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Managementsamenvatting 
2015 was het jaar van de transitie. Er is veel veranderd, en nog steeds is de hulp in beweging om zo 

goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de nieuwe werkwijze, samen met de Jongerencoaching met 

Verblijf in de verschillende gemeenten. Het is daarom meer dan ooit van belang om gemeenten goed 

inzicht te kunnen geven in de resultaten van onze hulp, en ook  zelf scherp te blijven op of onze hulp 

de beoogde resultaten bereikt. Landelijk is er nog geen overeenstemming onder gemeenten over de 

outcome indicatoren en hoe daarmee om te gaan. We proberen met onze outcome (én process & 

quality monitoring) zoveel mogelijk aan te sluiten op wat in diverse samenwerkingsverbanden wordt 

afgestemd en bij wat we zelf relevant achten voor de verbeterprocessen van de hulp.  Voor u liggen 

de resultaten van de Effectmonitor 2015. De opbouw is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar: 

Naast de informatie over de prestatie-indicatoren (Deel A) worden ook resultaten over programma-

kwaliteit en cliëntparticipatie beschreven (Deel B). Conclusies en aanbevelingen vindt u in deel C.  

In deze samenvatting geven we de resultaten in het kort weer, over 3448 in 2015 bij Jeugdformaat 

afgesloten programma’s, en 1890 trajecten. Uitgebreide resultaten compleet met alle tabellen en 

diagrammen zijn te vinden in de rest van de rapportage en bijlagen. 

 Achtergrondkenmerken 

54% van de cliënten is 12 jaar of ouder. 56% van de in 2015 afgesloten trajecten betreft 

jongens. Vooral bij de diverse Daghulp programma´s zien we meer jongens dan meisjes. Een 

derde van de cliënten is van autochtone afkomst, 36% allochtoon (en bij de overige cliënten is 

de afkomst onbekend). 32% van de jeugdigen woont in een éénouder gezin, 60% in een twee  

oudergezin, waarvan minimaal één biologische ouder. 2% van de jeugdigen heeft geen 

ouders meer of zij zijn uit beeld. 

 

 Juridisch kader 

De meeste trajecten (79%) zijn op vrijwillige basis tot stand gekomen. Er is hier een stijgende 

lijn waar te nemen in de afgelopen jaren. Als er sprake is van een maatregel, is dat meestal 

een Onder Toezichtstelling (OTS) of een voorlopige OTS. 

 

 Hulpduur 

60% van de hulp (trajecten) duurt korter dan een jaar, 29% korter dan een half jaar. 

Spoedhulp duurt het kortst. Ook Voorkomen Uithuisplaatsing, TripleP/Ambulante hulp in het 

lokale veld, en Onderwijs Jeugdzorg hebben relatief veel korte programma’s. Ondersteuning 

jongeren 16+ met verblijf duurt in 50% van de afgesloten programma’s langer dan 12 

maanden. 

 

 Type doelen 

Van alle gelabelde doelen is het grootste deel (46%) van de doelen gezinsgericht, en 32% 

kindgericht. 5% betreft de overige omgeving (buiten het gezin), en 13% van de doelen is 

‘probleemverhelderend’ van aard. 3% wordt geclassificeerd als ‘overig’. Deze verdeling is 

vergelijkbaar met die in vorige jaren.   

 

 Uitval  

86% van de trajecten wordt in overeenstemming afgesloten. 6% van de programma’s wordt 

eenzijdig door de cliënt afgebroken. Ook wordt in 3% van de gevallen aangegeven dat de hulp 

eenzijdig beëindigd is door Jeugdformaat en/of Bureau Jeugdzorg. Ten opzichte van eerdere 
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jaren is de uitval in Ouderschap Blijft afgenomen. Waar het in 2013 nog 44% betrof, en in 

2014 32%, ligt het percentage eenzijdig door de cliënt beëindigde programma’s in 2015 nog 

slechts 26%. Nog steeds een kwart, maar het is ook een programma dat erg gevoelig is voor 

uitval door de conflictueuze setting waarbinnen men opereert en de voorwaarde dat beide 

ouders mee blijven doen. Een grote verbetering t.o.v. eerdere jaren dus.  

  

 Doelrealisatie 

Jeugdigen scoren gemiddeld de helft (50%) van de doelen als ‘volledig bereikt’, ouders zitten 

daar net iets onder (45%-46%) en de hulpverlener is iets gematigder positief (met 41%). 35%-

40% van de doelen wordt daarnaast door de informanten als ‘deels bereikt’ beoordeeld. Bij 

elkaar wordt dus een groot deel van de individueel gestelde doelen deels of helemaal bereikt. 

Er blijft ook een aantal doelen (variërend van 14 tot 17%, afhankelijk van de informant)  

waarbij geen verbetering wordt waargenomen, of zelfs een verslechtering (1 à 2%) te zien is  

ten opzichte van het moment waarop de hulp begon. Dit beeld komt overeen met de 

doelrealisatie in voorgaande jaren.  

 

 Perspectief  

Over alle trajecten bekeken waar perspectief voor is geregistreerd woont het kind aan het eind 

van de hulp in 81% van de trajecten weer of nog in het gezin van herkomst. Rekening 

houdend met het perspectief dat bij aanvang werd geformuleerd is te zien dat in de meeste 

gevallen (87%) waar werd toegewerkt naar huis, dit ook is gelukt. Maar ook waar bij aanvang 

ingeschat werd dat naar een van de andere opties zou worden toegewerkt, is aan het eind 

van het programma regelmatig sprake van terugkeer naar/blijven in het gezin van herkomst. 

(variërend van 33% tot 50%). Waar gestreefd werd naar een plaatsing in een 

netwerkpleeggezin blijkt dit aan het eind van de hulp in 41% van de gevallen gerealiseerd. 

Ook daar is echter nog 45% van de jeugdigen alsnog weer in het eigen gezin gaan (of blijven) 

wonen.  

 

 Netwerk  

In 57% van de trajecten waarvoor hierover iets is geregistreerd was netwerk een punt van 

zorg. In 68% van deze trajecten wordt verbetering gerapporteerd op dit gebied aan het eind 

van de hulp.  

 

 Veiligheid 

Veiligheid was in 58% van de trajecten (waarvoor iets geregistreerd is op dit onderwerp) een 

punt van zorg. Verbetering wordt gerapporteerd voor 78% van deze trajecten. Dit is een 

stijging t.o.v. 2014, toen gold dit voor 65% van trajecten met een veiligheidszorg.  

 

 Participatie 

Dit jaar is participatie alleen gemeten onder de jongeren in een vorm van hulp met verblijf. Het 

overgrote deel participeert in school en/of werk. De percentages per kwartaal zijn stabiel en 

variëren in deze groep tussen 90 en 91%. Van de jongeren met verblijf die niet participeren 

heeft 37 tot 46% wel zicht op participatie binnen redelijke termijn.  
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 Tevredenheid 

Ouders geven de hulp van Jeugdformaat gemiddeld een 8,3, en jongeren (vanaf 12 jr) een 

8,2, wanneer we naar de afgeronde trajecten kijken. Dit is voor ouders iets lager dan in 2014 

(toen 8,4) en voor jongeren gelijk aan 2014. In de schaalscores zien we dat het merendeel (91 

tot 95%)van de cliënten die een tevredenheidslijst hebben ingevuld redelijk tot zeer tevreden 

is over het verloop van de hulp. Ook kijkt 82 tot 85% positief aan tegen het resultaat & de 

toekomst. Het beeld dat in deze schaalscores tot uiting komt is op alle fronten positiever dan 

vorig jaar.  

Op scholen wordt jaarlijks gevraagd naar de tevredenheid over ons schoolmaatschappelijk 

werk (onder intern begeleiders & zorgcoördinatoren, en het afgelopen jaar ook onder 

leerlingen). Op een schaal van 1 tot 4 scoren de zorgcoördinatoren gemiddeld een 3,8. De 

deskundigheid van de smw’ers wordt het hoogst gewaardeerd (3,86). Het ‘rapportcijfer’ dat 

leerlingen aan de hulp van SMW geven is gemiddeld een 8,4.  
 

 Respons 

Reden einde, Doelrealisatie en Perspectief worden goed geregistreerd. De registratie van 

Veiligheid en Netwerk is wat verslechterd ten opzichte van vorig jaar. De respons op 

cliënttevredenheid nog steeds laag. Dit betekent dat de resultaten op deze maten met de 

nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.  

 
 Programmakwaliteit & cliëntparticipatie 

Naast ‘outcome’ monitoren we bij Jeugdformaat in toenemende mate aspecten van de 

ingezette hulp en hoe deze ervaren wordt door jeugdigen, ouders, en medewerkers. Alle 

monitors (gezinshuismonitor, logeerhuismonitor, en daghulpmonitor) zijn geactualiseerd, en 

de Q4C is op dezelfde wijze ingezet als vorig jaar. Ook bij Onderwijs Jeugdzorg wordt 

bijgehouden welke hulp is ingezet en welk type problematiek er speelde. Tot slot loopt er bij 

Ouderschap Blijft een pilot met tijdelijke extra individuele gesprekken om uitval te voorkomen.  

 

Resultaten Onderwijs Jeugdzorg: type problematiek en ingezette hulp: de respons op dit 

instrument is 83%. Meest voorkomende problmen van de jongeren bij start van de hulp zijn 

somberheid, verwerkingsproblemen, een laag zelfbeeld en slechte schoolprestaties. Vaak 

(63%) worden ook gezinsproblemen genoemd, waaronder communicatieproblemen, 

psychische of lichamelijke problemen bij een ouder of broer/zus, opvoedingsproblemen of 

echtscheidingsproblemen. De problemen nemen gemiddeld duidelijk af wanneer we begin en 

eindscores vergelijken, waarbij de sterkste probleemafname door jongeren zelf gerapporteerd 

wordt. Ook leerkracht rapporteren dat ze een significante verbetering zien bij de jongere. 

De ingezette hulp bestaat voornamelijk uit individuele trajecten aan de jongere zelf, in ruim de 

helft van de trajecten ook uit advies aan-/ begeleiding van ouders en iets minder vaak (46%) 

ook aan de schoolprofessional. Aan het eind van de hulp wordt in 39% doorgeleid naar 

vervolghulp (10% binnen Jeugdformaat, 29% buiten Jeugdformaat). De overige 61% hoeft dus 

niet doorgeleid te worden naar andere zorg. Mogelijk heeft de inzet van OJ bij hen voorkomen 

dat er (zwaardere) zorg nodig was. 

 

Resultaten Daghulpmonitor: Deze tussentijdse peiling laat zien dat ouders over de hele linie 

zeer positief zijn over de ervaren daghulp, al geven ze soms aan (nog) geen vooruitgang te 

bemerken. Ook bij leerkrachten is te zien dat ze het meest kritisch scoren op de mate waarin 
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ze vooruitgang waarnemen. Uit de toelichtingen lijkt dit mogelijk te verklaren doordat sommige 

trajecten bijvoorbeeld nog maar pas gestart zijn, of doordat de leerkracht soms wel zien dat 

een kind er baat bij heeft tijdens de aanwezigheid van de PM’er, maar nog niet daarbuiten. De 

gemiddelde scores van PM’ers  laten zien ‘handvatten om het gezin thuis te ondersteunen’ 

relatief vaak als lastig wordt ervaren. Ook het omgaan met incidenten en het functioneren als 

team lijken aandachtspunten.  

 

De Gezinshuismonitor laat zien: jeugdigen in gezinshuizen geven aan zich behoorlijk veilig te 

voelen in het gezinshuis, en goed terecht te kunnen bij hun gezinshuisouder als ze ergens 

mee zitten. Over de sfeer tussen de kinderen onderling zijn ze gemiddeld minder te spreken.  

Gezinshuisouders vinden doorgaans dat het kind duidelijk baat heeft bij het gezinshuis, dat 

de doelen helder zijn, en dat het kind in het gezinshuis de individuele aandacht krijgt die het 

nodig heeft. Het actief betrekken van de ouders blijft een lastig punt, evenals de helderheid 

van het perspectief.  Ouders voelen zich gehoord en goed op de hoogte gehouden door de 

gezinshuisouders. Ten opzicht van de vorige meting zijn ouders beter op de hoogte van de 

doelen waaraan gewerkt wordt. Ook voelen zij zich gemiddeld redelijk betrokken bij de 

opvoeding, ondanks de uithuisplaatsing van hun kind.  

Resultaten Logeerhuismonitor / Monitor oudere jeugd: De jongeren geven gemiddeld het 

meest positieve antwoord op de vraag naar hun ervaren veiligheid. Ook vinden ze dat ze 

goede feedback krijgen op hun gedrag. Teamleden vinden dat hun team ruim voldoende 

functioneert, ook op de afzonderlijke elementen van het programma. Onderwerpen waar 

meest kritisch op geantwoord wordt zijn: de mate waarin incidenten de sfeer beïnvloeden 

(logeerhuizen), het zicht op het functioneren van jongeren buiten de groep (16+ 

voorzieningen), een veilig klimaat (logeerhuizen) en een duidelijk en gestructureerd klimaat 

(16+ voorzieningen). Ouders die de enquête hebben ingevuld geven aan dat ze goed met hun 

vragen terecht kunnen bij de groepsleiding, en dat de informatie die de groepsleiding geeft 

ook goed is. Regelmatig zelf het logeerhuis bezoeken wordt gemiddeld het minst hoog 

gescoord. Ook geven ouders aan niet altijd exact op de hoogte te zijn van de doelen. 

 

De overkoepelende resultaten van de Q4C komen vrij sterk overeen met die van vorig jaar. 

Positief: De mogelijkheid om contact te onderhouden met familie en vrienden wordt zeer 

positief beoordeeld. Daarnaast kun je bij Jeugdformaat goed met klachten terecht, vinden 

zowel cliënten als medewerkers. Cliënten voelen zich doorgaans veilig en goed ondersteund. 

De punten waar  de meeste verbetering op mogelijk is volgens cliënten zijn: De kwaliteit en de 

resultaatgarantie van het hulpverleningsplan, het voorkomen van uithuisplaatsing, 

voorbereiding op de situatie na het verblijf bij Jeugdformaat, en de mogelijkheid tot contact 

met lotgenoten. 

 

Een Pilot met extra individuele gesprekken met ouders die dreigen vast te lopen in het 

programma Ouderschap Blijft lijkt vruchten af te werpen. De evaluatie van de eerste 15 

trajecten laat zien dat cliënten baat hebben bij de extra gesprekken en in een aantal gevallen 

weer door kunnen met het gezamenlijk vervolgen van het Ouderschap Blijft traject. Ook waar 

dat uiteindelijk niet lukt worden een aantal subdoelen bereikt die bijdragen aan de verbetering 

van de situatie en hoe de cliënten hier mee verder kunnen.  
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 Effectiviteitscirkels 

In 2015 zijn de Effectiviteitscirkels voortgezet. De vorm en inhoud hiervan is voortdurend in 

ontwikkeling, maar kwaliteitsbesprekingen van resultaten van de hulp hebben wel een 

structurelere plaats gekregen in de werkprocessen. In de ontwikkellijn Jongerencoaching met 

Verblijf heeft de methodiek Jongerencoaching centraal gestaan in deze besprekingen in 2015, 

hetgeen o.a. een GoudenTips-kalender heeft opgeleverd die verspreid is in alle teams. 

Daarnaast hebben de bijeenkomsten ook een groot aantal actiepunten opgeleverd waarmee 

teams aan de slag zijn gegaan, en is er een opzet gemaakt voor een nieuwe aanpak van 

kwaliteitsbijeenkomsten in 2016: de kwaliteitscirkels. 

In de ontwikkellijnen Hulp in Gezinsverband & Voorkant zijn de effectiviteitscirkels per 

hulpvorm op maat vormggegeven: de monitors dienden bij Gezinshuizen en Daghulp als 

uitgangspunt van bespreking, Onderwijs Jeugdzorg heeft de resultaten op een aantal 

prestatie-indicatoren en de resultaten op hun eigen instrument besproken, bij het 

instroomteam van Pleegzorg is kritisch gekeken naar het gebruikte screeningsinstrument, en 

bij Pleegzorg is een onderzoek gedaan naar de uitval binnen Pleegzorg en een onderzoek 

gestart naar de uitstroom van Pleegouders.  

Inleiding 
Voor u liggen de resultaten van de Effectmonitor 2015. Met de effectmonitor registreert Jeugdformaat 

sinds 2007 bij een groot aantal hulpvormen standaard gegevens die inzicht geven in de resultaten van 

de hulp, met als doel de hulp te kunnen verbeteren en verantwoording af te kunnen leggen over wat 

Jeugdformaat doet. In deze rapportage wordt verslag uitgebracht over de resultaten van de in 2015 

afgesloten zorg. In het licht van de in 2015 doorgevoerde transitie is het nog meer van belang dan 

voorheen om gemeenten goed inzicht te kunnen geven in de resultaten van onze hulp.  

 

Er is landelijk nog geen overeenstemming onder gemeenten over de outcome indicatoren. We 

proberen met onze outcome monitoring (én process & quality monitoring) zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij wat in landelijke samenwerkingsverbanden wordt afgestemd en bij wat we zelf relevant 

achten voor het verbeteren van de hulp.  De resultaten van 3448 in 2015 bij Jeugdformaat afgesloten 

programma’s, en 1890 trajecten (een traject kan meerdere programma’s omvatten). De resultaten op 

de prestatie-indicatoren brengen we telkens eerst Jeugdformaat-breed in beeld (op trajectniveau), 

daarna gedifferentieerd naar zorgprogramma (op zorgprogramma-niveau). 

 

Er is veel veranderd en nog steeds in beweging in onze hulp. Een groot deel van onze ambulant 

hulpverleners is in de wijkteams gaan werken, en valt nu onder directe aansturing van de gemeenten, 

waardoor we geen zicht meer hebben op de resultaten van hun hulp. Als gevolg van de teruglopende 

vraag naar verblijf in 2015, heeft een aantal logeerhuizen de deur moeten sluiten. Hulpvormen en 

methodieken ontwikkelen zich in de richting van meer ambulante hulp, zie de nieuwe varianten van 

Daghulp en het programma Voorkomen Uithuisplaatsing.  

 

Ook het meten van effecten van de hulp is aan verandering onderhevig. We realiseren ons dat een 

standaard evaluatiemethodiek niet altijd werkt. We hebben in 2015 geprobeerd meer op maat te 

evalueren. Dit betekent dat de respons op een aantal standaard maten wat gedaald is. En dat er 

daarnaast op projectmatige wijze soms intensiever op bepaalde specifieke onderdelen van de hulp 

geëvalueerd wordt. Het kwalitatief bespreken van de resultaten in Effectiviteitscirkels blijft van belang 
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om de resultaten ook werkelijk te benutten ten behoeve van de kwaliteit van de hulp. Waar mogelijk 

wordt in de resultaten kort benoemd wat de besprekingen van de resultaten opgeleverd hebben.  

 

De opbouw van dit verslag kent dezelfde indeling als die van vorig jaar:  Na een eerste beschrijving 

van de ingezette hulp en de cliënten die deze hulp in 2015 ontvangen hebben bestaat de beschrijving 

van de resultaten uit 3 delen: Resultaten op de prestatie-indicatoren (deel A), meer 

hulpvormspecifieke resultaten over programma-kwaliteit en cliëntparticipatie (Deel B). Conclusies en 

aanbevelingen vindt u in deel C.  

 

Kenmerken van de cliënten bij aanvang van de hulp 
De leeftijd van de jeugdigen uit de afgesloten programma’s loopt bij aanmelding uiteen van 0 tot 20 

jaar. De verdeling over leeftijd is redelijk gespreid, maar de meeste jeugdigen (51%) bevinden zich in 

de categorie tussen 12 en 17 jaar, zie diagram 1. Dit komt overeen met de verdeling in voorgaande 

jaren. Van de aangemelde jeugdigen is 54% een jongen en 46% een meisje. Deze verdeling is 

vergelijkbaar met die in eerdere jaren. Diagram 2b laat zien dat een relatief groot percentage jongens 

te zien is bij de verschillende vormen van Daghulp.  

 
Diagram 1:  verdeling over leeftijd bij start van de hulp 
 

 
 

Diagram 2a: Verdeling over geslacht  
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Diagram 2b: Verdeling over geslacht, per zorgprogramma

 
 

Op basis van gegevens over geboorteland van ouders en jeugdige is bij 70% van de cliënten de 

herkomst in te delen, aansluitend bij de indeling die het CBS hiervoor hanteert (zie diagram 3a). Een 

derde van de cliënten is autochtoon, 36% allochtoon, waarvan 30% ‘niet westers’ allochtoon. Voor 

30% is de afkomst niet te bepalen met de beschikbare gegevens. Dit komt overeen met de doelgroep 

uit eerdere jaren. 

Diagram 3a: Herkomst 
NB: door afronding van de getallen is de som van de percentages niet exact gelijk aan 100. 

 

Over het algemeen is de verdeling in herkomst redelijk gelijk over de verschillende zorgprogramma’s 

(zie diagram 3b). In logeerhuizen is het percentage jongeren van allochtone afkomst het grootst, in 

TripleP trajecten en Onderwijs Jeugdzorg het kleinst. 
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Diagram 3b: herkomst per zorgprogramma: 

 

Tweeëndertig procent van de jeugdigen die een hulpverleningstraject hebben doorlopen in 2015 in 

komt uit een één-ouder gezin, 60% uit een twee of meer ouder gezin
1
. Van 1% is de gezinssituatie 

van herkomst onbekend, en 5% van de jeugdigen heeft geen ouders meer of zij zijn uit beeld. 

Diagram 4: Gezinssamenstelling: 

 

Juridisch kader van de hulp: Wat betreft eventuele juridische maatregelen achter de hulp: De 

meeste programma’s (78,6%) zijn op vrijwillige basis, dus zonder maatregel tot stand gekomen. Ten 

                                                           

1
  Inclusief eventuele ‘stief’ouders.  
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opzichte van de voorgaande jaren is hierin een stijgende lijn waar te nemen. Ter vergelijking: in 2012 

was 65% van alle zorgprogramma’s op vrijwillige basis, in 2013 gold dit voor 70% van de hulp, in 2014 

voor 76%, en in 2015 bijna 79%. Diagram 5a laat zien hoe de verdeling van de diverse typen 

maatregelen over de hulp binnen Jeugdformaat is. Als er sprake is van een maatregel, is dat meestal 

een Onder Toezicht Stelling (OTS) of een voorlopige OTS. In 2,2% van alle trajecten was er sprake 

van een voogdij- of voorlopige voogdij maatregel, en 3% van de maatregelen komt vanuit de 

jeugdreclassering (JR), waarvan 1,2% een combinatie betreft van OTS en JR.   

Diagram 5a: Verdeling van type maatregel   

 
 
Diagram 5b: Verdeling van type maatregel  per programma 
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In Diagram 5b is deze verdeling per zorgprogramma te zien. Volgens verwachting worden de ‘lichtere’ 

zorgprogramma’s vaak zonder juridische maatregel ingezet, en is er in de programma´s met verblijf 

vaker sprake van een maatregel. Voogdij is vooral van toepassing in pleegzorg trajecten. 

Ingezette zorg  

Hulpvormen 
Jeugdformaat zet diverse vormen van hulp in, gekaderd in diverse zorgprogramma’s. Bij een groot 

aantal van deze zorgprogramma’s wordt standaard een aantal aspecten gemonitord en geregistreerd. 

Daarnaast zijn ook een aantal hulpvormen die (nog) niet binnen deze standaard effectmonitor worden 

meegenomen (Observatiediagnostiek, Opvoeden in de Buurt, SchoolMaatschappelijk werk, diverse 

programma´s die naast de hoofdprogramma´s als Extra/aanvullend worden ingezet). Binnen de hulp 

die wel binnen de Effectmonitor valt, zijn in 2015 in totaal 3448 programma’s afgesloten. De verdeling 

over de diverse zorgprogramma’s ziet er als volgt uit (diagram 6).  

 

Diagram 6: Zorgprogramma’s 

 
 

Een groot deel van de hulp betreft Spoedhulp, veelal korte & ambulante trajecten, al is er bij 

Spoedhulp soms ook een vorm van tijdelijk verblijf nodig. Ook andere vormen van ambulante hulp 

(Onderwijs Jeugdzorg, Specialistische jeugdhulp,  TripleP/Ambulante hulp in ’t lokale veld) maken een 
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groot deel uit van de hulp die in 2015 geboden is. Dit sluit aan bij de visie van Jeugdformaat om hulp 

zoveel mogelijk ambulant in te zetten, in de leefomgeving van de gezinnen die de hulp nodig hebben. 

Het nieuwe programma VUHP (voorkomen uithuisplaatsing), een intensieve vorm van ambulante hulp, 

is ook al vaak ingezet in 2015, net als de ambulante variant van Daghulp. Er zijn ook nog een aantal 

‘oude’ programma´s te zien, omdat deze eerder al gestart waren en in 2015 zijn afgesloten. Bij te 

kleine aantallen afgesloten programma’s zijn de resultaten niet goed vergelijkbaar met de overige 

programma´s.  

Duur van de hulp 
Trajectniveau Wanneer we de hulpduur over cliënttrajecten bekijken (diagram 7a) zien we 

logischerwijze relatief meer langere trajecten, omdat deze nou eenmaal kunnen bestaan uit diverse 

achtereenvolgende programma’s (eventueel met tussenpozen). Zo bezien loopt 25% van onze hulp 

langer dan 18 maanden door.  

Programmaniveau: De duur van de hulp (per programma) varieert sterk. De helft van alle 

programma’s duurt korter dan 6 maanden. Achtentwintig procent van de zorgprogramma´s duurt 

tussen 6 maanden en een jaar, en 22% duurt langer dan een jaar. Zie diagram 7b.  

Dit beeld wijkt niet veel af van dat van vorig jaar.  

Diagram 7a De duur van trajecten 

 

Diagram 7b:  Hulpduur van programma’s  
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Gedifferentieerd naar zorgprogramma ziet dit er als volgt uit: 
Diagram 7c: Hulpduur per zorgprogramma

 

Spoedhulp duurt het kortst. Ook Voorkomen Uithuisplaatsing, TripleP / Ambulante hulp in het lokale 

veld en Onderwijs Jeugdzorg hebben relatief veel korte programma’s, en blijven veelal binnen de 6 

maanden, en vrijwel altijd binnen de 12 maanden. Opvoeden met en door Pleegzorg heeft relatief de 

meeste langdurige programma’s. Ook Hulp met verblijf in een gezinshuis kan vaak langer duren dan 

18 maanden. Ondersteuning jongeren 16+ met verblijf duurt in 50% van de gevallen langer dan 12 

maanden.  

Type hulpvraag  / doelen bij aanvang 
Bij start van de hulp worden doelen geformuleerd samen met de cliënt. Deze doelen worden door de 

hulpverlener ingedeeld naar domeinen uit de Doelenboom. Diagram 8a geeft een indruk van de 

verdeling van de ingedeelde doelen over de diverse domeinen in 2015. Deze verdeling zegt iets over 

de hulpvraag waar de hulp van Jeugdformaat zich op richt. Net als vorig jaar heeft het grootste deel 

van de doelen (46%) betrekking op het gezin, al lag dit percentage vorig jaar net iets hoger met 50%. 

Dit sluit aan op de gezinsgerichte visie op hulp van Jeugdformaat. Ongeveer een derde van alle 

gestelde doelen is kindgericht. Dertien procent van de doelen betreft het verhelderen van de 

problematiek. De bredere omgeving (buiten het gezin) wordt in 5% van de doelen genoemd. Deze 

verdeling is vergelijkbaar met die in 2014. 
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Diagram 8a Verdeling type doelen:  

 
 
 
Wanneer we naar de verdeling van type doelen per zorgprogramma kijken (diagram 8b) is te zien dat 

Ouderschap Blijft de meeste gezinsdoelen heeft, hetgeen ook past bij de aard van het programma, dat 

vooral op het ouderschap gericht is. Binnen Onderwijs Jeugdhulp worden de meeste kind-doelen 

gesteld, wat ook logisch voortvloeit uit de aard en opzet van deze hulpvorm.  

Diagram 8b Type doelen per zorgprogramma 
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A) Resultaten op de Prestatie indicatoren  

Respons  
Reden einde, Perspectief en Participatie worden goed geregistreerd. De respons op doelrealisatie is 

omlaag gegaan ten opzichte van 2014. De respons op de tevredenheidsmeting is onvoldoende. Ook 

netwerk en veiligheid is het afgelopen jaar weinig geregistreerd in Care4. Het verdient aanbeveling dit 

onder de aandacht van hulpverleners te brengen. Een lage respons betekent immers dat de  

resultaten veel minder zeggingskracht hebben. 

Tabel 1: Respons 

 
Prestatie-indicator & vragenlijst 

Respons 

2015 2014 2013 2012 

Reden beëindiging 98% 99% 98% 99% 

 Waarvan in overeenstemming beëindigd 86% 86% 82% 85% 

Doelrealisatie     

   Hulpverlener 58% 74% 79% 69% 

   Ouders 40% 58% 59% 56% 

   Jeugdige 42% 50% 55% 48% 

Cliënttevredenheid     

   Exitvragenlijst Ouders 26% 29% 25% 37% 

   Exitvragenlijst Jongere 23% 21% 17% 32% 

Netwerk & Veiligheid 23% 41% 22% - 

Perspectief 91% 64% 74% - 

Participatie 99%
*
 99% 99% -  

* Participatie is dit jaar alleen onder jongeren met verblijf gemeten 
Zie bijlage1(b) voor het Responsoverzicht per zorgprogramma 
 

 

Reden Beëindiging hulp – uitval 
Het grootste deel van de trajecten (86%) wordt in overeenstemming afgesloten (zie diagram 9a). De 
uitval (zorg voortijdig afgebroken door cliënt) bedraagt op trajectniveau 6%. Diagram 9b laat de 

resultaten gedifferentieerd naar zorgprogramma zien.  
 

Diagram 9a: Reden Einde Totaal (trajectniveau)
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Diagram 9b Reden Einde per zorgprogramma

 
 
Ouderschap Blijft kent net als voorgaande jaren het hoogste percentage ‘eenzijdig door cliënt 

beëindigde’ programma’s (26%), maar dit percentage is tegelijkertijd wel flink gedaald ten opzichte 

van vorig jaar (32% in 2014) en het jaar daarvoor (44% in 2013). Mogelijk is dit deels toe te schrijven 

aan de pilot interventie die dit jaar is gestart, waarbij ouders soms tijdelijk een individueel traject 

kunnen doorlopen (met een andere hulpverlener) met als doel hen toch weer bij het gezamenlijke 

Ouderschap Blijft-traject te kunnen betrekken. De evaluatie van deze pilot wordt in deel B nog nader 

beschreven. 

Doelrealisatie 
De bij de start van elk programma geformuleerde doelen worden voor een groot deel gerealiseerd. 

Ouders, jeugdigen en hulpverleners zijn het hierover vrij sterk met elkaar eens, zie diagram 10a. Dit 

beeld komt overeen met de doelrealisatie in voorgaande jaren.  
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Diagram 10a: Doelrealisatie per informant (totaal)    en 10b: Doelrealisatie per type doel 

  

Gedifferentieerd naar type doel (diagram 10b) valt verder nog op dat de doelen die op 

probleemverheldering zijn gericht het vaakst helemaal bereikt worden. Voor de ander categorieën is 

de doelrealisatie ongeveer gelijk. 

Diagram 10c geeft de doelrealisatie scores weer, onderverdeeld naar zorgprogramma. Omdat 

hulpverleners dit vaker invullen dan de andere informanten, en omdat de scores van de diverse 

informanten doorgaans vrij sterk op elkaar lijken (en de hulpverlener hier het meest kritisch op scoort, 

zie voorgaande alinea), laten we om het overzichtelijk te houden hier alleen de scores van de 

hulpverleners zien. De hoogste percentages ‘Doel bereikt’ bevinden zich bij het programma Onderwijs 

Jeugdzorg. ‘Situatie verslechterd’ komt relatief het vaakst voor in Ouderschap Blijft, en 16+ intensief, 

en Hulp met en door pleegzorg. Dit zijn natuurlijk ook vormen van hulp die veelal worden ingezet bij 

ernstige en vaak complexe problematiek, hetgeen zou kunnen verklaren dat hier een groter risico op 

‘mislukken’ van de hulp bestaat. Dit komt overeen met de bevindingen in 2014. Bij Ouderschap Blijft  

wordt het vaakst aangegeven dat de situatie m.b.t. de doelen gelijk gebleven is. We weten van de 

uitvalcijfers dat daar ook relatief vaak voortijdig gestopt moet worden met de hulp, hetgeen weer te 

verklaren is vanuit de conflictueuze setting waarbinnen dit programma wordt ingezet. Dat de doelen 

dan vaker niet gehaald worden is een logisch gevolg 
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Diagram 10c Doelrealisatie  per zorgprogramma (volgens hulpverlener)

 
 

. 

Netwerk & Veiligheid 

Voor de trajecten waar we een meting van hebben op deze onderwerpen (21% van alle programma’s’ 

is het volgende zichtbaar in de gegevens die bij het eind van een traject zijn ingevuld.  

 

Netwerk  

In 2014 werd in 50% van de trajecten aangemerkt als een punt van zorg. In 2015 was dit in 57% van 

de trajecten het geval. Kennelijk wordt netwerk vaker als probleem aangemerkt door hulpverleners, of 

hebben we in 2015 vaker te maken gehad met cliënten waarbij het netwerk zorgelijk was. In 41% van 

de trajecten was netwerk een punt van zorg én is er verbetering opgetreden (dat is ruim tweederde 

van de trajecten waar het wel een punt van zorg was). In 19% van de trajecten is er geen verbetering 

opgetreden (waarvan bij een klein deel (1%) zelfs een verslechtering is waargenomen op dit punt). 
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Diagram 11 Verbetering op het gebied van Netwerk (trajectniveau) 

 

Veiligheid 
Ook veiligheid was in 2015 relatief iets vaker een punt van zorg dan in 2014. (In 58% van de trajecten 

versus 55% in 2014). Verbetering wordt gerapporteerd voor 45% van alle trajecten (dit is 78% van de 

trajecten waar het wel een punt van zorg was). Dit is een stijging t.o.v. 2014, toen gold dit voor 65% 

van trajecten met een veiligheidszorg. In 10% van alle trajecten was wel sprake van zorg over 

veiligheid, en is geen verbetering waargenomen. In 3% wordt zelfs verslechtering gerapporteerd.  

Diagram 12 Verbetering in Veiligheid (trajectniveau) 

 
 

Gerealiseerd Perspectief  
Waar woont de jeugdige aan het eind van de hulp? Liefst nog of weer in het gezin van herkomst. In 

sommige situaties is dat echter niet mogelijk, en wordt op een ander perspectief ingezet. Diagram 13 

toont de resultaten van die trajecten waar zowel begin als eind perspectief is ingevuld. Over alle 

trajecten bekeken woont het kind aan het eind van de hulp in  78% van de trajecten weer of nog in het 

gezin van herkomst (zie diagram 13a). In Diagram 13b is zichtbaar hoe dit zich verhoudt tot het 

perspectief dat bij aanvang werd geformuleerd. In de meeste gevallen (83%) waar werd toegewerkt 

naar huis, is dit ook gelukt. Maar ook waar bij aanvang ingeschat werd dat naar een van de andere 

opties zou worden toegewerkt, is aan het eind van het programma nog regelmatig sprake van dermate 

voldoende verbeterde verhoudingen, dat jongeren nog/weer thuis kunnen wonen (variërend van 17% 

tot 43%). Waar gestreefd werd naar een plaatsing in een netwerkpleeggezin blijkt dit aan het eind van 

de hulp in bijna de helft van de gevallen gerealiseerd. Ook daar is echter nog 43% van de jeugdigen 

alsnog weer in het eigen gezin gaan / blijven wonen. 
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Diagram 13a Gerealiseerd Perspectief 

 
 
 
Diagram 13b Gerealiseerd Perspectief in relatie tot perspectief bij aanvang 

 
 
 
Wanneer we kijken naar de programma’s waarbij kinderen (tijdelijk) uit huis geplaatst worden, zien we 

dat de verdeling van het gerealiseerd perspectief er voor die programma’s als volgt uit ziet (Diagram 

13c). Bij Spoedhulp en Hulp met deeltijd pleegzorg wonen kinderen in ruim de helft van de gevallen 
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aan het eind van de hulp weer of nog thuis. Het minst vaak lukt dit bij de  ‘opvoedvariant’ van 

pleegzorg, hetgeen verklaarbaar is vanuit de aard van deze hulpvorm.  

Diagram 13c Gerealiseerd Perspectief per zorgprogramma (alleen programma’s met verblijf) 

 

 

Participatie: peiling  2015 

Meting residenties  

Dit jaar hebben 3 peilingen plaatsgevonden over de stand rond participatie bij de jongeren in 

residentiële hulp: In januari, april en oktober 2015. Zie tabel 2 voor de resultaten voor alle lokaties 

tezamen. De percentages participerende jeugdigen variëren in deze groep van 87% tot 91%. Van de 

jongeren met verblijf die niet participeren heeft 37 tot 47% wel zicht op participatie binnen redelijke 

termijn. Bij de overig jongeren is vaak sprake van ernstige problematiek waarvoor zij eerst in 

behandeling zijn voor ze weer kunnen deel gaan nemen aan een opleiding of baan. 

Tabel 2 Participatiepeilingen residentiële hulp 

 %  

participerende 

jongeren 

Van niet participerende 

jongeren: % met zicht 

op participatie op korte 

termijn 

% van totaal:  

zorgelijke situatie qua 

participatie 

Januari ‘15 91% 37% 6% 

April ‘15 90% 47% 5,4% 

Oktober ‘15 91% 46% 4,7% 
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Cliënttevredenheid 
Aan het eind van elk zorgprogramma wordt cliënten gevraagd hoe tevreden ze zijn over het proces, 

het resultaat van de hulp, en hoe ze nu verder kunnen. Ouders geven Jeugdformaat aan het eind van 

een traject ook een ‘rapportcijfer’, en dit is in 2014 gemiddeld een 8,3, jongeren een 8,2. Op 

programmaniveau is dit cijfer voor ouders iets lager: namelijk een 8,2. Voor jongeren blijft het gelijk 

aan vorig jaar: een 8,2. In 2014 was dit respectievelijk 8,4 en 8,2. De respons op deze maat is wel erg 

laag, dus resultaten zijn wellicht niet geldig voor de hele cliëntpopulatie. 

 

Tabel 3. Gemiddelde rapportcijfers – per zorgprogramma 

 Exit Jongeren  Exit Ouders 

Zorgprogramma gemiddeld 
rapportcijfer 

aantal 
metingen 

gemiddeld 
rapportcijfer 

aantal 
metingen 

16+ aanleun 7,5 8  9,0 1  

16+ HAT/onzelfstandige woonvorm 7,9 15  6,8 5  

16+ intensief 7,6 14  7,6 7  

Daghulp basisschooljeugd 9,0 2  8,5 2  

Daghulp jonge kind   8,8 18  

Daghulp: ambulant programma 9,2 5  8,2 43  

Daghulp: DAK   9,0 7  

Daghulp: specialistische groep 0-4   7,6 5  

Daghulp: specialistische groep 4-7   8,3 39  

Hulp met deeltijd pleegzorg   8,0 2  

Hulp met en door pleegzorg 7,8 10  8,0 11  

Hulp met verblijf in gezinshuis   10,0 1  

Hulp met verblijf in intensieve voorziening 8,0 1  8,0 1  

Hulp met verblijf in logeerhuis 8,1 13  8,2 11  

NGA 8,3 7  8,2 37  

Onderst. jongeren bij maatschappelijk 

funct. ambulant 

8,3 67  8,1 26  

Onderwijs Jeugdzorg 8,4 130  8,2 118  

Opvoeden met deeltijd pleegzorg   7,5 5  

Opvoeden met en door pleegzorg 8,1 10  8,9 7  

Ouderschap blijft   7,4 110  

Specialistische jeugdhulp en gezinshulp 8,0 26  8,3 95  

Spoedhulp (+ eventueel verblijf) 7,6 47  7,7 116  

Triple P/Ambulante hulp in het lokale veld 7,7 13  8,6 105  

Voorkomen Uithuisplaatsing (VUHP) 7,0 1  8,1 9 

NB: Bij een N<10 zijn de gegevens grijs gearceerd, omdat deze aantallen te klein (< 10) zijn om er conclusies aan 

te verbinden. 

Onderverdeeld naar zorgprogramma zien we in Tabel 3: Voor de zorgprogramma’s waarover 

voldoende gegevens verzameld zijn valt op dat jongeren met gemiddeld een 7,6 het minst tevreden 

zijn over 16+ Intensief en Spoedhulp. Het hoogst scoort de Onderwijs Jeugdzorg met een 8,4. Bij de 

ouders worden de programma’s Daghlup Jonge Kind en TripleP/Ambulante hulp in ’t lokale veld de 

hoogste cijfers. Over Ouderschap blijft zijn ouders gemiddeld wat minder tevreden, vergelijkbaar met 

de resultaten van vorige jaren. 

 

De spreiding van rapportcijfers laat verder nog zien zien dat het aantal ontevreden cliënten laag is, zie 

diagram 14.  
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Diagram 14 Cliënttevredenheid - Spreiding van de rapportcijfers (trajectniveau) 

 

Het merendeel van de cliënten (variërend van 91% tot 95% van de mensen die een EXIT hebben 

ingevuld) is redelijk tot zeer tevreden over het verloop van de hulp en kijkt bij eind van een programma 

positief aan tegen het resultaat & de toekomst (82% tot 85%) (zie diagram 15). Moeders zijn wat meer 

tevreden dan vaders, en de scores van de jongeren zelf liggen daar redelijk dicht bij in de buurt. Het 

beeld dat deze schaalscores laten zien van de cliënttevredenheid is hiermee op alle fronten positever 

dan vorig jaar.  

  

Diagram 15 Tevredenheid – Gemiddelde scores op de schalen: Verloop en Resultaat & Toekomst 

 

 

Tevredenheid over Schoolmaatschappelijk werk 
De tevredenheid over het Schoolmaatschappelijk werk van Jeugdformaat is in 2015 op 2 manieren 

gemeten. Zorgcoördinatoren en intern begeleiders van alle betrokken scholen zijn gevraagd een 

online vragenlijst in te vullen over de tevredenheid over een groot aantal aspecten van het 

schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast is in 2015 ook de leerlingtevredenheid gemeten. Resultaten 
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zijn uitvoerig teruggekoppeld per gemeente en schooltype. Tabel 6 geeft de resultaten kort 

samengevat weer. 

 

Tabel 6. Tevredenheid over SMW 

Tevredenheid  
zorgcoördinatoren  
& Intern begeleiders  
 
(schaal loopt van 1 tot 4,  
waarbij 4 het meest positief is) 

N Contact Deskundig 
heid 

Dienstver- 
lening 

Presentatie Gem. 
totaal 

 

Primair Onderwijs Den Haag 20 3,83 3,85 3,59 3,8 3,75 

Voortgezet onderwijs Haaglanden 28 3,82 3,87 3,68 3,85 3,79 

Voortgezet onderwijs Westland 6 3,81 3,76 3,72 3,83 3,77 

Voortgezet onderwijs Zoetermeer 6 3,86 3,9 3,53 3,97 3,78 

Totaal (gewogen gem.) 60 3,83 3,86 3,64 3,84 3,77 

Tevredenheid leerlingen  N Rapportcijfer algemeen 

Haaglanden 138 8,4 

Westland 27 8,2 

Zoetermeer 72 8,4 

Totaal  237 8,4 

B) Resultaten Programma-kwaliteit en cliëntparticipatie  
Naast ‘outcome’ monitoren we bij Jeugdformaat in toenemende mate aspecten van de ingezette hulp 

en hoe deze ervaren wordt door jeugdigen, ouders, en medewerkers. De monitors (gezinshuismonitor, 

logeerhuismonitor, en daghulpmonitor) worden doorlopend geevalueerd en aangepast, en de Q4C 

(Quality for Children) is op dezelfde wijze ingezet als vorig jaar. De  Logeerhuismonitor/Monitor 

Oudere Jeugd is aangepast zodat deze beter bij de methodiek jongerencoaching aansluit. Ook bij 

Onderwijs Jeugdzorg wordt bijgehouden welke hulp is ingezet en welk type problematiek er speelde. 

Tot slot is er bij Ouderschap Blijft een extra interventie ingezet om de uitval terug te dringen: de Pilot 

“Inzet individuele interventie ter voorkoming van vroegtijdig beëindigen van Ouderschap blijft 

trajecten”. De evaluatie van deze interventie zal hieronder ook kort worden samengevat, evenals de 

belalangrijkste resultaten van de genoemde peilingen/monitors. 

Type problematiek & Ingezette middelen Onderwijs jeugdzorg 
Bij Onderwijs Jeugdzorg, zijn in 2015 312 programma´s afgesloten. Over de maanden januari t/m 

november is ten behoeve van een effectiviteitscirkel bij OJ een verslag gemaakt van de resultaten tot 

dan toe. Naast de resultaten op de prestatie-indicatoren betrof dit de resultaten op een door 

gedragswetenschappers van Onderwijs Jeugdzorg zelf ontwikkelde lijst over het type problematiek bij 

aanvang van de hulp en de ingezette hulp. Bij 235 van de op dat moment 284 afgesloten 

programma´s (een respons van 83%) is deze lijst door de gedragswetenschappers ingevuld.  

Problematiek: Het type problematiek waar jongeren mee starten bij Onderwijs Jeugdzorg is divers; 

de meest voorkomende problemen zijn: somberheid, verwerkingsproblemen (bijv. in verband met 

echtscheiding of rouw), zelfbeeld & identiteit en slechte schoolprestaties. Doorgaans is er (nog) geen 

sprake van een vastgestelde stoornis (slechts bij 9 van de 235 jongeren was dit wel het geval), en in 

27 gevallen bestond er wel een vermoeden van een stoornis. Het ging daarbij om stoornissen als 

ADHD, Autisme spectrum gerelateerde problematiek, en depressies. In 148 van de 235 programma’s 

(=63%) was er sprake van problemen in de gezinssituatie. Veel genoemde gezinsproblemen zijn: 
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Communicatieproblemen binnen het gezin, psychische of lichamelijke problematiek bij ouders of 

andere gezinsleden, opvoedingsproblemen, en  echtscheidingsproblematiek.  

Uit de vragenlijstresultaten blijkt dat er gemiddeld een significante probleemafname is, vooral wanneer 

we kijken naar de zelfrapportage lijsten (respons 49%), met name op internaliserende en totale 

problemen. Ook leerkrachten (respons 23%) rapporteren gemiddeld een duidelijke probleemafname 

op internaliserende problemen. Ouderlijsten (respons 24%) laten weinig tot geen probleemafname 

zien.  

Diagram 16 Gemiddelde probleemafname jeugdige, volgens jeugdigen (YSR),  leerkracht (TRF) en Ouders 

(CBCL) 

 

 

 

Ingezette hulp: In 25 programma’s (15% van de trajecten waarover op dit gebied iets was ingevuld) is 

terugverwezen naar de verwijzer. Wanneer wel een OJ-traject werd ingezet betrof dit vrijwel altijd een 

individueel hulpverleningstraject aan de jongere, in meer dan de helft van de gevallen gepaard gaand 

(56% van de programma’s) met advies aan en begeleiding van ouders, en iets minder vaak (46%) met 

advies aan en begeleiding van de schoolprofessional. Lang niet altijd wordt specifiek 

psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd (in 5% van de gevallen); iets vaker (7%) wordt observatie 

ingezet.  

 

Doorverwijzing/Vervolghulp: Tien procent van de jongeren bij Onderwijs Jeugdzorg (waarvoor hier 

iets is ingevuld) is na de hulp doorverwezen naar een traject binnen Jeugdformaat, en 29% (N=69) 

naar een vorm van hulpverlening buiten Jeugdformaat. In Tabel 7 is te zien dat dit voornamelijk 2
e
 lijns 

GGZ hulp betreft bij bijvoorbeeld de Jutters. Voor de overige 60% van de jongeren is dus geen 

verwijzing voor vervolghulp geweest. Afgaand op de bespreking van deze resultaten in het OJ-team, 

kunnen we aannemen dat er zonder de inzet van Onderwijs Jeugdzorg een groter deel van de 

jongeren wel gebruik zou hebben moeten maken van deze andere cq zwaardere vormen van hulp.  

De bespreking van deze resultaten heeft o.a. geleid tot een aanpassing in het instrument om de 

ingezette hulp en de toeleiding naar externe hulp nog beter in kaart te kunnen brengen.  
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Tabel 7: Vervolghulp Onderwijs Jeugdzorg: 

 

 

 

 

 

Resultaten uit de Daghulpmonitor 
Elke 6 maanden wordt de Daghulp Monitor ingevuld. Dit instrument wordt ingezet om de methodiek te 

ondersteunen en de kwaliteit van de hulp te verbeteren. De monitor geeft informatie over de wijze 

waarin de methodiek wordt ingezet zoals bedoeld, en dient ook -en voornamelijk-  om het gesprek aan 

te gaan over de gegeven en ontvangen hulp, zowel met cliënten als binnen de teams, en zo de 

kwaliteit van de hulp scherp te houden en te verbeteren. In het voorjaar van 2015 zijn de oude lijsten 

besproken in een effectiviteitscirkel van de Daghulp, en op basis daarvan zijn aanpassingen gemaakt 

om ze geschikt te maken voor de nieuwe ambulante varianten van Daghulp. Nieuw is de 

leerkrachtenlijst.  

Respondenten:  17 teamleden en 65 ouders vulden de lijst in. Ook zijn er 18 leerkrachtlijsten 

ingevuld. Tabel 8 laat zien hoe de verdeling was over de verschillende vormen van daghulp. 

Tabel 8: Verdeling respondenten over type daghulp / groep 

 

Type daghulp 

Aantal 

ingevulde lijsten 

 

Type groep 

/onderwijs 

Aantal 

ingevulde lijsten 

Team Ouders Leerkracht 

Ambulante daghulp 6 19 Regulier  basisonderwijs 15 

DAK 5 6 Speciaal basisonderwijs 1 

Spec. Gr. 0-4 0 8 Kinderdagverblijf 1 

Spec. Gr. 4-7 6 32 Peuterspeelzaal 1 

Totaal 17 65 Totaal 18 

Toeleiding naar interne 
hulpverlening 

Toeleiding naar externe 
hulpverlening 

Schoolmaatschappelijk  
Werk 

10 2e lijn GGZ (Jutters, 
Delfland , I-psy) 

48 

Jeugd- en gezinshulp  
20-30 contacten 

6 Particuliere praktijk 
eerstelijn 

2 

Jeugdhulp thuis 4 Verslavingszorg (Brijder 
bv) 

3 

Coaching 16+ 2 Overig, nl: 16 

Triple P 10-20 contacten 2   

Opvoeden in de buurt 1   

Totaal 25 Totaal:  69 

Overig, namelijk:   
(meer antwoorden mogelijk)  

 

Pluscoach 5 

Ambulante hulp aan gezin 3 

Maatjesproject 3 

Hulp voor ouder(s) 2 

Intern begeleider/onderwijs  
ondersteuner (school) 

2 

Sociaal team gemeente 2 

GGZ voor medicatie 1 

Faalangsttraining op school 1 

Weerbaarheidstraining 1 

Zelfcontroletraining  
(sportschool) 

1 

Verslavingszorg 1 

Paardentherapie 1 

Gezinsvoogd 1 

Politie 1 

Huisarts (ondergewicht) 1 
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Diagram 17: Gemiddelde scores ouders, leerkrachten en teamleden per onderwerp 
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Uit gemiddelde scores is af te leiden hoe onderwerpen ten opzichte van elkaar ‘leven’ bij de 

verschillende groepen informanten. Ouders zijn over de hele linie zeer positief. De ondersteuning thuis 

door een PM’er komt gemiddeld iets lager uit, evenals de mate waarin ze vinden dat ze door de hulp 

van Jeugdformaat beter met hun kind kunnen omgaan. Dat komt voor een deel doordat het ‘omgaan 

met hun kind’ in sommige gevallen geen probleem was, blijkt uit de toelichtingen, dan speelde het 

probleem bijvoorbeeld alleen op school. Ook bij leerkrachten is te zien dat ze het meest kritisch 

scoren op de mate waarin ze vooruitgang waarnemen. Uit de toelichtingen lijkt dit mogelijk te 

verklaren doordat sommige trajecten bijvoorbeeld nog maar pas gestart zijn, of doordat ze soms wel 

zien dat een kind er baat bij heeft tijdens de aanwezigheid van de PM’er, maar nog niet daarbuiten. 

De gemiddelde scores van PM’ers  laten zien dat Doelgericht werken het hoogst scoort, en 

‘handvatten om het gezin thuis te ondersteunen’ het laagst. Ook het omgaan met incidenten en het 

functioneren als team lijken aandachtspunten. Een van de opbrengsten van de bespreking van deze 

resultaten was dat PM’ers in ambulante varianten van Daghulp meer tussentijdse rapportages over de 

voortgang aan de leerkrachten sturen, met daaraan gekoppeld een aantal concrete tips. Hiervoor is 

een vast format ontwikkeld dat in het registratiesysteem Care4 gehangen is.  

Resultaten uit de Gezinshuis Monitor 
De Gezinshuismonitor wordt net als de Daghulp monitor elk half jaar ingezet. De opzet en het doel is 

ook vergelijkbaar. In oktober 2014 is de monitor in aangepaste vorm voor het eerst ingezet. In mei/juni 

2015 is de monitor, na enige aanpassingen, opnieuw uitgezet. De tweede meting van 2015 is om 

praktische redenen vooruitgeschoven, waardoor het nu de eerste meting van 2016 wordt. 

Respondenten  

43 jeugdigen,  22 ouders, en  23 gezinshuisouders hebben de lijst ingevuld (over 59 kinderen). Ten 

opzichte van de vorige meting zijn dat minder jeugdigen (toen 61), meer ouders (toen 12), en iets 

meer gezinshuisouders (toen 19 GHO, 55 lijsten).  

Resultaten 

Diagram 18 (zie volgende blz) laat een overzicht zien van de gemiddelde resultaten op de 

onderwerpen binnen elke groep. Hoe hoger, hoe positiever het (gemiddelde) oordeel. Deze 

gemiddelde resultaten geven een eerste inzage in welke onderwerpen het meest en het minst positief 

ervaren worden. In de terugkoppeling binnen teams is ook stilgestaan bij spreiding van de 

antwoorden, en is bij de duiding gebruik gemaakt van antwoorden op de open vragen. Bijzondere 

antwoorden op de open vragen zijn in de betreffende kernteams besproken.  

 

De gemiddelde resultaten geven aan dat de jeugdigen zich over het algemeen veilig voelen in het 

gezinshuis, en goed terecht te kunnen bij hun gezinshuisouder als ze ergens mee zitten. Over de 

sfeer tussen de kinderen onderling zijn ze gemiddeld minder te spreken. Ouders voelen zich gehoord 

en goed op de hoogte gehouden door de gezinshuisouders. Men is op de hoogte van de precieze 

doelen waaraan gewerkt wordt, de ervaren betrokkenheid bij de opvoeding is iets minder, maar nog 

steeds relatief hoog, ondanks het feit dat ze de opvoeding toch deels uit handen hebben gegeven. 

Gezinshuisouders vinden doorgaans dat het kind duidelijk baat heeft bij het gezinshuis, dat de 

doelen helder zijn, en dat het kind in het gezinshuis de individuele aandacht krijgt die het nodig heeft. 

Het betrekken van de ouders wordt wat minder positief beoordeeld, evenals de helderheid van het 

perspectief.   
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Diagram 18  Gemiddelde scores op alle onderwerpen binnen de 3 groepen informanten

 

 

 

De resultaten zijn in alle gezinshuisouderteams besproken. Ze werden grotendeels herkend en 

konden worden verklaard vanuit de eigen ervaringen. Er zijn diverse aandachts- en actiepunten 
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Gezinshuisouders 



Effectmonitor Jaarrapportage 2015 – juni  2016 31 

geformuleerd die onder te verdelen zijn in de gebieden: Betrekken ouders, samenwerking in 

kernteam, en samenwerking met andere hulpvormen. Afgesproken is dat de gegevens in de komende 

ronde individueel per kernteam teruggekoppeld worden. 

Resultaten uit de Logeerhuis Monitor / Monitor Oudere Jeugd 
De logeerhuismonitor/Monitor Oudere Jeugd is een instrument dat elk kwartaal wordt ingezet om de 

methodiek binnen logeerhuizen en 16+ voorzieningen te ondersteunen, en zo de kwaliteit van de hulp 

te verbeteren. Hij geeft informatie over de wijze waarin de methodiek wordt ingezet zoals bedoeld, en 

dient ook -en voornamelijk-  om het gesprek aan te gaan over de gegeven en ontvangen hulp, zowel 

met cliënten als binnen de teams, en zo de kwaliteit van de hulp scherp te houden en te verbeteren. In 

2015 is de monitor elk kwartaal ingevuld. De invulfrequentie voor de jeugdigen was eerst maandelijks, 

maar is nu gelijkgetrokken met die van de andere respondenten: 1x per kwartaal. De respons op de 

Monitor oudere jeugd blijft wat minder groot dan op de logeerhuismonitor, en de netwerk/ouderlijsten 

worden bij beide groepen relatief weinig ingevuld. Tussen Q3 en Q4 is de monitor aangepast zodat 

deze beter aansluit bij de methodiek Jongerencoaching. Omdat bij de laatste meting twee versies van 

de monitor door elkaar heen gebruikt zijn, is ervoor gekozen om in deze jaarrapportage de 

samengevatte resultaten uit Q3 te laten zien. 

 

Respons: Voor de Logeerhuismonitor zijn in het derde kwartaal 107 jongeren lijsten, 6 ouderlijsten, 

en 48 teamlijsten ingevuld. De Monitor Oudere Jeugd had in diezelfde periode 30 ingevulde 

jongerenlijsten, 2 ouder/netwerk lijsten, en 23 teamlijsten.  

 

Resultaten: Gemiddelde resultaten zijn in diagram 18 weergegeven.  

 

Diagram 19:Gemiddelde resultaten Logeerhuismonitor, per informanten-groep 
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De jongeren vinden gemiddeld dat er goed naar hen wordt geluisterd. Ze zijn ook positief over de 

feedback op hun gedrag en over de ervaren veiligheid.  

De ouders die de enquête hebben ingevuld geven aan dat ze goed met hun vragen terecht kunnen bij 

de groepsleiding, en dat de informatie die de groepsleiding geeft ook goed is. Regelmatig zelf het 

logeerhuis bezoeken wordt gemiddeld het minst hoog gescoord. Ook geven ouders aan niet altijd 

exact op de hoogte te zijn van de doelen. Bij de 16+ voorzieningen is de lijst door te weinig 

ouders/leden uit het steunend netwerk ingevuld (2) om gemiddelde scores te laten zien. 

Teamleden scoren de onderwerpen over het algemeen als ‘ruim voldoende’. Het teamfunctioneren 

wordt positief beoordeeld, ook op de afzonderlijke elementen van de methodiek. Onderwerpen waar 

meest kritisch op geantwoord wordt zijn: de mate waarin incidenten de sfeer beïnvloeden, het zicht op 

het functioneren van jongeren buiten de groep, en de door bewoners ervaren veiligheid.  

Teams kregen naast de overkoepelende analyse een deelrapportage met resultaten uit hun eigen 

team/groep, inclusief de antwoorden op de open vragen, waarmee verbeterpunten konden worden 

geformuleerd.   

Resultaten Q4C – Quality for Children (Gezinshuizen, Logeerhuizen, 16+ 

voorzieningen) 
In het kader van de kwaliteitstoetsing en -verbetering zet Jeugdformaat sinds  enkele jaren de Q4C in 

bij medewerkers en jongeren van de Logeerhuizen en Gezinshuizen. In 2014 is dit in alle 14 

logeerhuizen, vijf 16+voorzieningen, en bij de gezinshuisjongeren vanaf 12 jaar gedaan.  

 

De Q4C is ontwikkeld in samenwerking met (pleeg)ouders en jongeren uit 31 Europese landen, en 

bestaat  uit 20  ‘kwaliteitsstandaarden’ over zaken die zij belangrijk vinden als jongeren niet meer thuis 

kunnen wonen. De standaarden geven medewerkers en jongeren de mogelijkheid om de kwaliteit van 

de zorg die zij ontvangen/geven te bespreken en te verbeteren. De lijsten zijn een middel om een 

kwaliteitsverbetering tot stand te brengen en geen doel op zich. Het gaat om bewustwording van de 

eigen positie, handelen en acties. 131 cliënten en 167 medewerkers van Jeugdformaat hebben in het 

najaar van 2015 de Q4C ingevuld. De teamresultaten hebben zij direct na het invullen teruggekregen 

en in de teams besproken. Gemiddelde resultaten van cliënten en hulpverleners zijn in Diagram 19 te 

zien (zie volgende blz).  Gemiddeld over alle standaarden/onderwerpen geven cliënten Jeugdformaat 

een 3,42 (van de max. 5), en pedagogisch medewerkers een 3,78. Dit is een lichte stijging ten 

opzichte van vorig jaar (respectievelijk 3,37 en 3,59). In tabel 8 zijn de top 5 antwoorden (in positieve 

en negatieve richting) van beide groepen op een rij gezet. 
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Tabel 8: Top 5 hoog en laag 

5 hoogst genoteerde onderwerpen 

Cliënten PM’ers 

10. Jeugdigen kunnen contact (onder)houden met 

familie en vrienden. 

10. Jeugdigen kunnen contact (onder)houden met 

familie en vrienden. 

16. Jeugdigen kunnen ergens terecht als zij een vraag 

of een klacht hebben met betrekking tot de 

hulpverlening. 

16. Jeugdigen kunnen ergens terecht als zij een vraag 

of een klacht hebben met betrekking tot de 

hulpverlening. 

11. Pleegouders en professionals zijn vaardig in het 

opvoeden en helpen van jeugdigen. 

12. Pleegouders en professionals luisteren naar 

jeugdigen en nemen hen serieus. 

12. Pleegouders en professionals luisteren naar 

jeugdigen en nemen hen serieus. 

2. Jeugdigen en hun familie worden ondersteund bij de 

te nemen beslissingen. 

9. Jeugdigen kunnen blijven wonen op een plaats waar 

zij zich thuis voelen. 

11. Pleegouders en professionals zijn vaardig in het 

opvoeden en helpen van jeugdigen. 

5 laagst genoteerde onderwerpen 

Cliënten PM’ers 

6: Het hulpverleningsplan garandeert continuïteit, 

samenhang en resultaten. 

9. jeugdigen kunnen blijven wonen op een plaats waar 

zij zich thuis voelen. 

0. Alles is erop gericht om uithuisplaatsing te 

voorkomen. 
4. De juiste hulp wordt zo snel mogelijk geboden. 

18. Jongeren worden bijtijds voorbereid op zelfstandig 

(gaan) wonen. 
1. Jeugdigen en hun familie hebben de regie. 

17. Jeugdigen en hun familie worden goed voorbereid 

op de situatie na het verblijf in een pleeggezin of groep. 

19. Na vertrek uit de jeugdzorg is ondersteuning 

gegarandeerd, ook voor de familie. 

15: Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om in contact te 

komen met leeftijdgenoten in een vergelijkbare situatie. 

6. Het hulpverleningsplan garandeert continuïteit, 

samenhang en resultaten. 

 

Medewerkers en cliënten zijn het op de meeste onderwerpen redelijk met elkaar eens, met name waar 

het gaat om waar het goed gaat. Over wat beter kan zijn de meningen iets meer verdeeld. De 

resultaten zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van 2013 en 2014.  

Wat positief opvalt: De mogelijkheid om contact te onderhouden met familie en vrienden wordt 

gemiddeld positief beoordeeld. Bovendien kun je binnen Jeugdformaat goed met klachten terecht, 

vinden zowel cliënten als pedagogisch medewerkers. Cliënten voelen zich bovendien doorgaans 

serieus genomen en ervaren de hulpverleners als vaardig en professioneel.   

De punten waar  de meeste verbetering op mogelijk is volgens cliënten zijn: De kwaliteit en 

resultaatgarantie van het hulpverleningsplan, het voorkomen van uithuisplaatsing, voorbereiding op de 

situatie na het verblijf bij Jeugdformaat, en de mogelijkheid tot contact met lotgenoten. PM´ers 

oordelen - net als vorig jaar - het meest kritisch over de standaarden ‘Jeugdigen kunnen blijven wonen 

op een plaats waar zij zich thuis voelen’, en ‘De hulp wordt zo snel mogelijk geboden’. Ook de 

continuïteit en resultaatgarantie van het hulpverleningsplan bevatten volgens PM’ers nog ruimte voor 

verbetering.  
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Diagram 19 Gemiddelde scores van cliënten en hulpverleners op de Q4C standaarden 

NB: Pedagogisch Medewerker wordt hier als overkoepelende term gebruikt voor PM’ers in de 

voorzieningen & gezinshuisouders 
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samenhang en resultaten.

07: De plaatsing sluit aan op de achtergrond en
behoeften van jeugdigen.

08: De plaatsing en de hulp bieden de jeugdigen een
zo gewoon mogelijk leven.

09: Jeugdigen kunnen blijven wonen op een plaats
waar zij zich thuis voelen.

10: Jeugdigen kunnen contact (onder)houden met
familie en vrienden.

11: Pleegouders en professionals zijn vaardig in het
opvoeden en helpen van jeugdigen.

12: Pleegouders en professionals luisteren naar
jeugdigen en nemen hen serieus.

13: Jeugdigen worden gestimuleerd om mee te
praten en invloed te hebben op hun leefomgeving.

14: De hulpverlening garandeert de veiligheid van de
jeugdigen.

15: Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om in contact
te komen met leeftijdgenoten in een vergelijkbare…

16: Jeugdigen kunnen ergens terecht als zij een
vraag of een klacht hebben met betrekking tot de…

17: Jeugdigen en hun familie worden goed
voorbereid op de situatie na het verblijf in een…

18: Jongeren worden bijtijds voorbereid op
zelfstandig (gaan) wonen.

19: Na vertrek uit de jeugdzorg is ondersteuning
gegarandeerd, ook voor de familie.

Cliënt 2015 Pedagogisch medewerker 2015
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Resultaten Pilot Ouderschap Blijft – individuele interventie 
In 2015 is de Pilot – ‘Individuele interventie t.b.v. Ouderschap Blijft’ van start gegaan. 

Inmiddels zijn 26 cliënten aangemeld voor deze interventie. Bij drie daarvan is er voor start toch 

besloten niet te starten. Bij  15 cliënten zijn de gesprekken doorlopen en afgerond. Dit betrof 9 vaders 

en 6 moeders. Van 13 van deze ouders zijn evaluatie gegevens beschikbaar. Twee vaders kwamen 

niet opdagen bij het evaluatiegesprek en er is geen evaluatie ingevuld door henzelf. De resultaten die 

wel beschikbaar zijn staan hieronder kort samengevat. 

 

Problematiek doelgroep: 

Onder de deelnemende cliënten is (m.n. bij vaders) een aantal keren sprake van zware problematiek: 

3x gediagnostiseerde psychiatrische problematiek (1x ADD, 1x ADD & depressie en 1x PDD-nos & 

ADHD). Verder is er een aanmelding met niet gediagnostiseerd autisme en 1 aanmelding met niet 

gediagnostiseerde (maar wel zeer vermoedelijke) psychiatrische problematiek. De hulpverleners was 

gevraagd aan te kruisen op welke domeinen zich problemen bevonden bij start van de hulp, 

afzonderlijk voor de vader en voor de moeder van het betreffende ouderpaar. In sommige gevallen 

werd het inderdaad voor beide ouders ingevuld, in andere gevallen slechts voor de ouder die de 

gesprekken voerde. Doorgaans worden zo’n 6 tot 12 domeinen aangekruist per persoon. Diagram 20 

laat de resultaten voor alle ouders tesamen zien. 

Het vaakst worden de domeinen Communicatie, Acceptatie, Begrip voor het gedrag van de ander, en 

Trauma´s uit het verleden genoemd. Problemen op in houding/motivatie zijn logischerwijze ook vaak 

aan de orde. Ook wordt het domein opvoedingsvaardigheden regelmatig aangekruist, en ‘accepteren 

van de beperkingen van de ander’. Verder komen problemen voor op het gebied van financiën, 

psychische gezondheid, verstandelijke ontwikkeling. De groep is te klein om uitspraken te doen over 

verschillen tussen vaders/moeders. In deze telling is alleen weergegeven of een domein werd 

aangekruist, niet of het voor vader of moeder gold.  

 

Diagram 20: Problematiek ouders bij aanvang: aantal keren dat een domein werd aangekruist 

als problematisch (bij vader en/of moeder).
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Duur van de interventie: 

Gemiddeld hebben de individuele gesprekstrajecten 173 dagen geduurd, dat is ongeveer gelijk aan 

5,8 maanden. De meeste (11 van de 15) trajecten hebben korter dan 200 dagen geduurd en er zijn 

enkele uitschieters van ruim 350 dagen.  

 

Doelrealisatie 

Het algemene doel van de serie individuele gesprekken is om de ouders weer in het gezamenlijke 

Ouderschap Blijft traject te kunnen laten deelnemen. De subdoelen die zij daartoe individueel hebben 

geformuleerd lopen uiteen. Aan het eind van het individuele traject wordt hen gevraagd aan te geven 

in hoeverre de subdoelen bereikt zijn (2 =volledig bereikt, 1 = deels bereikt, 0 = niet bereikt). 

Gemiddelde score over alle subdoelen is 1,48, dus tussen deels bereikt en helemaal bereikt in. Er 

wordt ook gevraagd aan te geven in hoeverre het algemene doel bereikt is. 10 van de 15 ouders 

hebben deze vraag ingevuld (soms wordt deze over het hoofd gezien?). De gemiddelde score op dit 

einddoel is 1,40 voor ouders, en 0,86 voor hulpverleners. Dit verschil is deels verklaarbaar doordat 

hulpverleners meer trajecten hebben gescoord dan ouders (dus ook meer trajecten met een minder 

gunstige uitkomst). Daarnaast blijken hulpverleners ook iets kritischer in hun oordeel. Een vader geeft 

bijvoorbeeld een ‘2’ (doel helemaal bereikt’ met de aantekening dat ze dan wel niet verder gaan met 

Ouderschap Blijft, maar wel met een ander programma buiten Jeugdformaat: “Kinderen uit de knel”. 

De hulpverlener beoordeelt datzelfde traject met een ‘0’ (doel niet bereikt).  

 

Diagram 21: Doelrealisatie Einddoel volgens hulpverleners en ouders 

 

Evaluaties 

De cliënten zijn in hun evaluaties over het algemeen erg positief over het project, over het resultaat, en 

over de hulpverlener. Zie diagram 22 voor de antwoorden op een aantal  evaluatievragen. De meeste 

cliënten zeggen geen behoefte te hebben aan een vorm van individuele vervolghulp. Eén moeder is niet 

tevreden over het resultaat. Zij geeft in de open vragen aan dat er wat haar betreft een concreter plan 

met actiepunten had mogen zijn, en dat ze het soms niet duidelijk vond.  
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Diagram 22: Evaluaties

 
In de open vraag naar wat men als  positief heeft ervaren in het project wordt vooral het luisterend oor 

genoemd als ondersteunend voor het omgaan met de situatie, ook wordt enkele keren genoemd dat het 

inzicht gegeven heeft in het eigen functioneren, maar ook in het perspectief van de ander. Bij de vraag 

wat er beter zou hebben gekund wordt meestal ‘niet van toepassing’, of ’niks’ geantwoord. Vier mensen 

geven hebben wel verbeterpunten. Voorbeelden daarvan zijn:   

- Individuele traject zou standaard met beide ouders moeten plaatsvinden.  

- Concreter hulpplan met actiepunten 

- Planning van de individuele gesprekken beter afstemmen op de gezamenlijke oudergesprekken 
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Effectiviteitscirkels 
In 2015 zijn de effectiviteitscirkels voortgezet. Deze zijn een goed middel gebleken om resultaten te 

benutten in een kwalitatief gesprek, en structureel in een verbetercyclus te plaatsen. De manier 

waarop ze worden ingevuld is wel voortdurend in ontwikkeling.  

In de ontwikkellijn Jongerencoaching met Verblijf vonden de ‘effectiviteitscirkels’ in 2015 niet meer 

plaats in 2 parallelle groepen, maar in 1 groep met afgevaardigden uit alle teams, en er werd 

maandelijks 3 uur voor uitgetrokken. De nieuwe methode ‘Jongerencoaching’ was hierbij het 

uitgangspunt, waarbij alle pijlers om beurten aan bod kwamen (3 pijlers per keer). De opzet en 

voorbereiding was in handen van een leidinggevende en enkele PM’ers. Na een evaluatie in de zomer 

is besloten de frequentie terug te brengen naar eens per 2 maanden, en 2 pijlers per keer. Teams 

kregen een pijler toegewezen waarover ze een presentatie moesten voorbereiden en geven 

Aansluitend werden er opdrachten gedaan rondom de betreffende pijler. Deze opdrachten betroffen 

vaak een vertaling van een van de instrumenten uit de methodiek naar het eigen functioneren. 

Voorbeeld: Het werken met schaalvragen: een opdracht is dan om dit toe te passen op eigen 

persoonlijke doelen en dit uitbeelden, door bijvoorbeeld een lijn te tekenen. Waar sta je nu op die lijn, 

waar wil je uitkomen? Het zelf ervaren hoe het is om zo’n schaalvraag voorgelegd te krijgen bleek 

voor sommige mensen heel leerzaam. Een ander voorbeeld: Het maken van competentieanalyses De 

afgevaardigden kregen de opdracht om (met hun team) een competentieanalyse van hun eigen team 

te maken.  

De opbrengst van de effectiviteitscirkels rondom deze pijlers is o.a. een verzameling van alle ‘gouden 

tips’, die gebundeld zijn in de een kalender die verspreid is onder alle leidinggevenden, 

portefeuillehouders effect, en gedragswetenschappers van de teams. Zie bijlage 2 voor een voorbeeld 

van een van de gouden-tips pagina’s. Naast gouden tips werd in de bijeenkomsten ook een aantal 

concrete actiepunten geformuleerd die meegenomen werden naar de eigen teams. Soms waren dat 

individueel te kiezen actiepunten uit alle verzamelde ideeën, soms juist een algemeen actiepunt waar 

iedereen mee aan de slag moest.  

De opvolging van deze actiepunten werd geborgd door het laten schrijven van reflectieverslagen over 

de gemaakte opdrachten. Kernthema’s daaruit werden door de coördinerende leidinggevende 

samengevat en opgepakt. Wanneer een pijler voor een tweede of derde keer op de agenda stond 

werd voortgeborduurd op de uitkomsten en actiepunten van de vorige keer. De teams kregen dan ook 

de opdracht om niet te herhalen wat er de vorige keer over een pijler gepresenteerd was, maar daar 

juist op aan te sluiten of een ander aspect te belichten.  

Een van de uitkomsten van de E.C’s in deze ontwikkellijn was ook dat er behoefte was aan een 

nieuwe vorm. Draagvlak in team krijgen was niet altijd makkelijk, en er was nu behoefte aan 

kwaliteitsverbetering in bredere zin dan alleen verdiepend per onderwerp. In maart 2016 is daarom de 

laatste effectiviteitscirkel gedraaid, en wordt er nu een start gemaakt met kwaliteitscirkels. Teams 

gaan elkaar auditten op een aantal criteria die gezamenlijk geformuleerd zijn (deels standaard criteria, 

deels gekozen door het team dat geaudit wordt en deels door het team dat de audit uitvoert). Op alle 

niveaus vindt zo´n audit plaats: Leidinggevenden auditten leidinggevenden, PM’ers auditten Pm’ers, 

AH’s auditten AH’s, etc. Er zullen minder plenaire bijeenkomsten zijn.  

De feedback wordt in een verslagje teruggekoppeld aan de te auditten groep of persoon. Deze moet 

daar zelf een verbeterplan op formuleren. Dat verbeterplan vormt de leidraad voor de volgende 

auditronde.  
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Tussentijds zal in een paar plenaire bijeenkomsten met de portefeuillehouders om de opbrengsten 

van de audit-rondes met elkaar uit te wisselen: wat heeft dit opgeleverd, wat valt op. Juist ook positief! 

In de ontwikkellijn Hulp in Gezinsverband zijn de effectiviteitscirkels het afgelopen jaar per hulpvorm 

aangepast. Bij Daghulp zijn de Effectiviteitscirkels voornamelijk gericht geweest op het aanpassen van 

de Daghulpmonitor aan de nieuwe varianten van Daghulp. Ook de resultaten daarop waren uiteraard 

input voor het gesprek, en daarnaast is ook tevredenheid en (het meten van) probleemafname een 

onderwerp geweest. Bij Gezinshuizen was de Gezinshuismonitor de basis voor de 

Effectiviteitsbesprekingen. Onderwijs Jeugdzorg heeft het eigen instrument voor ingezette hulp en 

aard van de problematiek verbeterd. Bij het instroomteam van Pleegzorg is kritisch gekeken naar het 

gebruikte screeningsinstrument, en bij Pleegzorg is een onderzoek gedaan naar de uitval binnen 

Pleegzorg en in samenwerking met de PleegouderRaad een onderzoek gestart naar de uitstroom van 

Pleegouders.  

C: Conclusies & Aanbevelingen: 
 

Conclusies:  

Allereerst kunnen we constateren dat, ondanks de transitie, de resultaten op de prestatie-indicatoren 

heel stabiel zijn ten opzichte van 2014. Een groot deel van de ambulante hulp is naar de jeugd-/wijk 

teams gegaan, waarmee de cliëntenpopulatie van Jeugdformaat overall ´zwaarder´ is geworden voor 

wat betreft de ernst en complexiteit van de problematiek. Dat we desondanks vergelijkbare resultaten 

hebben behaald met eerdere jaren, is als heel positief te beschouwen.  

Ook zien we op een aantal punten verbetering ten opzichte van 2014. Zo is er bij Ouderschap Blijft 

een forse vermindering van de uitval te zien, en is het percentage kinderen dat (weer) thuis kan gaan 

of blijven wonen licht gestegen. In gezinnen waar veiligheid bij aanvang van de hulp een punt van 

zorg was is vaker verbetering bereikt op dit punt dan vorig jaar. Een mooie afspiegeling van onze 

versterkte focus op veiligheid, meer ambulant werken, voorkomen van uithuisplaatsing, en extra 

inspanningen om ouders die aan Ouderschap Blijft deelnemen in het programma te houden door waar 

nodig wat tussentijds individuele begeleiding. 

De respons op sommige onderwerpen staat wel onder druk, en is op een punten laag. Bij een lage 

respons zijn de resultaten minder betrouwbaar en vermindert de zeggingskracht. Dit geldt met name 

voor tevredenheid en de vraag over verbetering in netwerk en veiligheid. Ook doelrealisatie wordt wat 

minder goed geregistreerd dan eerdere jaren.  

De instrumenten die gebruikt worden voor het monitoren van programmakwaliteit en cliëntparticipatie 

hebben ook dit jaar gezorgd voor relevante input voor verbeteringsprocessen, en worden zelf ook 

voortdurend aangepast waar dat nodig is.  

Het structureel bespreken van resultaten op diverse niveaus werkt goed en heeft positieve effecten. 

Teams/leidinggevenden zijn meer verantwoordelijk voor (het presenteren van) hun eigen resultaten, 

en er is ruimte om dit op maat te doen.  
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Aanbevelingen:  

Effectmeting is een belangrijke tool, zowel intern, voor verbeteringsprocessen op diverse niveaus, als 

extern, om aan opdrachtgevers te laten zien wat wij doen, en dát we onze eigen resultaten en 

processen monitoren. Hoe zorgen we ervoor dat dit onderwerp levendig en inspirerend blijft?  

 Deels doen we dit al door het structureel inplannen van kwalitatieve besprekingen van 

resultaten en werkwijzen. In de meeste hulpvormen vinden effectiviteitscirkels plaats of 

varianten daarop. Het is echter wel een onderwerp dat aandacht blijft behoeven. Blijf dit 

onderwerp op de agenda zetten, met vrijheid om dit op maat in te vullen. 

 

 Ook is het van belang om in de effectmeting te blijven vernieuwen. Blijf daarom zoeken naar 

relevante manieren om efecten te meten en te bespreken. Leer hierbij van experimenten, 

zoals bijvoorbeeld de aanpak bij een evaluatie van Voorkomen Uithuisplaatsing met de 

Effectencalculator.  

 

 Rapportage: ten behoeve van een betere bruikbaarheid in de communicatie naar gemeenten 

wordt aanbevolen om de vorm van de jaarrapportage aan te passen: Werk de rapportage voor 

enkele onderwerpen verder uit, met aandacht voor het beschrijven van de leerprocessen. 

Daarnaast zou het algemene deel met cijfers rondom prestatie indicatoren wat sneller en 

vaker beschikbaar moeten komen. 
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Bijlage 1a: Respons en resultaten overzicht en de vergelijking met eerdere jaren   
Vastgesteld op 1 maart 2016.  

2015 
In overeenstemming 
beëindigd 

Eenzijdig door cliënt of 
‘Reden onbekend’  

Eenzijdig door JF of BJZ 
Externe 
omstandigheden/overig 

Respons 

N=3822 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

Reden Einde Hulp 86% 86% 82% 85% 6% 8% 11% 9% 3% 3% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 98% 99% 98% 99% 

 Kind Gezin Omgeving Probleem-verheldering Overig 

 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

Typen einddoelen 32% 30% 31% 31% 46% 50% 45% 48% 5% 4% 5% 5% 13% 13% 14% 12% 3% 3% 4% 4% 

 Bereikt Deels bereikt Niet bereikt Respons 

 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

Doelrealisatie Jongeren 50% 54% 49% 49% 35% 32% 33% 32% 14% 14% 16% 19% 42% 50% 55% 48% 

Doelrealisatie Ouders 46% 51% 48% 46% 39% 35% 34% 34% 14% 13% 16% 20% 40% 58% 59% 56% 

Doelrealisatie Hulpverlener 41% 44% 42% 41% 40% 36% 36% 36% 17% 18% 20% 24% 58% 74% 79% 69% 

 Waardering hulp Cijfer  Respons 

  2015 2014 2013 2012 

 

2015 2014 2013 2012 

Cliënt- 

tevredenheid  

jongere 8,2 8,2 8,1 7,9 23% 21% 18% 32% 

ouder(s) 8,3 8,4 8,2 8,2 26% 29% 25% 37% 

 

Let wel: de respons is op programmaniveau berekend.  
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Bijlage 1b Respons per zorgprogramma (op programmaniveau) 
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16+ aanleun 26 100% 92% 23% 54% 73% 4% 31% 19% 100%

16+ HAT / onzelfstandige woonvorm 32 100% 97% 16% 66% 69% 16% 47% 31% 100%

16+ intensief 76 96% 75% 12% 42% 63% 9% 18% 25% 92%

Daghulp basisschooljeugd 7 100% 100% 71% 0% 71% 29% 100% 43% 100%

Daghulp jonge kind 33 100% 100% 91% 94% 55% 58% 100%

Daghulp: ambulant programma 93 98% 90% 70% 100% 82% 48% 100% 51% 100%

Daghulp: DAK 16 100% 94% 81% 81% 44% 63% 100%

Daghulp spec. Groep 0-4 8 100% 100% 63% 75% 63% 50% 100%

Daghulp spec. Groep 4-12 52 100% 94% 87% 88% 75% 50% 100%

Hulp met deeltijd pleegzorg 102 97% 79% 39% 35% 49% 2% 0% 7% 84%

Hulp met en door pleegzorg 231 99% 88% 26% 30% 45% 5% 11% 9% 84%

Hulp met verblijf in gezinshuis 39 100% 79% 26% 57% 69% 3% 0% 0% 100%

Hulp met verblijf in intensieve voorziening 28 100% 89% 32% 38% 71% 4% 4% 11% 96%

Hulp met verblijf in logeerhuis 138 99% 86% 21% 30% 54% 9% 10% 20% 99%

NGA 178 96% 87% 52% 24% 61% 21% 10% 18% 93%

Ondersteuning 16+ ambulant 217 98% 82% 25% 54% 66% 13% 31% 24% 94%

Onderwijs Jeugdzorg 312 99% 88% 51% 66% 71% 40% 47% 85%

Opvoeden met deeltijd pleegzorg 20 85% 65% 40% 25% 55% 25% 25% 75%

Opvoeden met en door pleegzorg 117 99% 91% 26% 64% 65% 7% 20% 92%

Ouderschap blijft 312 98% 60% 60% 7% 81% 37% 4% 88%

Specialistische Jeugd en gezinshulp 283 99% 95% 59% 32% 68% 34% 19% 19% 95%

Spoedhulp (+ eventueel verblijf) 630 98% 91% 37% 40% 44% 24% 17% 27% 87%

Triple P/Ambulante hulp in het lokale veld 402 98% 91% 38% 18% 42% 26% 9% 23% 94%

Voorkomen uithuisplaatsing 96 96% 88% 27% 19% 27% 9% 4% 88%

Totaal 3448 98% 86% 40% 42% 58% 26% 23% 23% 91%

- De respons is gemeten voor programma’s die tussen 01-01-2015 en 31-12-2015 zijn afgesloten.

- Daar waar een cel leeg is, was de vragenlijst niet van toepassing of waren er geen programma's afgesloten in de betreffende deelgroep

Veiligh & Persp.Doelrealisatie

- Daar waar er tussen haakjes een leeftijd staat, is alleen die groep jeugdigen meegenomen om de respons te bepalen, of de ouders met 

kinderen in die leeftijd.
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Bijlage 2: voorbeeld van een van de pagina’s uit de ‘Gouden Tips’ 

kalender voor Jongerencoaching met Verblijf.

 


