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Door de Fysieke OverlegTafel jeugd is een ontwikkelagenda samengesteld waarop, vanzelfspre-

kend, ook het thema Kwaliteit een plaats heeft. Vanzelfsprekend, omdat kwaliteit het instrument 

bij uitstek is om richting te geven aan de transformatiedoelen die de Peelgemeenten én de part-

ners in de uitvoering, met de transitie jeugdzorg voor ogen hebben. Concreet is vanuit de FOT 

de opdracht gegeven aan de werkgroep kwaliteit om een startnotitie op te leveren die onder an-

dere antwoord geeft op de vragen “ontzorgen”  en “wie is eigenaar van kwaliteit”.  

 

Dit schrijven doet in het kort verslag van wat tijdens de bijeenkomst is gezegd om op basis 

daarvan te komen tot een voorstel voor vervolg. 

 

Wido Bijlmakers houdt een presentatie waarin een aantal thema’s met betrekking tot sturing op 

(door) kwaliteit benoemd worden.  Deze leveren veel herkenning op bij de aanwezigen. Niet al-

leen omdat de cliënt centraal gezet wordt, vooral ook omdat  de effectiviteit van de hulpverle-

ning voor het overgrote deel toegeschreven wordt aan de cliënt en zijn/haar omgeving. 

 

De effectiviteit van hulpverlening wordt bepaald door: 

40 % cliënt en zijn omgeving   

15 % hoop en verwachting van de cliënt (en zijn omgeving). 

30 % professional 

15 % specifieke methodiek 

 

Als meer dan de helft van de effectiviteit van hulpverlening, 55%, wordt bepaald door de cliënt 

en zijn omgeving, is  het van belang dat dit zijn vertaling vindt in de opvattingen die we hebben 

over  ‘de kwaliteit’ van de hulpverlening. 

Deze denkrichting sluit naadloos aan bij de Wrap Around Care die voor de Peelgemeenten rich-

tinggevend is voor de transformatie.  Eén van de uitgangspunten hiervan is om de cliënt en zijn 

omgeving meer te betrekken bij het hulpverleningsproces.  

Een hulpverleningsproces is als volgt onder te verdelen: 

1 oppakken van signalen en vaststellen van de vraag en van een handelingsplan  

2 feitelijke hulpverlening, uitvoering van het handelingsplan 

3 evaluatie en op enig moment afsluiting van de hulpverlening  

4 een vorm van verantwoording  

 

Bij het vaststellen van de vraag worden signalen uit de omgeving van de cliënt gebruikt als in-

put. Waar mogelijk worden ‘signaleerders’ uit de omgeving steeds meer ook als  ‘uitvoerders’ 

betrokken bij de hulpverlening. Daarmee krijgt normalisatie en “ontzorgen” concreet vorm.  



 

In het gesprek dat hierover gevoerd wordt bestaat overeenstemming over de wens dat dezelfde 

‘signaleerders’ en ‘uitvoerders’ (ook) worden betrokken bij evaluaties en bij de afsluiting (ic ver-

antwoording) van de hulpverlening. Waar de jeugdhulpverlener nog steeds verantwoordelijk is 

om kwaliteit te leveren, zien we dat in het huidige stelsel de gemeente een zeer nabije op-

drachtgever is. Deze nabijheid zorgt ervoor dat er op een andere manier geappelleerd zal gaan 

worden aan het leveren van kwaliteit: enerzijds namelijk door de gemeente als lokale – op-

drachtgevende - overheid, maar ook door de gemeente als gemeenschap van mensen en orga-

nisaties die duurzaam mee blijven kijken op het leveren van kwaliteit.  

 

Er wordt nog verder gesproken over de implicaties die dit heeft voor de betekenis en inhoud van 

‘kwaliteit’ ( van objectief naar meer subjectief, vraagt om een holistisch perspectief op de cliënt 

en zijn omgeving). 

 

Thema uit bovenstaande is het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt en zijn omgeving 

bij de het hulpverleningsproces. 

Om hier als werkgroep mee aan de slag te kunnen gaan moet er afgebakend worden. 

Voorstel voor een eerste afbakening: 

- Werkgebied is de Peelregio, wat betekent dat we voor een heleboel zaken gehouden zijn 

aan landelijke wet en regelgeving op het terrein van kwaliteit. We kunnen gebruik ma-

ken van de ruimte die ons als gemeenten en uitvoerende instellingen, hierin geboden 

wordt. 

- Kijkend naar het hulpverleningsproces dan bieden stap 1,2 en 3 vooralsnog weinig ruim-

te voor regionale invulling, stap 4 wel. 

Hier komt uit voort dat we ons als werkgroep in eerste instantie richten op de vraag hoe we 

meer betrokkenheid van de cliënt en zijn omgeving kunnen bewerkstelligen in de verantwoor-

ding van de hulpverlening. 

 

Opdracht die we ons stellen is het ontwikkelen van een instrument voor de verantwoording van 

de hulpverlening waarin nadrukkelijk sprake is van betrokkenheid van de cliënt en zijn omge-

ving.  

 

 

 


