de teams doen en hoe zij werken. 

5.3 Meest en minder werkzame bestanddelen van de teams 

Meest werkzame bestanddelen 

Op de vraag aan medewerkers en teamleiders wat zij zien als meest werkzame bestanddelen van de 

buurtteams, worden in de eerste plaats zo goed als unaniem de laagdrempeligheid, fysieke 

nabijheid en praktische oplossingsgerichtheid genoemd. Ook de neutraliteit van de medewerkers 

(zij zijn niet van ‘Bureau Jeugdzorg’, ‘Leerplicht’, ‘Werk & Inkomen’ of welke instantie dan ook) is 

volgens respondenten een belangrijk werkzaam bestanddeel. Het maakt dat de medewerker 

neutraal en oplossingsgericht aan de kant van het gezin kan meekijken naar wat er speelt ten 

aanzien van bijvoorbeeld instanties. Daarmee vervullen de medewerkers ook niet zelden een 

vertaal- of wegwijsfunctie voor gezinnen die soms moeite hebben de regels rond uitkeringen, 

echtscheidingen, schoolkeuzes en zorginstanties goed te begrijpen.  

 

De buurtteams kunnen maatwerk leveren per buurt doordat ze hun team kunnen samenstellen op 

basis van populatiekenmerken. Een buurtteam in Leidsche Rijn heeft bijvoorbeeld een andere 

samenstelling dan een buurtteam in Kanaleneiland. Ook kan maatwerk geleverd worden op 

casusniveau doordat er vele specialismen in een buurtteam vertegenwoordigd zijn. Dit biedt 

volgens de geïnterviewden in de praktijk ruim mogelijkheden om binnen het gezin een diversiteit 

aan problemen effectief aan te pakken. Ook het flexibel en integraal opstarten van de begeleiding 

vormen volgens de meeste respondenten belangrijke werkzame bestanddelen van de buurtteams. 

Het direct met het gezin aan de slag kunnen gaan, zonder dat er allerlei procedures doorlopen 

moeten worden en zonder dat er verkokering optreedt, wordt door bijna alle geïnterviewde 

medewerkers gezien als een groot goed. Tenslotte wordt ook het nieuwe zorgmeldingstraject 

genoemd als belangrijk werkzaam bestanddeel van de Buurtteams. Kwamen zorgmeldingen vroeger 

nog automatisch terecht bij het Bureau Jeugdzorg, nu worden zorgmeldingen eerst doorgeleid naar 

de buurtteams. Vanuit de buurtteams wordt dan contact gelegd met de gezinnen en gaan ouders in 

de meeste gevallen samen met het buurtteam aan de slag om problemen rondom onveiligheid op te 

lossen. Complexe en formele procedures zijn hierdoor vaak overbodig geworden. 
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Minder werkzame bestanddelen 

Naast de werkzame bestanddelen zijn er ook een aantal minder werkzame bestanddelen of 

zorgpunten van de teams Jeugd en Gezin te benoemen. Medewerkers en teamleiders noemen in de 

eerste plaats de afstemmingsproblemen met externe partners. Ondanks dat veel van de 

samenwerking met externe partijen goed verloopt, komen medewerkers ook situaties tegen waarin  

(externe) professionele partijen niet gedaan hebben wat medewerkers verwachtten of hoopten. 

Andersom speelt ook het feit dat de werkwijze van de buurtteams zelf nog niet volledig bekend is 

bij bijvoorbeeld alle partijen in de wijk. Het ‘voorveld’ in de wijk is soms nog maar gedeeltelijk op 

de hoogte van wat een buurtteam Jeugd & Gezin allemaal kan. Er valt volgens de meeste 

respondenten dan ook nog veel winst te behalen als men elkaar over en weer beter leert kennen.  

Ook onduidelijkheid over de rolinvulling bij specifieke problematiek vormt een aandachtspunt voor 

de buurtteams. In eerste instantie gaat het daarbij om chroniciteit. Chronische problemen van 

cliënten op het gebied van cognitie, taalverwerving, somatiek en psychiatrie kunnen er toe leiden 

dat de begeleiding niet makkelijk of zelfs geheel niet kan worden afgesloten. Medewerkers van de 

buurtteams vinden het in de praktijk dan ook moeilijk om hier passend mee om te gaan en maken 

zich ook zorgen over wat het begeleiden van chronische problematiek op termijn voor de 

buurtteams kan betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘dichtslibben’ van capaciteit. Daarnaast 

speelt voor veel medewerkers onduidelijkheid over de rolinvulling wat betreft schuldenproblematiek 

bij cliënten. Medewerkers stellen vast dat er veel schuldenproblematiek speelt in de gezinnen die zij 

ondersteunen en dat deze problematiek ook vaak in relatie staat met andersoortige spanningen in 

het gezin, zoals opvoedings- en relatieproblemen. Ook komen de medewerkers echter bij gezinnen 

waar het alleen om schuldenproblematiek gaat. Dit wordt door de medewerkers regelmatig ervaren 

als niet behorend tot hun kerndeskundigheid. 

5.4 Tevredenheid van cliënten 
 

In dit onderzoek zijn twaalf gezinnen geïnterviewd over de mate waarin zij tevreden waren over de 

begeleiding van de Buurtteams. De uitkomsten geven vooral een indicatief beeld. Bij tien van de 

twaalf gezinnen is sprake van (zeer) grote tevredenheid. Gezinnen ervaren positieve resultaten op 

gebieden als bewustwording, gezinsrelaties, zelfvertrouwen en stabiliteit. Op het moment dat niet 

de zorg om de kinderen het grootste struikelblok vormt, maar er vooral andere problemen spelen, 

zijn de resultaten voor de cliënten echter minder eenduidig. Soms blijken problemen van gezinnen 

zo langdurig, complex en gecumuleerd dat medewerkers niet bij machte zijn om deze op 

afzienbare termijn goed op te lossen. Dat neemt niet weg dat de cliënten ook in die situaties 

meestal heel blij zijn met de steun van de medewerkers. 

5.5 Realisering van leidende principes 
 

Als we kijken naar integrale aanpak dan zien we dat medewerkers en teamleiders dit idee 

onvoorwaardelijk omarmen. Dat neemt niet weg dat men ook reserves heeft over bijvoorbeeld de 

vraag of medewerkers op termijn, mede onder tijdsdruk, toch niet weer terug gaan grijpen naar 

‘doen waar ze goed in zijn’. Ook voorziet men dat de hele ‘herpositionering’ in het hele zorgveld 

nog veel tijd nodig zal hebben. Op het gebied van ontzorgen bestaan er onder de medewerkers en 

teamleiders enigszins wisselende beelden over haalbaarheid en de gewenste rol van vrijwilligers. 

Niet alle ondervraagden zien op dit gebied even makkelijk kansen en mogelijkheden. Dat neemt 
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niet weg dat men het er wel over eens is dat het een belangrijk aspect van de begeleiding vormt om 

te kijken hoe het (vooral eigen) netwerk van de cliënten versterkt gebruikt kan worden. De flexibele 

inzet van de Teams Jeugd en Gezin wordt unaniem door medewerkers en teamleiders gezien als een 

van de belangrijkste en meest succesvolle ingrediënten van de aanpak. Over het algemeen is men 

heel blij dat men de druk van procedures en indicaties niet meer voelt en sterk wendbaar en 

vraaggericht kan werken. Wat betreft regie bij het gezin is men eveneens van mening dat dit van 

grote waarde is alhoewel ook duidelijk is dat zich in principe een spanningsveld kan aftekenen 

tussen de belangen van het kind enerzijds en de wensen van de ouders anderzijds. Door passende 

communicatie vanuit de teams kan dit spanningsveld volgens de geïnterviewden meestal overbrugd 

worden. Indien de veiligheid van de kinderen in het geding is, is het regievraagstuk volgens alle 

betrokkenen overigens niet aan de orde, en wordt het gezin doorgeleid naar een SAVE-team.  

Opgemerkt wordt daarnaast dat het voeren van een financiële en administratieve regie in deze tijd 

sterk bemoeilijkt wordt door de grootschalige digitalisering van informatie en (aanvraag)-

procedures. Veel cliënten hebben noch de cognitieve, noch de materiële mogelijkheden om hierop 

passend aan te sluiten. 

5.6 Aanbevelingen 
 

Als we kijken naar het totaalbeeld van het werk van de buurtteams Jeugd en Gezin dan zien we dat 

er veel positieve aspecten zijn. Er is sprake van veel laagdrempelig en flexibel contact met gezinnen 

die begeleiding kunnen gebruiken. Binnen die contacten worden er concrete doelen gesteld die in 

bijna tweederde van de situaties helemaal en in een kwart van de situaties gedeeltelijk gehaald 

worden. Als we onze blik op de toekomst richten lijkt het ons echter van belang om drie aspecten 

van het werk van de buurtteams verder in het vizier te nemen. We doelen op het omgaan met 

chroniciteit, het omgaan met schuldenproblematiek en op communicatie en afstemming.  

 

Rolinvulling buurtteams bij chroniciteit 

• Het werk van de buurtteams is op dit moment nog pril en in opkomst. Dat betekent dat er 

vanuit de buurtteams nog geen langdurende ervaring is opgedaan met het werken met 

cliënten bij wie de problemen (zo goed als) chronisch van aard zijn. Het lijkt ons van belang 

om oplossingsrichtingen te vinden die kunnen voorkomen dat de buurtteams na verloop 

van tijd gaan ‘dichtslibben’ met cliënten waarbij chroniciteit speelt en de oorspronkelijke 

taakstelling in het gedrang komt. 

 

Rolinvulling buurtteams bij schuldenproblematiek 

• Daarnaast is het de vraag in welke mate de buurtteammedewerkers Jeugd & Gezin 

ondersteuning moeten bieden op het gebied van schuldenproblematiek en het voeren van 

administratie en hoe zij hierin kunnen samenwerken met andere partijen. Ook op dit vlak is 

nog sprake van onduidelijkheid: welke rol kunnen de medewerkers hierin integraal spelen 

en zijn ze daar voldoende voor toegerust. 

 

Communicatie en afstemming 

• Doordat het werk van de buurtteams Jeugd en Gezin voor veel inwoners, maar ook voor 

partijen in het veld, nog nieuw is, verdient duidelijke communicatie en afstemming extra 

aandacht. Nu komt het nog (te) vaak voor dat men in het algemeen wel weet dat de 

buurtteams bestaan, maar niet hoe zij precies werken en wat de reikwijdte van hun 

deskundigheid is. Dat geldt voor zowel professionele organisaties in het veld, partijen in de 
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wijk (voorveld) als voor de inwoners zelf. De verspreiding van meer toegankelijke en op 

inhoud gerichte informatie over de werkwijze van de buurtteams lijkt ons in dit stadium 

essentieel. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Interview items teamleiders 

1. Wat zijn volgens u de meest werkzame bestanddelen van het werk van de Teams Jeugd op casusniveau? 

2. Wat zijn volgens u de minder werkzame bestanddelen van het werk van de Teams Jeugd op casusniveau? 

3. Welke rol spelen volgens u de vier leidende principes in het algemeen bij de uitvoering van de begeleiding 

op casusniveau? (Leidende principes: zie hieronder). 

4. Welke succes- en faalfactoren zijn volgens de teamleiders te omschrijven op organisatieniveau? (Denk 

bijvoorbeeld aan samenwerking externe partijen). 

5. In hoeverre worden er volgens de teamleiders doelgroepgezinnen in voldoende mate bereikt? Wat gaat 

goed, wat kan beter?  

Bijlage 2: Interview items medewerkers 

 

Vooraf: In dit gesprek willen we twee casussen uit uw praktijk bespreken die u zelf mag kiezen. We willen u vragen van 

beide casussen een (geanonimiseerd) gezinsplan mee te brengen. 

Casus A: deze casus betreft een voorspoedig verlopen en beëindigd begeleidingsproces. Er hebben zich geen specifieke 

uitdagingen voorgedaan. 

Casus B: deze casus betreft een al dan niet afgesloten begeleidingsproces waarin zich obstakels voordeden in de 

begeleiding. Deze obstakels kunnen van diverse aard zijn (taalproblematiek, multiproblematiek, weerstanden). 

Gemeentelijke leidende principes buurtteamwerken Jeugd 

1. Integrale aanpak: De Buurtteams streven een integrale aanpak na van de problemen in een gezin. Uitgangspunt is: 

één gezin, één plan, één (vaste) hulpverlener. Indien zorg aanvullend op inzet van het Buurtteam nodig is, dan 

blijft de vaste hulpverlener de centrale spil. Hulp wordt hierdoor zowel voor het gezin als voor de overheid 

efficiënter. 

2. Ontzorgen: De buurtteams ontzorgen. Zij spreken gezinnen aan op oplossingen die zij zelf, of met behulp van 

(in)formele ondersteuning (vb. eigen netwerk, vrijwilligers, sociaal makelaar etc.) zien, en versterken deze 

eigenschappen bij het gezin. Begeleiding door het buurtteam mag heel intensief zijn, maar is altijd gericht op het 

gezin zoveel mogelijk toerusten om weer zelf verder te kunnen (terugleiden naar het domein van gewoon 

opvoeden). 

3. Flexibele inzet: Buurtteams doen wat nodig is wanneer dat nodig is. Buurtteams zijn snel beschikbaar en kunnen 

zonder indicatieprocedure snel (binnen enkele dagen)  beginnen met (intensieve) begeleiding. Door het ontbreken 

van een (bindend) indicatiebesluit kunnen buurtteams snel hulp op- en afschalen en zo maximaal aansluiten bij 

wat het gezin nodig heeft. 

4. Regie bij het gezin: De Buurtteams gaan uit van, en versterken de regie die het gezin op het eigen gezinsleven en 

de opvoeding van de kinderen heeft. Maximale transparantie richting gezinsleden in het handelen van de 

buurtteammedewerker is uitgangspunt. 
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1. Welke begeleidingsdoelen zijn er opgesteld in de gezinsplannen van casus A en B? 

2. Welke (soorten) interventies zijn er gepleegd in de begeleiding van de gezinnen A en B? 

3. Wat waren volgens u de meest werkzame bestanddelen van de begeleiding in casus A en B? 

4. Wat waren volgens u de minder werkzame bestanddelen van de begeleiding in casus A en B? Voor 

welke (inhoudelijke, organisatorische) uitdagingen zag u zich gesteld in casus B? Welke route heeft u 

daar vervolgens in gekozen en waarom? Welke resultaat had dat? Wat zijn eventuele leer- en 

verbeterpunten? 

5. Welke rol spelen de vier gemeentelijke leidende principes in het algemeen bij uw begeleiding aan 

gezinnen? 

6. In hoeverre worden naar uw mening doelgroepgezinnen in voldoende mate bereikt? 

Bijlage 3: Interview items cliënten 

 

7. Wie is uw begeleider geweest van het buurtteam? [Naam begeleider?] 

8. Hoe vaak heeft u deze begeleider gezien in de afgelopen periode? 

9. Hoe lang is het ongeveer geleden dat u voor het eerst contact  maakte met het buurtteam / deze begeleider? 

10. Hoe bent u voor het eerst in contact gekomen met het BT? / Bent u door een andere hulpverlener overgedragen 

aan deze begeleider? (Zo ja, vanuit welke organisatie)? 

11. Wist u voor die tijd van het bestaan van het BT? 

12. Klopt het dat u samen met uw begeleider van het BT een gezinsplan hebt opgesteld? Wat vond u daarvan? 

13. Heeft de begeleider ooit aan u uitgelegd dat er meer dan tot nu toe ook van uit wordt gegaan dat u dingen die u 

zelf kunt, ook zelf doet? 

14. Heeft u ook daadwerkelijk meer dingen zelf gedaan waar u eerst hulp bij kreeg? 

15. Wat vond u er van dat er op deze manier ook iets van u verwacht werd? [Wel of niet makkelijk, duidelijk, 

uitvoerbaar]. 

16. Heeft de begeleider aan u uitgelegd dat meer dan tot nu toe ook wordt gekeken of uw eigen netwerk een rol kan 

spelen? 

17. Zijn er, sinds u in contact bent met het buurtteam andere mensen, zoals familie, buren en vrienden, die u 

helpen? 

18. Bent u, sinds u begeleid werd door het buurtteam, actiever geworden in uw dagelijks leven [bijv. (meer gaan) 

werken, nieuwe, andere activiteiten gaan ondernemen e.d.]? 

19. Op wat voor manieren ondersteunde uw begeleider u? [gesprekken voeren met u en/of uw gezinsleden, 

opvoedtips, helpen administratie op orde te brengen, doorverwijzen instanties] 

20. Kon u met al uw vragen steeds terecht bij uw begeleider van het BT? 

21. Als u uw gezinssituatie van nu vergelijkt met die van vóór uw contact met het buurtteam, in hoeverre is uw 

gezinssituatie dan vooruitgegaan (of niet)? 

22. Stel dat u in de toekomst nog een keer hulp nodig heeft. Hoe zou u dat dan aanpakken? [Weet cliënt dan de weg 

goed te vinden naar het buurtteam en/of eigen netwerk?] 

23. Als u het hele begeleidingsproces vanuit het buurtteam voor ogen houdt, wat vond u het meest positief? Wat 

vond u niet goed in de begeleiding door het buurtteam? 
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Bijlage 4: Digitale inventarisatie casuskenmerken 

 

Invulformulier voor teamleden over achtergronden laatste 5 casussen 

  

1. Is deze casus wel of niet afgesloten? 

  

2. Wat was de duur van de begeleiding? (in maanden) 

Indien niet afgesloten: hoe lang is het geleden dat u de begeleiding van dit gezin startte? 

3. Wat is de gemiddelde frequentie van contact met het gezin (geweest)? (Aantal keer per maand). 

Het gaat om een schatting. Bij een begeleiding van zes maanden kan het zijn dat het gezin in totaal 

zes keer is gezien, in het begin frequenter dan later. We houden het dan toch op gemiddeld één 

keer per maand. 

  

4. Wat is het gezinstype? (Kerngezin, eenoudergezin, samengesteld gezin, anders) 

  

5. In welke leeftijdsgroepen vallen de betrokken kinderen uit dit gezin?  

Met ‘betrokken kinderen’ bedoelen we hier kinderen die (een groot deel van de tijd) doorbrengen in 

het gezin ten tijde van het begeleidingstraject. 

 

24. Op welke problemen van dit gezin werden in het gezinsplan begeleidingsdoelen geformuleerd? 

(Opvoedingsproblemen, schuldenproblematiek, relatieproblematiek opvoeders, 

huisvestings- woonproblematiek, problemen met onderwijs/leren/verzuim, psychiatrische 

problematiek ouders, LVB problematiek, huiselijk geweld, psychiatrische problematiek 

kinderen, overig.) 

  

25. Welke begeleidingsdoelen zijn er opgesteld in deze casus? 

(open vraag) (noem maximaal 3 belangrijkste doelen) 

 

26. Welke van deze doelen zijn behaald en welke doelen zijn (gedeeltelijk) niet behaald?  

(Behaald, gedeeltelijk behaald, niet behaald) 

(open vraag) (zorg dat de antwoorden corresponderen met de bovenstaande doelen) 

 

27. Op welke manier is het gezin in contact gekomen met het buurtteam Jeugd?  

(Zelf aangemeld, via school, via huisarts, via buurtteam Sociaal, via Jeugdarts/CJG, anders). 

10. Opmerkingen 

  

11. Overzicht van alle casussen tot nu toe in behandeling (cijfer). 

 

 


