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Voorwoord  
 
Voor u ligt het plan ‘’Het versterken van schakels’’ Ketenregie Deel II, 2012-2015. Deze notitie is een 
vervolg op het plan van aanpak van losse schakels naar een geschakelde keten uit 2007, deze is te 
vinden in bijlage II welke ter inzage ligt.  
 
Als portefeuillehouder van dit onderwerp ben ik verheugd met deze notitie die bijdraagt aan een 
kwaliteitsslag in de ketenregie van Twenterand. In deze notitie leest u hoe de Gemeente Twenterand 
de komende jaren operationele regie gaat voeren op de ketenregie en hoe de kwaliteit wordt geborgd 
en bevorderd. Dit alles zal bijdragen aan het welzijn van onze Twenterandse gezinnen.  
 
In de ketenregie van Twenterand gaat al heel veel goed, er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 
de coördinatie van zorg. Dit willen we graag zo houden, maar er zijn uiteraard ook onderdelen die nog 
verder verbeterd kunnen worden. Hierin willen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en 
uiteraard rekenen wij op goede en professionele samenwerking met alle partners.  
 
In deze notitie worden deelprojecten uit het eerdere plan van aanpak geëvalueerd. Vervolgens worden 
nieuwe deelprojecten gepresenteerd waar de komende vier jaar met veel enthousiasme aan gewerkt 
gaat worden. Op deze manier hopen we tijdig voorbereid te zijn op ontwikkelingen als de Transitie 
Jeugdzorg en de decentralisatie AWBZ begeleiding die op ons afkomen.  
 
 
Jan Binnenmars  
Wethouder Onderwijs, sociale zaken en zorg 
Vriezenveen, 23 september 2011 
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1. Inleiding         
Bij het opstellen van deze notitie is de koppeling met allerlei beleidsterreinen gelegd om op die manier 
de integrale benadering op een juiste wijze vorm te geven.  
Ketenregie / coördinatie van zorg is functie van het CJG die alle toeleidende en uitvoerende 
activiteiten coördineert en op elkaar afstemt van meerdere hulp-, zorg en dienstverleners die bij 
eenzelfde cliëntsysteem betrokken zijn.   
 
Zo heeft ketenregie een wettelijke basis via domein 2 Opgroeien en ontwikkelen vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dit domein richt zich op een toekomst waarin burgers zoveel 
mogelijk op eigen kracht kunnen doen, zelfredzaam zijn en hun medeverantwoordelijkheid nemen in 
de samenleving. Jonge burgers kunnen daar niet vroeg genoeg ervaring mee opdoen en daarin , waar 
noodzakelijk, begeleid worden. De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de 
ouders/verzorgers. De gemeente heeft, in aanvulling op de indirecte rol van het onderwijs, de 
kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, de jeugdgezondheidszorg en het maatschappelijk werk, de 
taak om ouders/opvoeders te ondersteunen en te stimuleren bij hun opvoedende taak. Daarvoor is het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ingericht, waarvan de doorontwikkeling ook de komende jaren 
zal voortduren.  Het CJG is ook wettelijk verplicht

1
 en wordt al genoemd als voorportaal voor de 

komende decentralisatie jeugdzorg.  
De gemeente voert een integraal jeugd(zorg)- beleid, met als uitgangspunt een sluitende aanpak door 
middel van ketensamenwerking. De keten zorgt gezamenlijk voor het sturen, faciliteren, ondersteunen 
en realiseren van de kerndoelstellingen van integraal jeugd(zorg)beleid: opgroeien en ontwikkelen, 
waardoor je kunt meedoen.  
 
Ook de Openbare Geestelijke gezondheidszorg (Oggz) c.a. (prestatievelden 7,8,9 in de Wmo) valt 
onder de regierol van de gemeente. In Twenterand wordt Oggz breed bezien in samenhang met 
woonproblematiek, huiselijk geweld en verslaving. De wet tijdelijk huisverbod geeft ook in deze een 
bijzondere plicht aan gemeenten, hetgeen prima past in de ketenregie.  Tenslotte dient de gemeente 
uitvoering te geven aan Nazorg Detentie (volwassen en jeugd). 
 
Andere wettelijke beleidsvelden waar rekening mee is gehouden in deze notitie is veiligheidsbeleid en 
onderwijsbeleid.   
 
Bij het opstellen van deze notitie ‘’het versterken van schakels’’ is ook nadrukkelijk rekening gehouden 
met de lokale Kadernota Wmo 2010-2014. In deze Kadernota Wmo is het beleid voor de komende 
vier jaren vastgelegd. Centraal in de Kadernota Wmo staat ‘’meedoen in de samenleving’’. In deze 
Kadernota is beschreven hoe de gemeente Twenterand de komende jaren vorm gaat geven aan de 
grote uitdagingen die op de gemeenten afkomen. Hier doelen we op de transitie Jeugdzorg, AWBZ en 
Wet Werken naar Vermogen.  
Gemeentebreed, dus ook het sociale domein, moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden. Daarbij 
moet niet vergeten worden dat wij als overheid, zorg moeten blijven dragen voor kwetsbare groepen in 
de samenleving en deze ook moeten (laten) ondersteunen als zij zich niet meer kunnen redden. In de 
Kadernota Wmo worden zes domeinen onderscheiden; 
Domein 1 Samen leven in buurt en dorp 
Domein 2 Opgroeien en ontwikkelen  
Domein 3a. Vrijwilligerswerk  
Domein 3b. Mantelzorg, mantelzorgondersteuning en vrijwillige zorg  
Domein 4 Meedoen makkelijker maken  
Domein 5 Preventie, zorg en opvang 
Domein 6 Anders te werk 
 
Tevens is in deze notitie aandacht voor het feit dat er bezuinigd moet worden. Dit betekent dat er 
keuzes gemaakt moeten worden. De middelen in zowel geld als tijd zijn voor instellingen waar we mee 
samenwerken als voor de Gemeente Twenterand beperkt. De notitie wordt dan ook in die context 
uitgevoerd. 

                                                 
1
 Regeling CJG geldt en een wetsvoorstel ligt nog in behandeling in het parlement, hetwelk de taken zal verzwaren: Wijziging 

van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen. 
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Met deze notitie streven we ernaar een goede gestructureerde ketenregie in Twenterand te hebben, 
met de ambitie dat zo min mogelijk gezinnen, jongeren en kinderen in de hulpverlening terecht komen. 
Wel moet in acht worden genomen dat een goede zorgstructuur niet kan voorkomen dat hulpverlening 
soms nodig is. Wel kan een goede zorgstructuur er voor zorgen dat deze hulpverlening tijdig wordt 
gesignaleerd en op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze wordt ingezet, zodat de klant centraal 
staat.  
 
1.1 Aanleiding notitie ’’Versterken van schakels’’ Ketenregie Deel II  
Sinds 2007 wordt er in de gemeente Twenterand gewerkt met het plan van aanpak ‘’Van losse 
schakels naar een geschakelde keten’’. De ambitie van dit plan van aanpak luidde als volgt: ‘’1 kind, 1 
gezin, 1 regisseur en … 1 sluitende keten om een kind veilig te laten opgroeien en gezinnen 
vroegtijdig hulp te bieden om erger te voorkomen’’. Tevens is dit plan destijds opgesteld in het licht 
van landelijke en lokale ontwikkelingen. Op grond van één van de negen prestatievelden uit de Wmo 
heeft de gemeente de wettelijke taak zorg te dragen voor zorgcoördinatie in het jeugdbeleid. In dit 
plan zijn een aantal randvoorwaarden en doelstellingen opgenomen waar de gemeente Twenterand 
vanaf 2007 aan heeft gewerkt om deze met succes te realiseren.  
 
Zoals in het coalitieakkoord 2010-2014 genoemd staat wordt de regisserende rol van de gemeente in 
de Ketenregie verder doorgezet. In een collegebesluit van november 2010 heeft het college 
ingestemd met het schrijven van een nieuw plan Ketenregie. Vandaar dat hier voor u ligt de notitie 
‘’Het versterken van schakels’’ Ketenregie Deel II met nieuwe deelprojecten gericht op de ketenregie 
van Twenterand. Deze notitie is een kwaliteitsslag van de ketenregie in Twenterand. Voor deze 
kwaliteitsslag is reeds in het kader van Project Perspectief het verbeterplan ‘’Sluitend & Slagvaardig 
2011’’ geschreven, deze is toegevoegd in bijlage III welke ter inzage ligt. 
Dit betekent niet dat het eerste plan van aanpak ‘’Van losse schakels naar een geschakelde keten’’. 
wordt losgelaten, deelprojecten die nog niet zijn afgerond worden in deze notitie ondergebracht. Op 
deze manier wordt voortgeborduurd op wat reeds goed gaat.  
 
1.2 Leeswijzer  
De notitie is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk twee volgt een terugblik op alle deelprojecten waar de 
afgelopen jaren aan gewerkt is. Om dit goed inzichtelijk te laten zijn is dit ook schematisch 
weergegeven. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk de toekomst van de ketenregie beschreven. 
Hoofdstuk vier geeft inzicht in de projectorganisatie en ten slotte is in hoofdstuk vijf de planning 
opgenomen. In de bijlagen zijn verschillende stukken te vinden die hebben geholpen bij het schrijven 
van deze notitie ‘’Het versterken van schakels’’.  
 
 
 
 



 
 

Afdeling Beleid, Cluster SLZ             

 

 

Het versterken van schakels, Ketenregie Deel II  7 

2. Evaluatie Ketenregie 2008-2011 

Dit hoofdstuk geeft een beknopte samenvatting van de gerealiseerde deelprojecten en de huidige 
stand van zaken. Voor een nadere toelichting over de deelprojecten wordt verwezen naar bijlage II 
waar het plan van aanpak van losse schakels naar een geschakelde keten te vinden is. Gedurende de 
looptijd zijn verschillende deelprojecten werkende weg samengevoegd uit praktische overwegingen.  
Tevens wordt aangegeven of een deelproject met succes is gerealiseerd of dat een deelproject wordt 
overgeheveld naar deze nieuwe notitie Versterken van schakels Ketenregie Deel II, 2012-2015’’.  
 
2.1 Behaalde resultaten en huidige stand van zaken 
 
Deelproject 1 Aanzetten tot CJG ontwikkeling 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een zeer grote pijler binnen het project ketenregie. Het 
raakt meerdere deelprojecten. Er is vanaf 2008 veel gebeurd in het kader van CJG, de ontwikkelingen 
per onderdeel worden hieronder kort toegelicht.  
 
In deze paragraaf komen de volgende onderdelen aan bod: 
A. Regionaal project CJG Twente en het Integraal Realisatieprogramma CJG Twente 
De CJG ontwikkeling is Twents opgepakt. Twenterand is hierin één van de leidende gemeenten 
geweest door deelname in de stuur- en projectgroep en voorzitter van werkgroepen. Als samenvatting 
van de eerste opbrengsten is in 2009 het Integraal Realisatie Programma CJG Twente (IRP) 
vastgesteld door ons college. 
 
Dit IRP is een leidraad waarin wordt beschreven hoe er in Twente veertien volwaardige Centra voor 
Jeugd en Gezin worden gerealiseerd.  Dit gebeurt door middel van de minimumvariant daarbij wordt 
onderscheiden; Informatie & Advies, Pedagogische Praktijk, Coördinatie van zorg en afstemming. 
Afstemming betreft het onderwijs (Schakel met de ZAT’s) Bureau Jeugdzorg, voorliggende 
voorzieningen en de justitieketen. De afstemming is vooral gericht op signaleren van risico’s en 
toeleiden naar het zij opvoed- en opgroeiondersteuning, het zij zwaardere vormen van hulp en zorg.   
 
Momenteel wordt er Twente-breed nog gewerkt aan een Pedagogisch Service Centrum. Een 
dienstencentrum waar kennis en kunde worden gebundeld en dat een regionale BackOffice voor de 
lokale CJG’s moet gaan vormen. Ook gaan de ontwikkelingen rond Coördinatie van zorg (CVZ) 
onverminderd door. CVZ is de functie van het CJG die alle toeleidende en uitvoerende activiteiten 
coördineert en op elkaar afstemt van meerderde hulp-, zorg, en dienstverleners die bij eenzelfde 
cliëntsysteem betrokken zijn. Casuscoördinatie en deskundigheidsbevordering zijn de actuele 
thema’s.  
 
Een quick scan tussen gemeenten rond CJG en CVZ laat o.i. zien dat Twenterand relatief goed 
presteert. 
 
Convenant jeugdagenda 2009-2012 
Tussen de Overijsselse gemeenten (en Hattem) en de provincie is in 2009 het convenant 
Jeugdagenda 2009-2012 afgesloten. In dit convenant wordt aangegeven welke resultaten de provincie 
en gemeenten gezamenlijk willen behalen, welke prestaties dat van een ieder vraagt en welke 
instrumenten daarbij kunnen ondersteunen. De jeugdagenda zorgt voor meer duidelijkheid, meer 
samenhang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De afspraken in het convenant bieden de 
mogelijkheid om elkaar meer dan voorheen aan te spreken op de al dan niet behaalde resultaten. 
Veel vragen en problemen van kinderen en gezinnen worden aangepakt binnen de gemeentelijke 
jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk en het onderwijs. De provincie werkt samen met de 
gemeente in Overijssel om te zorgen dat er goede aansluiting is tussen dit gemeentelijke jeugdbeleid 
(preventie) en de zwaardere jeugdzorg.  
 
In de ‘’Jeugdagenda 2009-2012’’ staat welke resultaten de provincie en gemeenten gezamenlijk willen 
behalen. Volgens de afspraken krijgen ouders hulp bij het opvoeden, is eigen kracht het startpunt en 
spreken hulpverleners dezelfde taal. Veel van deze resultaten zijn mede door middel van de invoering 
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van het CJG behaald. Thema’s zijn o.a. sociale kaart/database jeugd, beleidsinformatie, 
empowerment (eigen kracht), Triple P, VIS2. Een (tussen)evaluatie is nog niet beschikbaar. 
De thema’s komen grotendeels terug in deze notitie, hetgeen bevestigt dat de samenwerking met de 
provincie vruchten afwerpt. 
 
Eigen Kracht Conferentie 
In 2010 is de gemeente Twenterand gestart met de uitvoering van de pilot Eigen Kracht in het CJG. 
De Eigen Kracht conferentie is een beslissingsmodel waarmee mensen weer regie nemen over hun 
eigen leven. Door middel van een Eigen Kracht conferentie maken mensen, veelal in samenwerking 
met familie en bekenden,  hun eigen plan, onder begeleiding van een onafhankelijke coördinator, over 
hoe om te gaan met de hulpvragen binnen het gezin. De pilot loopt nog in ieder geval tot eind 2012. 
Doel van de pilot is te achterhalen of inzet van het instrumenten Eigen Kracht conferentie in het 
preventieve domein net zo succesvol is als bij de inzet in de geïndiceerde jeugdzorg. Samen met onze 
kernpartners in het CJG is de inzet van Eigen Kracht conferenties vorm gegeven. Uit de ervaringen 
van deze pilot moet blijken of de inzet van Eigen Kracht conferenties van meerwaarde is en of en hoe 
deze inzet verder uitgebreid en geborgd kan worden.  
 
De uitvoering van de pilot geschiedt in nauwe samenwerking met de gemeente Hellendoorn. Dit 
vanwege de goede ervaringen in de samenwerking vanuit het verleden en gezien het feit dat de CJG-
kernpartners die bij de pilot zijn betrokken voor beide gemeenten dezelfde organisaties zijn met over 
het algemeen ook dezelfde aansturing. In de pilot worden we ondersteund door de Eigen Kracht 
Centrale en adviesbureau BMC. In 2011 en 2012 ontvangt de gemeente Twenterand hiertoe subsidie 
van de provincie Overijssel.  
 
In 2010 is het fundament gelegd voor de pilot Eigen Kracht in het CJG, gezamenlijk met de 
kernpartners van het CJG. De volgende stappen zijn reeds gezet: 
2010 
1. Informeren van de CJG-kernpartners over de pilot;  
2. Werksessie met professionals voor de vorming van een gedeelde visie; 
3. Bespreking gedeelde visie met de leidinggevenden van de CJG-kernpartners; 
4. Themabijeenkomst 'Iedereen aan zet - aan de slag met Eigen Kracht; 
5. Gesprek met de beide gemeentelijke procesmanagers; 
6. Aansluiten bij de teamvergaderingen van de CJG-kernpartners; 
2011 
7. Aanstellen en scholen van aandachtsfunctionarissen:  
8. Uitgeven nieuwsbrief: De nieuwsbrief wordt in oktober 2011 uitgebracht. 
9. Het betrekken van de tweede schilpartners: 16 november 2011 vindt er een informatieavond plaats.  
 
B. Lokaal realisatieplan CJG-loket Twenterand 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van het CJG. In Twente is gekozen om samen te 
werken waar dat mogelijk is. Ook in de subregio Almelo wordt waar mogelijk door de gemeenten 
samengewerkt. Hoewel invulling van een plaatselijk CJG een lokale aangelegenheid is, zijn er grote 
overeenkomsten tussen de (kleinere) gemeenten. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat de gemeenten 
Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten de handen ineen hebben geslagen.  
 
Om tot de realisatie van het  fysieke CJG-loket te komen is een lokaal realisatieprogramma opgesteld. 
Hierin zijn de Twentse bevindingen als uitgangspunt genomen. De officiële opening van het CJG-loket 
heeft op 18 februari 2010 plaatsgevonden, het CJG-loket is gevestigd in het Zorginformatiepunt. De 
CJG-medewerkster heeft daar haar werkplek/spreekuur. Zij geeft hier persoonlijk, telefonisch of 
digitaal advies aan ouders en professionals. De meeste klantcontacten vinden plaats per telefoon, zo 
is er van januari 2011 tot juni 2011, 24 keer telefonisch contact geweest met klanten. Fysiek zijn er in 
diezelfde periode 9 keer klantcontacten geweest.    
Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan het contact leggen met samenwerkingspartners, de 
Loes-website bijhouden en verder doorontwikkelen en het uitdoen van de digitale nieuwsbrief. Op 
deze manier komt het CJG-loket en Loes steeds weer onder de aandacht van de doelgroep.   
Het loket is 1 onderdeel van het CJG. De bekendheid van het CJG is een meerjarengroeiproces. 
Bewust is gekozen voor een gecombineerde aanpak (loket, website(s), telefoon, zorgstructuur) – 
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tegen lage kosten - in bestaande voorzieningen. De fysieke toegankelijkheid, een wettelijke plicht, is 
maar één onderdeel hiervan. In onze visie sluit  de digitale toegankelijkheid veel meer aan bij 
opvoedvragers dan een fysiek loket. 
 

C. Triple P opvoedondersteuning 
Advisering aan ouders/opvoeders dient ons inziens kwalitatief goed te zijn. Gestreefd is naar eenheid 
van taal in alle uitingen van opvoedondersteuning. Eind 2008 heeft het vorige college van B&W de 
intentie uitgesproken om Triple P als nadere uitvoering van de lokale verantwoordelijkheid voor 
opvoedondersteuning binnen het CJG in te voeren.  
Triple P staat voor Positive Parenting Program, een in Australië ontwikkeld programma dat zich richt 
op de preventie van psychosociale problematiek bij kinderen door opvoedondersteuning aan ouders. 
Het is een gevarieerd opvoedingsondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger 
wil maken.  
In 2010 hebben na heldere afwegingen de volgende instellingen de scholing Triple P gevolgd om er 
daarna mee te kunnen werken; de loketmedewerkers CJG, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Kinderopvang Dukkie, Kinderopvang De Cirkel en Stichting 
Peuterspeelzalen Twenterand. Per instelling zijn gemiddeld 4 medewerkers geschoold. Momenteel 
vindt nog een inhaalslag plaats en worden andere instellingen (jongerenwerk, nieuwe kinderopvang) 
ook geschoold op Triple P.  
In heel Twente zijn bij de verschillende instellingen medewerkers geschoold in deze Triple P 
methodiek. Hierdoor is consistentie en een gemeenschappelijke taal in de opvoedingsondersteuning 
in Twente gerealiseerd. Ouders worden Twentebreed op eenzelfde manier benaderd in het kader van 
opvoedondersteuning, ongeacht de professional of de instelling waar ze mee te maken hebben. Met 
de implementatie van Triple P als basis voor opvoedondersteuning, is tevens een kwaliteitsimpuls in 
huis gehaald. Het programma wordt voortdurend geëvalueerd op haar effecten.   
 
D. Digitaal ouderloket/invoering LOES  
Vanaf 18 februari 2010 is de site Loes.nl voor de gemeente Twenterand beschikbaar gekomen. De 
site is bedoeld voor ouders en opvoeders en geeft informatie met betrekking tot o.a. vragen over 
opvoeden. Ook kunnen ouders tips printen, vragen stellen en er is een agenda waarin alle cursussen 
met betrekking tot opvoeden vermeldt staan. In 2010 hebben in totaal 72.580 mensen de Loessite 
bezocht. Van dit aantal zijn er 5.680 mensen die te herleiden zijn naar de gemeente Twenterand. Op 
Twents niveau heeft Twenterand het hoogste bezoekersaantal op de drie grote steden Enschede, 
Hengelo, Almelo na. Dit succes is tevens te wijten aan de aandacht die de CJG-medewerkster er aan 
geeft onder ouders en professionals. Dit gebeurt via een maandelijkse digitale nieuwsbrief en een 
maandelijkse advertentie in het Gemeentecontact.  
 
E. Jongerenwebsite met opgroei-informatie 
Het college van B&W heeft op 22 december 2009 positief ingestemd met het realiseren van een 
digitaal informatiepunt voor jongeren, door aan te sluiten bij het concept Jongin, waarbij deze wordt 
gekoppeld aan de bestaande website jongtwenterand.nl. De website jongtwenterand.nl is geheel 
vernieuwd in samenwerking met het concept Jongin. Jongin is een concept dat speciaal is ontwikkeld 
voor jongereninformatie. Het is een website voor en door jongeren en is passend binnen de cultuur, 
normen en waarden van Twenterand. Twenterandse jongeren kunnen er terecht voor zaken als werk, 
geld en wonen, school en opleiding, kopzorgen, verslaafdheid, gezondheid, geloof en fun stuff. Het 
bezoekersaantal van de website groeit nog steeds. Zo was het bezoekersaantal in januari 2011 nog 
542 unieke bezoekers, dit aantal is tot juni 2011 al opgelopen tot 1626 bezoekers. Helaas blijft het 
onderdeel jeugdparticipatie (een volwaardige jeugdredactie) nog wat achter. Hier zal dit najaar wel in 
geïnvesteerd blijven worden.  

Gekeken naar bovenstaande ontwikkelingen heeft het CJG de Gemeente Twenterand in een relatief 
korte tijd veel opgeleverd. De realisatie van het CJG is succesvol afgerond. Er is een laagdrempelig 
en herkenbaar CJG dat zowel fysiek als telefonisch gevonden wordt door ouders en professionals. Er 
bestaat een digitaal loket voor ouders en opvoeders en voor jongeren. Triple P is regionaal succesvol 
ingevoerd. Het CJG zal de komende periode verder doorontwikkelen en zich steeds meer gaan 
inbedden in de staande organisatie. Het CJG wordt een centrale rol toebedacht in de toekomstige 
organisatie van de jeugdzorg, hierover verderop in deze notitie meer. 
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Deelproject 2A School Maatschappelijk Werk   
In 2008 is in de Gemeente Twenterand gestart met zorgadviesteams (ZAT’s) 4-12 jaar op alle 
basisscholen in de gemeente. In 2009 is de netwerkstructuur uitgebreid met zorgadviesteams 0-4 jaar 
in de vier kernen. Hierin hebben zitting de peuterspeelzaal, kinderopvang, JGZ en de 
netwerkcoördinator. In opdracht van de gemeente heeft Expertis in 2010 een evaluatie uitgevoerd 
naar de werkwijze van ZAT’s. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn onder andere de 
afstemming tussen ZAT’s onderling, duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden en het 
versterken van communicatielijnen.  
In het rapport ‘Terugblik: tweede jaar zorgadviesteams’ wordt aan de hand van verbeterpunten 
aangegeven hoe de ZAT’s 0-4 en 4-12 verder geprofessionaliseerd kunnen worden. Het algemene 
beeld van de evaluatie is positief. Voor het verder uitwerken van de professionalisering heeft Expertis 
van de gemeente opdracht gekregen om in samenwerking met de partners in de ZAT’s de 
aanbevelingen verder uit te werken. De in het rapport genoemde aanbevelingen hebben betrekking op 
onderlinge communicatie tussen participanten, communicatie met ouders, het organiseren van een 
warme overdracht tussen peuterspeelzalen/kinderopvang en basisscholen en het op een juiste wijze 
toepassen van de zorgstructuur.  Het rapport ‘Terugblik: tweede jaar zorgadviesteams’ is in 2011 
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De ZAT’s komt verderop in deze 
notitie wederom aan bod. 
Naast de ZAT's 0-4 en 4-12 jaar, leveren ook de ZAT's in het voortgezet onderwijs (vo) en op het ROC 
een belangrijke bijdrage aan de zorg om leerlingen. Met de uitbreiding met de ZAT's vo en MBO wordt 
een sluitende keten van zorg om (voor)scholen in Twenterand gerealiseerd. De ZAT's vo en MBO 
vallen onder verantwoordelijkheid van het onderwijs, dit in tegenstelling tot de ZAT's 0-4 en 4-12 jaar 
waar de gemeente regievoerder is. 
 
Deelproject 2B Meldpunt  
Dit deelproject is inmiddels met succes afgerond door de realisering van het fysieke CJG-loket, zie 
hiervoor deelproject 1. Het loket is in staat om vragen en signalen toe te leiden naar de goede plek. 
 
Deelproject 2C Sociale Kaart  
Bij het van kracht worden van de Wmo in 2007 worden in de 14 Twentse gemeenten zorgloketten 
ingericht. Bij de zorgloketten kunnen burgers terecht met al hun vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. Voor de zorgloketmedewerkers is het dus van groot belang te weten welke 
voorzieningen er zijn. Het ontwikkelen van een digitale regionale sociale kaart is in dit kader in Twents 
verband opgepakt. De Sociale Kaart Twente is een regionale database op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. 
Voor de ontwikkeling van de regionale sociale kaart wordt aangehaakt bij de bestaande systemen 
voor de sociale kaarten van MEE en GGD. Hiermee wordt ingehaakt op landelijke samenwerking 
tussen MEE Nederland, GGD Nederland, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG om 
te komen tot één landelijk dekkende sociale kaart. Momenteel is MEE Twente nog tot 2012 bezig met 
het verbeteren van de kwaliteit van deze sociale kaart. Vandaar dat ook de Sociale Kaart een 
deelproject is dat wordt overgeheveld naar het nieuwe plan.  
 
In het kader van de oprichting van de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG’s) is in 2009 gestart met het 
inventariseren van het lokale preventieve aanbod  voor jeugd. Dit heeft gerelateerd in een database, 
opvoedlink.nl. De database geeft een overzicht van het productenaanbod op het gebied van de CJG-
functies ‘Informatie en Advies’ en ‘Licht Pedagogische Hulp’.De informatie in de database is 
beschikbaar voor ambtenaren van gemeenten en CJG medewerkers. Hierdoor kan de database een 
belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit van de CJG’s en het gemeentelijke beleid. Daarnaast 
hebben medewerkers van de instellingen in de database natuurlijk ook toegang tot de informatie. 
 
Deelproject 3A Zorgcoördinatie  
De twee deelprojecten ’’Stroomlijnen werkprocessen’’ en ‘’Prestatie indicatoren vaststellen’ zijn 
werkende weg samengevoegd tot het deelproject ‘’Zorgcoördinatie’’.   
Werkprocessen zijn de routes binnen de ketenregie en komen ook met name in de schema’s en bij 
VIS2 terug. Monitoring en prestaties is een wens die Twentebreed leeft en nog verder uitwerking 
verdient.  Zie ook 3B en 4A. 
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Deelproject 3B Protocol opstellen  
Dit deelproject heeft een aantal onderdelen. Essentie is dat ketenafspraken worden geborgd op zowel 
beleids- als uitvoeringsniveau. Hierin wordt voorzien door convenanten op beleidsniveau en 
intentieverklaringen op operationeel niveau. Er is bovendien een centraal schema met alle netwerken, 
met hun taken en deelnemers. Operationeel wordt via afspraken zoals Vangnet, Informatie en 
Samenwerkingssysteem (VIS2) en doorontwikkeling binnen het thema coördinatie van zorg hier vorm 
aangegeven. De managementinformatie zal verbeterd gaan worden. Dit deelproject zal ook in deel II 
terugkomen.  
 
Deelproject 3C Training vroegsignalering 
Vanaf april 2008 tot eind 2010 is aan leidsters peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en docenten van 
het basisonderwijs een training gegeven uit drie dagdelen over het vroegtijdig signaleren van 
gedragsveranderingen bij kinderen. De doelstelling was het verbeteren van signalen opgroei- en 
opvoedproblemen en het leren van adequaat handelen daarbij, gespreksvoering, verwijzen etc.  
Dit Overijsselse project is inmiddels met succes afgerond. Verschillende Twenteranders hebben een 
training in het beter signaleren van problematiek gevolgd. In totaal zijn in Twente 4479 professionals, 
met name van onderwijs, peuterwerk en kinderopvang, getraind (tot 1-7-2010). Dit deelproject is 
hiermee met succes afgerond.  
 
Deelproject 4A Sluitende installatie VIS2  
Om aan te sluiten bij de ambitie van één sluitende keten heeft het college in 2008 ingestemd met de 
voorbereiding en implementatie van VIS2, een softwarepakket voor de keten. Het beoogde doel van 
het vangnetsysteem VIS2 is het bewerkstelligen van onderlinge communicatie tussen hulpverlenende 
instanties in de jeugdzorgketen en het kunnen voeren van de regie in multiprobleemsituaties. 
De provincie Overijssel was grote initatiator in dit proces door provinciebreed invoering van 1 pakket 
te stimuleren. VIS2 is voor ons ook de aansluiting met de wettelijke verplichte verwijsindex (VIR). 
Op 18 maart 2009 is het Convenant Jeugdhulpteam en daarmee ook het privacyreglement getekend, 
door 11 vertegenwoordigers van de instellingen die zitting hebben in de Centrale Beleidsgroep Jeugd. 
De deelnemers aan VIS2 uit het Jeugdhulpteam worden ook wel de 1

e
 ring genoemd. Niet veel later 

zijn de zogenaamde 2
e
 ringspartners in 2010 en 2011 gefaseerd toegelaten. Naast deze 1

e
 en 2

e
 

ringspartners van VIS2 is er het 18+ netwerk die ook in 2010 zijn aangesloten bij VIS2. Tevens is de 
gemeente Twenterand in 2010 aangesloten op de VIR, dit systeem ondersteund de samenwerking  in 
de jeugdketen, door risicosignalen van hulpverleners over jongeren van 0 tot 23 jaar uit heel 
Nederland gemeentegrensoverschrijdend bij elkaar te brengen.  
De gemeente Twenterand is voornemens om in 2012 de ZAT’s ook te laten aansluiten bij VIS2. Op 
deze manier wordt de keten alsmaar ‘’ meer sluitend’’. Wel dient er aandacht voor consequent gebruik 
te blijven, niet alleen voor het systeem, ook voor de signaleerder en de managementinformatie. 
Daarom wordt de sluitende installatie VIS2 ook een onderdeel in ‘’Versterken van schakels’’ 
Ketenregie Deel II’’.  
 
Deelproject 4B Structureren (agenda) Centrale beleidsgroep Jeugd 
De Centrale Beleidsgroep Jeugd heeft zich ontwikkeld tot een goed functionerend overlegorgaan waar 
inhoudelijke zaken behandeld worden. Onderwerpen die o.a. inhoudelijk aan bod zijn gekomen zijn; 
VIS2, ZAT’s, 18+ netwerk, Huiselijk geweld, CJG, Perspectief etc.  
Dit deelproject zal ook in deel II worden opgenomen.  
 
Deelproject 5 Aanvullende ‘’drang’’ methodiek  
De JGZ voert de methodiek Kortdurende Pedagogische gezinsbegeleiding (KPG) uit. KPG is een 
vorm van licht pedagogische hulpverlening voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. De 
hulp vindt plaats bij gezinnen thuis en is bedoeld voor enkelvoudige opvoedingsproblematiek, in 
situaties waar eerder opvoedingsadviezen niet voldoende effect hadden. Het gaat om maximaal 10 
huisbezoeken. Vanaf oktober 2007 hebben gezinnen in Twenterand de mogelijkheid om gebruik te 
maken van KPG. In totaal hebben al 50 gezinnen uit Twenterand gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. Vanaf 2007 wordt KPG ook in de rest van Twente uitgevoerd. In totaal hebben er 1143 
gezinnen gebruik gemaakt van KPG.  
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Het Algemeen Maatschappelijk Werk voert verschillende Sociale Vaardigheidstrainingen uit binnen de 
gemeente Twenterand. In totaal worden op (school)jaar basis 6 trajecten uitgevoerd. Dit deelproject is 
afgerond.  
 
Deelproject 6A Toewijzingsbevoegdheid    
De taak van de Procesmanager met doorzettingskracht en toewijzingsbevoegdheid is inmiddels 
geformaliseerd. 
Inhoudelijke aansturing van de procesmanager geschiedt door de Centrale Beleidsgroep Jeugd 
gemeente Twenterand.  
In het samenwerkingsconvenant jeugdbeleid gemeente Twenterand is vastgesteld dat de 
deelnemende instellingen zorgdragen voor een vertegenwoordiger in genoemd(e) netwerk(en). Zij 
gaan akkoord met de omschrijving van de functie en de taken van de netwerkcoördinator jeugdbeleid 
(=procesmanager) zoals deze door de beleidsgroep is vastgesteld. Tevens stemmen de deelnemende 
instellingen ermee in dat de netwerkcoördinator jeugdbeleid de deelnemers kan aanspreken op de 
voortgang in de samenwerking in de netwerken (convenant d.d. 1 mei 2007). 
 
Deelproject 6B Escalatieladder  
In maart 2009 hebben gemeenten en provincie het convenant ‘Jeugdagenda 2009-2012’ ondertekend 
met als doel het lokaal preventieve jeugdbeleid en het geïndiceerde jeugdzorgbeleid op elkaar aan te 
laten sluiten. Met het afsluiten van dit convenant zijn concrete en resultaatgerichte afspraken 
gemaakt, waaronder het versterken van de samenwerking en afstemming tussen regionale 
kernpartners en het gezamenlijk opstellen van een escalatiemodel. In een collegebesluit van 
november 2010 is dit escalatiemodel vastgesteld en ingevoerd als werkwijze in de lokale 
zorgstructuur/ketenregie. Dit deelproject is hiermee geborgd en afgerond.  
 
Later toegevoegde deelprojecten op basis van voortschrijdend inzicht en/of wijzigende 
wet/regelgeving 
 
Deelproject 7 Huiselijk geweld: Wet tijdelijk huisverbod 
Sinds 1 maart 2009 wordt in de gemeente Twenterand – evenals in de rest van de regio Twente – 
uitvoering gegeven aan de Wet Tijdelijk Huisverbod. Deze wet biedt burgemeesters de mogelijkheid 
om (potentiële) plegers van huiselijk geweld gedurende 10 dagen (tot maximaal 28 dagen) de toegang 
tot hun woning te ontzeggen en contact met hun huisgenoten te verbieden. De veiligheid van deze 
personen wordt hierdoor vergroot. Er ontstaat een adempauze die benut kan worden om andere 
maatregelen te nemen die (de dreiging van) huiselijk geweld kunnen wegnemen. Het tijdelijk 
huisverbod is een bestuurlijke maatregel die de burgemeester de bevoegdheid geeft om op te treden 
in situaties waarin een geweldsescalatie in de huiselijke sfeer wordt verwacht. 
In de regio Twente worden, in vergelijking met andere regio’s, verhoudingsgewijs vaak huisverboden 
opgelegd. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat het huisverbod een nuttig instrument is in het 
tegengaan van (recidive van) huiselijk geweld. In 2010 zijn er in Twenterand 7 huisverboden 
opgelegd. Het Tijdelijk Huisverbod is inmiddels een integraal onderdeel van de zorgstructuur van de 
gemeente Twenterand. 
 
Deelproject 8 Perspectief  
In juli 2010 is gestart met het project Perspectief. Project Perspectief is tot stand gekomen door een 
subsidie van de Provincie Overijssel. Het is bedoeld om een groep overlastgevende jongeren en hun 
gezinnen via jongerenwerk plus, te benaderen en hulp op maat te bieden. De samenwerkende 
organisaties die het project vorm geven zijn het AMW, SWT en RadarElixer, de Gemeente 
Twenterand heeft de regierol in het geheel.  
Coördinatie van zorg speelt in het project Perspectief een belangrijke rol. Alleen in een geoliede 
samenwerking kunnen er resultaten geboekt worden. Dit deelproject heeft onder andere het doel de 
algemene zorgstructuur in de Gemeente Twenterand te beschrijven en een verbetervoorstel te 
maken.  
Het project loopt in de operationele fase t/m 31 december 2011, daarna volgt een evaluatie en een 
borging van het geheel en zal het project midden 2012 afgerond worden. Dit deelproject wordt voor 
deze fase nog toegevoegd aan deze notitie. Voor de tussenstand verwijzen wij naar de rapportages, 
laatste medio 2011. 
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2.2. Schematische weergave deelprojecten  
Nadat in de vorige paragraaf alle deelprojecten van de Ketenregie in Twenterand beschreven zijn, is 
hieronder in een schema weergegeven hoe we er in Twenterand nu voor staan. De projecten die 
gerealiseerd en afgerond zijn, komen niet meer terug in deze notitie Ketenregie. Deelprojecten die 
deels gerealiseerd zijn zullen terugkomen als nieuw deelproject. Dat deelprojecten niet geheel 
gerealiseerd zijn, wil niet zeggen dat niet getracht is dit binnen vier jaar te realiseren, het kan ook zo 
zijn dat door de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan een deelproject vertraging heeft 
opgelopen. 
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 Deelproject  Gerealiseerd en afgerond  Deels gerealiseerd en wordt meegenomen 

in het nieuwe plan 

1 Aanzetten tot CJG ontwikkeling  
 
 

 
 

2A Deelproject 2A SMW 
 

 
 
 

 

2B Meldpunt  
 

 
 
 

 

2C Sociale Kaart  
 

 
 
 

 

3A Zorgcoördinatie  
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- Prestatie indicatoren 
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3B Protocol opstellen  
 

 
 
 

 

3C Training vroegsignalering   
 
 

 

4A Sluitende installatie VIS2  
 

 
 
 

 

4B Structureren (agenda) Centrale 
beleidsgroep Jeugd 
 

 
 

 

5 Aanvullende ‘’drang’’ methodiek   
 
 

 

6A Toewijzingsbevoegdheid  
 

 
 
 

 

6B Escalatieladder  
 

 
 
 

 

7 Huiselijk geweld: Wet tijdelijk 
huisverbod  
 

  

8 Perspectief  
 

 
 
 

 

 
2.3 Conclusie  
Kijkend naar dit schema kan geconcludeerd worden dat de gemeente Twenterand de afgelopen jaren 
hard heeft gewerkt aan de coördinatie van zorg. Er is een cultuur van samen aanpakken; er wordt 
betrokken en planmatig gewerkt aan het oplossen van multiproblematiek. Vele deelprojecten zijn 
behaald en met succes afgerond.   
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3. Toekomst ketenregie 2012-2015 

In dit hoofdstuk wordt de toekomst van de Ketenregie in Twenterand beschreven. Als eerste komt de 
visie en het doel van het Twenterandse beleid aan de orde. Vervolgens worden de verschillende 
deelprojecten beschreven waar de komende vier jaar aan gewerkt gaat worden vanuit de Ketenregie.  
 
3.1 Visie  
In het collegeakkoord 2010-2014 Realistisch Twenterand geeft het college aan de regisserende rol 
van de gemeente in de ketenregie wederom prioriteit heeft. Daarmee neemt de gemeente Twenterand 
haar verantwoordelijkheid voor de invulling van de regierol in het preventieve jeugdbeleid.  
Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de regie op het terrein van overige 
multiprobleemsituaties, zoals woningvervuiling, verslaving, vereenzaming, huiselijk geweld, schulden, 
overlast en dakloosheid. Dit is vooral het beleidsterrein van domein 5 uit de Wmo; Preventie, zorg en 
opvang. In het bijzonder wil de gemeente actief beleid voeren gericht op preventie en vroegsignalering 
van alcohol- en drugs/ verslavingsproblematiek. 
Tevens staat het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid hoog op de Twenterandse agenda. 
Er wordt in het coalitieakkoord een krachtige aanpak van overlast en vandalisme aangekondigd. Met 
behulp van een nieuw kaderstellend integraal veiligheidplan kan gestructureerd en gericht gewerkt 
worden aan het wegnemen van gevoelens van onveiligheid. 
De gemeente wenst een ketenaanpak voor alle doelgroepen met meervoudige problematiek. 
Twenterand wil één sluitende keten vormen, door verschillende samenwerkingsverbanden met elkaar 
te verbinden en op elkaar af te stemmen. Die sluitende keten heet ook wel de zorgnetwerkstructuur. In 
onderstaand figuur is de zorgstructuur van Twenterand weergegeven.  
In relatie tot alle bovengenoemde speerpunten waar het college op wil inzetten staat de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger centraal. Instellingen dienen zich hierbij te richten op het bereiken 
van maatschappelijke effecten (zie ook beleidsgroep, BCF, etc) en hun verantwoordelijkheid in 
samenwerking verder te nemen. 
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Figuur 1.  

 
3.2 Doel 
Doelstelling van deze notitie is een actualisering en kwaliteitsslag in de ketenregie van Twenterand 
realiseren. Hierbij staat de samenwerking met ketenpartners centraal, ook de borging van deze 
samenwerking willen wij als doelstelling in stand houden. Gezien de decentralisatie van 
beleidsterreinen die naar de gemeenten komen is het van groot belang de zorgstructuur en de 
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afstemming tussen diverse partners op orde te hebben. De transities Jeugdzorg, AWBZ en Wet 
‘Werken naar Vermogen’ zijn meerjarentrajecten die ook onze (kwetsbare) burger in Twenterand 
treffen. Doel is dan ook om een goede basis te leggen om deze nieuwe taken op een juiste manier te 
kunnen uitvoeren.  
 
3.3 Nieuwe deelprojecten  
In deze paragraaf worden de nieuwe deelprojecten gepresenteerd. De gemeente Twenterand gaat 
zich de komende jaren inzetten om door middel van deze nieuwe deelprojecten de zorgstructuur van 
Twenterand nog beter op orde te hebben.  
Verschillende deelprojecten hebben de link met nieuwe landelijke ontwikkelingen die op de gemeente 
afkomen. Andere deelprojecten komen voort uit  het voorgaande plan Ketenregie en uit de notitie 
Sluitend & Slagvaardig dat voortkomt uit Project Perspectief. Sluitend & Slagvaardig is een 
verbetervoorstel gericht op de algemene zorgstructuur.  
 
Deelproject 1 Transitie Jeugdzorg & CJG  
CJG  
Sinds 2010 is er in Twenterand een CJG. Streven is om dit CJG lokaal nog beter vorm te geven. Het 
CJG moet een laagdrempelig loket zijn met een duidelijke aansluiting op de zorgstructuur. De 
komende periode zal bijvoorbeeld nodig zijn om de bekendheid te vergroten, meer partijen te laten 
aansluiten, vraag en aanbod rond opvoedactiviteiten beter af te stemmen. In het regeerakkoord wordt 
gesteld dat CJG’s in gemeenten de frontoffice moeten gaan vormen voor de Jeugdzorg. Met het 
project CJG Twente is al een flink fundament gelegd voor verdere samenwerking. De producten, 
werkwijzen en resultaten zullen geborgd worden in het traject Transitie Jeugdzorg Twente.   
Zoals reeds benoemd dient ook lokaal het CJG geborgd te worden. Dit zal in Twenterand met name 
gebeuren productafspraken met instellingen (kern- en ketenpartners). In het bijzonder noemen wij ook 
het maken van BCF-afspraken met de Stichting voor Welzijn en Zorgvragen Twenterand (SWZT).   
 
Eigen Kracht Conferentie 
In 2012 zullen de gezette stappen in de pilot voortgezet worden, de Aandachtsfunctionarissen 
behouden in 2012 hun functie en zullen vanuit hun positie ervaringen genereren. Ook zal veel 
aandacht besteed worden aan goede informatievoorziening van zowel professionals als inwoners. 
Steeds meer komt de nadruk te liggen op de ervaringen en de conclusies die daaruit kunnen worden 
getrokken. Dit temeer de subsidie voor de pilot na 2012 eindigt en de financiering van de 
daadwerkelijke Eigen Kracht conferenties niet meer voor rekening van de provincie Overijssel zal 
komen, maar gemeenten daarvoor zelf verantwoordelijk worden. (Een volledig georganiseerde Eigen 
Kracht conferentie kost gemiddeld € 3.500,00). 
 
De voortgang in de pilot Eigen Kracht in het CJG is duidelijk te zien. De aangewezen kernpartners 
werken allen met Eigen Kracht conferenties. Binnen de teams van de kernpartners wordt de inzet van 
deze conferenties gestimuleerd. De inzet wordt gemonitord en de ervaringen worden gedeeld met 
elkaar. Daar waar nodig wordt bijgestuurd. 
In 2011 heeft de pilot tot op heden (7 maanden) geleid tot het aanbieden van 25 Eigen Kracht 
conferenties in de gemeenten Hellendoorn en Twenterand. Van deze aangeboden conferenties 
hebben 19 aanbiedingen geleid tot een gesprek met een onafhankelijk coördinator. Uit deze 
gesprekken zijn 4 daadwerkelijke conferenties voortgevloeid.  
De resultaten in 2011 tot op heden zijn, vergeleken met de overige pilotgemeenten, zeer positief te 
noemen. Er wordt relatief veel aangeboden en veel aanbiedingen leiden tot een gesprek. Er zit ook 
een stijgende lijn in de aantallen conferenties die worden aangeboden aan gezinnen. De verwachting 
is dan ook dat er de komende periode nog meer aanmeldingen zullen plaatsvinden. 
Er zijn na de gesprekken met de coördinator relatief weinig daadwerkelijke Eigen Kracht conferenties 
uitgevoerd. Een gesprek met een coördinator kan echter al leiden tot het oppakken van de 
problematiek door het eigen netwerk, ook zonder dat het model van de Eigen Kracht conferentie 
gekozen wordt door het gezin. Het lage aantal daadwerkelijke conferenties, betekent daarmee dan 
ook niet per definitie dat de inzet van de conferenties niet past binnen het preventief domein 
waarbinnen we ons bevinden. Doel van de komende periode is om meer ervaringen op te doen en 
daaruit expliciete conclusies te kunnen trekken over het al dan niet geschikt zijn van Eigen Kracht 
conferenties in het preventief domein. 
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Transitie c.q. Transformatie Jeugdzorg  
Alle gemeenten hebben de opdracht om de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van de 
jeugdzorg vorm te gaan geven. Het gaat om alle onderdelen die onder de ‘verzamelnaam’ jeugdzorg 
vallen: provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), 
jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en jeugd-licht verstandelijk 
gehandicapten hulp (jeugd-lvb). Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder 
het rijk, de provincies, de gemeente, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vallen. 
Het betreft een majeure operatie met veelal stevige problematiek, die uiterlijk de komende vijf jaar zijn 
beslag dient te krijgen. 
 
Uiterlijk 2016 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de over te hevelen jeugdzorgtaken. In welke 
mate en in welke fasering dit zal gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk. Hoe de nieuwe taken 
voor de gemeenten aansluiten bij de bestaande lokale ondersteunings-, zorg-, en veiligheidsstructuur 
zal een belangrijk onderdeel zijn van het transitieproces. De transitie

2
 speelt zich af in een context 

waarin ook andere decentralisaties en maatregelen van invloed zullen zijn op de gemeentelijke taken. 
Hierbij moet gedacht worden aan onder andere de overheveling van de functie begeleiding AWBZ 
naar de Wmo, Passend Onderwijs, de wet ‘Werken naar vermogen’ e.d. Tevens moet de link met de 
ontwikkeling en implementatiefase van het CJG en het Veiligheidshuis niet vergeten worden.  
 
De 14 Twentse gemeenten – bij monde van de portefeuillehouders Jeugdzorg in Twente – hebben 
met de provincie Overijssel de intentie uitgesproken om voor het oppakken van deze nieuwe taak de 
krachten te bundelen. Voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels gestart. Een bestuurlijk overleg en een 
ambtelijk overleg zijn gevormd. Twenterand speelt hierin als één van de vier trekkende gemeenten 
een rol.  
 
In Twente is een startnotitie verschenen over de aanpak rond de transformatie jeugdzorg. In onze 
subregio (Wmo / 5 gemeenten) is een informatieve notitie gemaakt over de huidige jeugdzorg. 
Een apart collegeadvies zal hieraan worden gewijd. Hiernaar wordt verwezen. 
 
Actiepunten deelproject 1 
- Borging CJG.  
- Borging EKC. 
- Vormgeven transitie jeugdzorg.  
 
Deelproject 2 ZAT  
Het verbeteren van het primaire proces op ZAT-niveau 
De gemeente Twenterand heeft een sluitende keten van zorg om scholen gerealiseerd. De gemeente 
heeft zorgadviesteams (ZAT’s) in: 
1 voorschoolse periode  
2 primair onderwijs  
3 voortgezet onderwijs (VO) 
4 middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
De regie op de ZAT’s in de voorschoolse periode en het primair onderwijs ligt bij de gemeente. Dit in 
tegenstelling tot de regie voor de ZAT’s voortgezet onderwijs en het MBO; deze ligt bij het onderwijs. 
Het VO heeft de regie georganiseerd in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Almelo, 
waarin alle schoolbesturen worden vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband heeft de intentie in 
schooljaar 2011-2012 een samenwerkingsovereenkomst ZAT’s af te sluiten, waarin ook de gemeente 
Twenterand participeert.   
 
 

                                                 
2
 Wij spreken liever van een transformatie jeugdzorg; de inhoudelijke kansen en  mogelijkheden voor het 

opbouwen van een eenvoudig en efficiënt stelsel met de cliënt als vertrekpunt. De uitdaging in nl. om het anders 
aan te pakken dan voorheen. 

De transitie houdt in: het proces van de daadwerkelijke overdracht van de taken en werkzaamheden op het brede gebied van 

jeugd (inclusief jeugdbescherming, jeugdreclassering, JLVG. JGGZ en gesloten jeugdzorg). 
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Versterken van de schakel met ZAT 12-18 
Een goede afstemming tussen de middelbare scholen en het ROC van Twente is belangrijk. Deze 
contacten kunnen geïntensiveerd worden onder de leiding van de gemeente en de procesmanager en 
in samenwerking met alle partners. Daarna kan de operationele samenwerking geïntensiveerd 
worden.  
De verantwoordelijkheden ten aanzien van de diverse ZAT’s verschillen. De gemeente Twenterand wil 
de komende jaren inzetten op het versterken van haar regierol op de zorgadviesteams VO en MBO 
(ROC van Twente) door: 
-Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de ZAT’s voortgezet onderwijs 
met alle daarbij betrokken partners in schooljaar 2011-2012;  
-Linking pin voor de gemeente in de ZAT’s MBO is de regionale leerplichtambtenaar, die door 6 
subregiogemeenten gezamenlijk wordt bekostigd via de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC). 
De regionale leerplichtambtenaar komt in actie bij uitval van leerlingen en kan problemen vroegtijdig 
signaleren en hiermee aan de slag gaan. Het RMC zet met trajectbegeleiding in op voortijdig 
schoolverlaten. 
 
Schoolveiligheid  
Er wordt door het voortgezet onderwijs gewerkt aan een convenant Schoolveiligheid. Dit onderdeel zal 
de komende periode nader uitgewerkt worden door de betrokken partijen.  
 
Actiepunten deelproject 2 
- Afsluiten samenwerkingsovereenkomst ZAT’s VO. 
- Versterken regierol op de ZAT’s VO en MBO. 
 
Deelproject 3 Sociale Kaart  
Vanuit de Provincie Overijssel en MEE Twente wordt tot 2012 gewerkt aan de doorontwikkeling van 
een Sociale Kaart voor Twente. Naast de aanvulling van het (lokale) adressenbestand is met name 
inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale kaart, gelet op de ontwikkelingen rond de Wmo en 
jeugdzorg, in de komende periode een vereiste. Alleen dan kan gekomen worden tot een instrument 
dat ook op de lange termijn voldoet aan de behoeften van de gemeenten, tevens met het oog op de 
digitalisering. Wanneer geen doorontwikkeling van de sociale kaart plaatsvindt gaat een belangrijk 
hulpmiddel in het kader van de (effectieve) uitvoering ontbreken. 
Doelstelling is om de Sociale Kaart Twente te ontwikkelen tot een (zo) volledig (mogelijk) instrument 
voor loketmedewerkers en andere professionals, in het kader van de cliëntondersteuning, waarbij 
burgers met een ondersteuningsvraag begeleid worden in het zoeken naar oplossingsrichtingen geënt 
op hun individuele situatie en daarbij passende voorzieningen gezocht worden, zo licht mogelijk en zo 
dichtbij mogelijk, met specifieke aandacht voor de functie van de kaart in het proces van ketenzorg 
voor jeugdigen en hun ouders. Toepassing van de Sociale Kaart Twente, met specifieke aandacht 
voor de jeugd(zorg), draagt bij aan het in beeld brengen van de keten rond jeugdzorg. 
Zo is ook de provincie Overijssel met een aantal gemeenten bezig met de opzet van een database 
preventieve jeugdzorg, Opvoedlink genaamd. De komende jaren zal gekeken worden of de Sociale 
Kaart en Opvoedlink aan elkaar kunnen worden gekoppeld.  
 
Actiepunten deelproject 3 
- Doorontwikkelen Sociale Kaart Twente.  
 
Deelproject 4 VIS2  
Formuleren van prestatiecriteria 
De doelen van de coördinatie van zorg in Twenterand zijn vooral in procestermen geformuleerd 
(throughput) en weinig in concrete maatschappelijke resultaten (outcome). Uiteraard vindt het 
samenwerken niet plaats om het samenwerken, maar om mensen in de knel verder te helpen. Die 
resultaten kunnen meer expliciet benoemd, gepland en geregistreerd worden in VIS2. Voorbeelden 
van prestatieafspraken: het percentage coördinatie van zorg-trajecten dat volgens professionals 
positief is afgesloten, is minimaal 60%, of het percentage cliënten dat aan de multidisciplinaire 
overleggen (MDO’s) participeert, is minimaal 85%. Het formuleren van (model)prestatieafspraken kan 
een regionale exercitie zijn. Het behalen van deze prestatieafspraken is mede afhankelijk van 
Twentse ontwikkelingen, maar streven is dit uiterlijk 2014 gerealiseerd te hebben.  
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Herijken van de procesbeschrijvingen in het VIS2-handboek 
De procesbeschrijvingen in het VIS2-handboek zijn niet meer up-to-date (mei 2008). Het zou goed zijn 
om de procesbeschrijvingen op zo’n manier te herijken dat ze overeenkomen met de zeven 
processtappen in de regionale visie, nieuwe veranderingen meenemen en toegankelijk en bruikbaar 
zijn voor een brede groep van professionals. Streven is om dit in het najaar van 2013 gerealiseerd te 
hebben.  
 
VIS2 goed gebruiken 
De gemeente Twenterand is voornemens om in het schooljaar 2011-2012 de ZAT’s (0-4 en 4-12) ook 
te laten aansluiten bij VIS2. Op deze manier wordt de keten alsmaar ‘’ meer sluitend’’.  
Wel dient er in z’n algemeenheid rond VIS2 aandacht voor consequent gebruik te blijven, niet alleen 
voor het systeem, ook voor de signaleerder en de managementinformatie.  
 
Actiepunten deelproject 4 
- Formuleren prestatieafspraken. 
- Herijken procesbeschrijving.  
- Consequent gebruik VIS2.  
 
Deelproject 5 Alcohol- en drugspreventie  
In het najaar van 2011 zal de Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid door de Raad worden 
vastgesteld. Met het nieuwe beleid wil het college de volgende hoofddoelstelling realiseren: 
 
Het voorkomen van overlast als gevolg van drugs- en drankgebruik en het beheersen en verminderen 
van gezondheids- en sociale schade als gevolg van drugs- en drankgebruik. 
 
Bij deze hoofddoelstelling horen de volgende subdoelstellingen: 
• Voorkomen/ontmoedigen van drugs- en alcoholgebruik bij de jeugd van 0-23 jaar. 
• Geen drankgebruik bij jeugd onder de 16. 
• Geen softdrugsgebruik door jeugd onder de achttien jaar. 
• Tegengaan van overlast in de openbare ruimte als gevolg van alcohol en drugsgebruik. 
• Bieden van hulpverlening op maat aan verslaafden en hun omgeving. 
• Bewustwording onder ouders ten aanzien van drugs- en alcoholgebruik. 
 
De kern van het nieuwe genotsmiddelenbeleid wordt gevormd door jaarlijks op te stellen integrale 
uitvoeringsplannen. In een uitvoeringsplan zijn de concrete projecten en de inzet daarbij van de 
diverse partners voor een jaar beschreven. Een uitvoeringsplan wordt opgesteld aan de hand van de 
in de kadernota geformuleerde doelstellingen en speerpunten. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor 
knelpunten die op dat moment het meest actueel zijn of om andere redenen extra aandacht 
behoeven. 
 
De uitvoeringsplannen zullen in samenwerking met ketenpartners (o.a. politie, justitie, 
straathoekwerk/jongerenwerk en verslavingspreventie/verslavingszorg) worden opgesteld. Daarbij zal 
de inzet op de disciplines ‘preventie’, ‘hulpverlening’ en ‘repressie’ samenhangend in beeld worden 
gebracht, waarmee de inzet van de ketenpartners op hoofdlijnen op elkaar wordt afgestemd. 
 
Reductie jeugdoverlast en verstoring openbare orde veiligheid  
Niet elke probleemsituatie behoeft een individuele aanpak, maar ook groepsaanpak heeft aangetoond 
een positief effect te hebben. De doelgroep die overlast veroorzaakt wordt al enkele jaren ook op 
groepsniveau benaderd. Dit wordt met name uitgevoerd door het Straathoekwerk, in integrale 
afstemming met de overige partners. Het straathoekwerk onderhoudt contacten met jongerengroepen 
in de Gemeente Twenterand. Vanuit dit contact voert het straathoekwerk een aantal werkzaamheden 
uit, die tot doel hebben om de overlast situaties te verminderen en een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de maatschappelijke positie van individuele groepsleden. Naast de contacten op 
groepsniveau onderhoudt de straathoekwerker binnen de jongerengroepen individueel contact. Deze 
jongeren hebben problemen op verschillende leefgebieden. Veel van deze jongeren zijn door 
instellingen aangemeld bij het straathoekwerk, omdat zij zich zorgen maken en de straathoekwerker 
actief willen betrekken in het traject van de jongere. De straathoekwerker heeft immers een 
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vertrouwensband met deze groepen en individuen opgebouwd, waardoor hem meer en andere 
informatie wordt toevertrouwd dan aan functionarissen van andere instellingen. Deze samenwerking 
maakt het mogelijk om vanuit verschillende disciplines in te zoomen op de problematiek van de 
jongeren, waardoor in MDO’s en andere casuïstiek overleggen effectiever oplossingen kunnen 
worden aangedragen. Het is evident dat de inzet van het straathoekwerk op verschillende manieren 
zijn vruchten afwerpt en een meerwaarde is voor de zorg- en welzijnsstructuur in de Gemeente 
Twenterand. Ook hebben de werkzaamheden van de straathoekwerker een sterke meerwaarde voor 
de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Het is de laatste jaren gebleken dat de 
straathoekwerker, mede door zijn vertrouwensband en informatiepositie, een preventieve rol kan 
spelen bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Dit geldt zowel ten aanzien 
van individuen als groepen. Hoewel dit niet goed in financiën en (repressieve / herstellende) capaciteit 
kan worden gekwantificeerd, is wel duidelijk dat hierdoor zeker materiële en immateriële schade wordt 
voorkomen.  
 
Actiepunten deelproject 5 
- Opstellen integraal uitvoeringsplan ikv genotsmiddelenbeleid. 
- Reduceren jeugdoverlast en verstoring openbare orde.  
 
Deelproject 6 Wet Meldcode  
Vanaf naar verwachting 2012  wordt het gebruik van een meldcode Huiselijk Geweld verplicht. In het 
wetsvoorstel staat dat een meldcode verplicht is voor organisaties en zelfstandige 
beroepsbeoefenaren

3
 in de volgende sectoren; gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 

maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. Het gebruik van deze meldcode moet 
een hulpmiddel worden om mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. De 
beroepskrachten die gaan werken met deze meldcode kunnen hiervoor een training volgen zodat zij 
weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat er sprake is van Huiselijk geweld en / of 
kindermishandeling. De rol van de gemeente is de professionals ondersteunen bij het implementeren 
van deze verplichte meldcode in de organisaties. Dit zal hoogstwaarschijnlijk vanaf eind 2011 gaan 
spelen.  
 
Actiepunten deelproject 6 
- Ondersteuning bieden aan organisaties bij implementeren van Wet Meldcode.  
 
Deelproject 7 Veiligheidshuis  
De gemeente Twenterand heeft – evenals de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Wierden en Rijssen-
Holten – haar zorgstructuur verbonden aan het Veiligheidshuis in Almelo. De veiligheidshuizen zijn 
een samenwerkingsverband waar medewerkers van justitiële organisaties, zoals (Jeugd) reclassering, 
Halt, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en politie samenwerken met 
medewerkers vanuit de zorgsector zoals AMW, Sociale zaken van de gemeente, Slachtofferhulp, 
Geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg en vele andere op het gebied van zorg en veiligheid. 
Deze professionals maken voor personen met risicovol of strafbaar gedrag een individuele aanpak. 
Het openbaar ministerie is binnen de veiligheidshuizen de procesverantwoordelijke voor de 
strafrechtketen. De gemeente heeft de regie op de verbinding tussen de verschillende ketens, de 
preventieve aanpak en de zorgketen. 
 
Binnen het Veiligheidshuis worden ‘straf’ en ‘zorg’ met elkaar verbonden. Doelstelling hiervan is het 
leveren van maatwerk in situaties waar alleen ‘zorg’ of alleen ‘straf’ niet voldoende is om multi-
problem casuïstiek adequaat aan te pakken. Binnen het veiligheidshuis wordt langs 4 thema’s 
gewerkt: 
• Multi-problem jeugd 
• Veelplegers 
• Huiselijk geweld waarbij sprake is van multi-problem casuïstiek 
• Nazorg Detentie bij multi-problem casuïstiek 
 

                                                 
3
 Een verfijning moet nog volgen. 
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De gemeente Twenterand participeert met casuïstiek in het Veiligheidshuis wanneer er een sterke 
afstemming nodig is met de justitiële keten. Op beleidsmatig niveau is er een periodiek 
afstemmingsoverleg met de genoemde regiogemeenten en de ketenmanager van het Veiligheidshuis. 
Daarbij wordt gekeken naar de wijze waarop de samenwerking op de korte en lange termijn verder zal 
worden vormgegeven. Er is inmiddels een jaarplan 2011 van het veiligheidshuis beschikbaar. 
 
Actiepunten deelproject 7 
- Versterken van de schakel met het Veiligheidshuis.  
 
Deelproject 8 Perspectief  
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds beschreven is Project Perspectief bedoeld om een groep 
overlastgevende jongeren en hun gezinnen via jongerenwerk plus, te benaderen en hulp op maat te 
bieden. Project Perspectief loopt van 2010 tot 2012. Operationeel wordt er tot december 2011 nog 
invulling gegeven aan het project. Daarna is het de bedoeling dat de werkwijze wordt ingebed in het 
reguliere werk van de betrokken organisaties. Vanaf januari 2012 tot midden 2012 zal het gehele 
project geëvalueerd worden. Hieruit zal één borgingsvoorstel komen.  
 
Doorontwikkelen van het JWV-overleg  
Het JWV-overleg is een overleg dat onvoldoende geformaliseerd is als netwerk. Doelstelling mede 
vanuit project Perspectief is dan ook dit overleg te formaliseren in 2012. tevens is het dan de 
bedoeling dat de relevante werkwijze en producten die in project Perspectief zijn ontwikkeld hierin 
worden geïntegreerd. Op die manier kunnen de leerervaringen worden geborgd. 
 
Actiepunten deelproject 8 
- Evalueren project inclusief borgingsvoorstel.  
- Formaliseren JWV-overleg. 
 
Deelproject 9 Proces Ketenregie  
Dit deelproject heeft betrekking op het proces ketenregie. De verbeterslagen die in dit deelproject aan 
de orde komen, komen uit het plan ’Sluitend & Slagvaardig’’ welke te vinden is in bijlage III. Om het 
overzicht te houden is gekozen om het proces Ketenregie te verdelen in drie deelprojecten. Als eerste 
komt in deelproject 9.1 het operationele gedeelte van de ketenregie aan bod, vervolgens is er 
aandacht de aansluiting en inzet van ketenpartners en als laatste in deelproject 9.3 komt de 
gemeentelijke integrale aansluiting aan bod.  
 
Deelproject 9.1 Operationeel 
Op operationeel gebied zijn er vele verbeterslagen te maken om de ketenregie van Twenterand nog 
beter te laten functioneren. Deze worden hieronder beschreven. Het operationele gedeelte is 
onderverdeeld in vijf onderdelen. De komende periode zullen de verbeterpunten nog verder worden 
uitgewerkt.   
 

A. De Klant 
Nader ontwikkelen en implementeren van cliëntgerichte aanpak. 
Om een meer cliëntgericht aanpak te ontwikkelen is een cultuurverandering bij instellingen vereist en 
een attitudeverandering bij professionals nodig. Dit verbeterpunt is veelal verantwoordelijkheid van de 
instellingen.  
 
Terugkoppelen naar cliënten. 
Schriftelijk informeren over doel van de casuscoördinatie.  
 
Beschrijven van de doelgroepen m.b.v. cijfers. 
Er is al jarenlange daadwerkelijke ervaring met de doelgroepen en de aan hen geboden coördinatie 
van zorg. Er is diverse, doch verspreide, rapportage over de kenmerken van de Twenterandse 
doelgroepen: Aantallen, aard en ernst van de problematiek, bereikte resultaten. Het steven is meer 
systematisch zicht op de doelgroep. Samenwerking met de afdeling epidemiologie van de GGD regio 
Twente is hierbij wenselijk.  
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B. Casuscoördinatie 
Zorgvuldig beëindigen van casussen. 
Eindevaluatiegesprekken organiseren.  
 
Deskundigheidsbevordering casuscoördinatoren.  
Trainingen kunnen regionaal of subregionaal georganiseerd worden. Er zijn al plannen om het najaar 
2011 vanuit PSC / CJG Twente dit op te pakken ism de Twentse procesmanagers / project Anpakk’n.  
 
Concretiseren van het motto 1Gezin1Plan. 
Ontwikkelen van een eenduidig format plan van aanpak.  
 
Uitvoerdersoverleggen toerusten. 
Actief meeliften met project CJG Twente. Het project CJG Twente zal mogelijk de werkwijze en de 
deskundigheidsbevordering betreffende casuscoördinatie tot speerpunt benoemen.  
 

C. Netwerken  
JHT & MDO positioneren. 
Het JHT is nu een hulpverleningsnetwerk waarin: 

a. Multiproblem-dossiers worden verdeeld onder deelnemers met aanwijzing van 
casuscoordinator. 

b. Klantbesprekingen plaatsvinden met besluitvorming over vervolg.  
 
Uitvoerdersoverleggen meer expliciete richtlijnen geven (Handleiding ontwikkelen).  
Een besluit kan zijn om een MDO te gaan inzetten als interventie-instrument, daarmee blijft het MDO 
op hetzelfde level (derde niveau), en is het geen opschaling in niveau. Op den duur zou het MDO 
kunnen dienen als derde level, daarmee krijgt elk JHT dossier een MDO, waarbij het JHT op 
procesniveau kijkt als adviserend team. Dit wordt nader onderzocht; eind 2012.    
 
Optie JHT 0-100 overwegen. 
Het huidige Jeugdhulpteam (JHT) is voor de leeftijd 0-23 jaar, vanuit het 1 gezinsplan kan er gekeken 
worden om deze afbakening los te laten en een Hulpteam 0-100 in te stellen voor alle doelgroepen. 
Dit wordt nader onderzocht in 2012. 
 
Vereenvoudiging van de afspraken over de zorgstructuur (convenanten) 
Alle vigerende convenanten en intentieverklaringen bundelen tot één geheel. De prioriteit van deze 
aanbeveling wordt in een later stadium afgewogen.  
 

D. Terugkoppeling signaleerder  
Terugkoppelen naar signaleerders. 
Voor signaleerders is het van belang dat procesinformatie terug gekoppeld wordt. Om dit te bereiken 
is een cultuuromslag nodig, tevens een beter gebruik van VIS2.  
 
Signaleringskracht versterken. 
Signaleerders moeten weten wat risicosignalen zijn en hoe ze die moeten melden of delen. De 
verantwoordelijkheid hierin ligt bij de instellingen.  
 
Richtlijnen verhelderen voor op- en afschalen. 
 

E. Functies  
Minder kwetsbaar maken van de functie procesmanager. 
Er is maar 1 procesmanager in Twenterand met beperkte ondersteuning. Dit is kwetsbaar. Ideeën zijn: 
Zorgen voor een (formele) meeloop-functionaris of samenwerking andere gemeenten. Dit zal vanaf 
2013 vorm gaan krijgen.  
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Herijken van de functie procesmanager 
Betreft actualiseren/updaten functie, kan regionaal opgepakt worden, is echter erg instellings 
gerelateerd. Herbezinning is wellicht nodig door de transitie jeugdzorg. Onze functionaris is bij BJZO 
ondergebracht. 
 
Uitwerken van de rol van de casuscoördinator 
Het project CJG Twente hierin blijven volgen. Dit project onderneemt activiteiten om regiobreed 
consensus over de rol, taken en competenties van de casuscoördinator voor te stellen (eind 2011).  
 
Deelproject 9.2 Aansluiting en inzet ketenpartners  
Om de zorgstructuur in Twenterand volledig te optimaliseren is het van belang dat er ook beter 
aansluiting wordt gevonden met de huisartsen en andere eerstelijns, zoals thuiszorginstellingen. Op 
deze wijze willen we bevorderen dat ketenpartners vroegtijdig signalen afgeven en dan in 
samenspraak kan worden bezien of verdere acties nodig zijn.  
 
Deelproject 9.3 Gemeentelijke integrale aansluiting  
Omdat de gehele ketenregie in Twenterand gericht is op samenwerking en afstemming, vinden wij het 
ook van belang dit intern goed gestroomlijnd te hebben. Interne processen tussen de afdeling Beleid 
en Dienstverlening proberen wij zo goed mogelijk in beeld te hebben om zo dubbelingen te 
voorkomen en juist gebruik te kunnen maken van elkaars sterke kanten.   
 
Meldpunt Schulden 
Het Meldpunt is operationeel geworden per 1 maart 2008. Hoofddoelstelling van het Meldpunt 
Schulden is het anticiperen op schulden die de primaire levensbehoeften bedreigen, vooral omdat een 
hoge schuldenlast kan leiden tot een groot maatschappelijk risicoafbreuk. Het Beleidsplan Minima 
heeft deze hoofddoelstelling vastgelegd. Recentelijk is door het college vastgelegd dat het Meldpunt 
verankerd dient te worden in onze gemeente, met de focus op preventie en intake.  
In het nieuwe Beleidsplan Minima 2012-2015 zal worden vastgelegd hoe het Meldpunt Schulden 
preventie en intake vorm zal gaan geven.  
 
Gemeentelijk uitvoeringsbeleid op de zes leefgebieden; Identiteitsbewijs, Inkomen, Onderdak, 
Schuldhulpverlening, Psychosociale begeleiding, Arbeidsmarkttoeleiding. 
 
Nazorg detentie  
Het Programma Sluitende Aanpak Nazorg van het Ministerie van Justitie, waarvan het Project 
Verbetering Uitvoering Nazorg (VUN) verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, is in het 
leven geroepen om de overdracht van ex-gedetineerde burgers vanuit de penitentiaire inrichting te 
verbeteren, zodat dit beter aansluit op de nazorg na de detentieperiode. Dit is een wettelijke taak. Dit 
is nodig omdat het recidivecijfer onder ex-gedetineerden erg hoog is: een betere nazorg kan helpen 
om dit cijfer omlaag te brengen en kan overige detentieschade beperken.  
 
Actiepunten deelproject 9 
- Verschillende operationele verbeterslagen ihkv het proces ketenregie.  
 
Deelproject 10 Evaluatie & monitoring Ketenregie 
Structureel evalueren 
De verschillende overlegvormen die er in de zorgstructuur van Twenterand zijn dienen periodiek 
geëvalueerd te worden. Voorstel is om dit jaarlijks te gaan doen en wel op eenzelfde wijze en 
gelijktijdig. Het evaluatieformat dat hiervoor gebruikt kan gaan worden kan regionaal ontwikkeld 
worden. Door de evaluaties kunnen de structuren, de werkwijzen of de deskundigheden bijgesteld 
worden. Jaarlijks zal een evaluatieplanning gemaakt gaan worden.  
 
Structureel bundelen van beleidsinformatie 
Via een goede cliëntregistratie is er zeer veel en rijke informatie te genereren over de vraag, het 
aanbod en de afstemming daartussen. Tevens zijn de structurele evaluaties door professionals en 
cliënten en trends in de Twenterandse samenleving hierbij van belang. Op basis hiervan zijn gerichte 
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beleidsmaatregelen mogelijk. Voor het vinden van de juiste systematiek is het zinvol om aan te sluiten 
bij regionale ontwikkelingen en de lokale verbeterslag in Twenterand die beoogd is. 
 
Actiepunten deelproject 10 
- Evalueren van overlegvormen.  
- Bundelen beleidsinformatie.  
 
Deelproject 11 Communicatie Ketenregie 
Invoeren Twentse terminologie 
Streven is om in alle stukken de Twentse definities en terminologie te gaan hanteren. Op deze manier 
komt er een betere regionale aansluiting.  
 
Profileren van de zorgstructuur 
Het is van belang dat zoveel mogelijk professionals en ook burgers bekend zijn met de Twenterandse 
zorgstructuur en dat zij ook weten hoe zij daar een rol in kunnen spelen. De communicatie hierover 
dient door de gemeente intensiever opgepakt te worden. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor 
communicatie met de centrale professionals of vrijwilligers van organisaties, waarvan zorgsignalen 
beperkt of niet worden doorgeleid naar de zorgstructuur, omdat men oplossingen probeert te zoeken 
in de eigen kring. Er is een folder voor professionals ontwikkeld, deze is te vinden in bijlage IV. 
De Centrale Beleidsgroep Jeugd heeft hierin een belangrijke rol. Om de ketenregie verder te 
professionaliseren en partners intensiever met elkaar te laten samen te werken is de regisserende rol 
van de beleidsgroep van belang.  

 
Actiepunten deelproject 11 
- Invoeren Twentse terminologie.  
- Profileren zorgstructuur.  
 
3.4 Conclusie  
In dit hoofdstuk wordt zichtbaar wat er de komende jaren allemaal op de gemeente afkomt wat betreft 
de coördinatie van zorg. Hierin zal de Gemeente Twenterand haar verantwoordelijkheid nemen, zoals 
dit ook in het collegeakkoord 2010-2014 beschreven staat. Om de doelstelling van deze notitie te 
behalen en alle geformuleerde deelprojecten met succes af te kunnen ronden zal bewust met 
middelen en tijd moeten worden omgegaan.  
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4. Projectinrichting en voorwaarden  
In dit hoofdstuk komt de projectorganisatie van de ketenregie aan bod. In de eerste paragraaf wordt 
beschreven hoe de organisatie rondom ketenregie is vormgegeven. In de tweede paragraaf wordt 
duidelijk wat verwacht wordt van de personele inzet en de laatste paragraaf richt zich op de financiën.  
 
4.1 Organisatie  
Verantwoordelijk wethouder van de Ketenregie in Twenterand is de wethouder Onderwijs, sociale 
zaken en zorg. Indien nodig wordt afgestemd met de wethouder Jeugd en de Burgemeester. De 
wethouder Onderwijs, welzijn en zorg is formeel opdrachtgever namens het college aan de ambtelijke 
organisatie.  
De uitvoering en coördinatie van Ketenregie binnen de ambtelijke organisatie vindt plaats op de 
afdeling Beleid, Samenlevingszaken en in samenwerking met de afdeling Dienstverlening. Er is een 
werkgroep Ketenregie die zeswekelijks bijeenkomt en acties uitvoert.  
Op managementniveau wordt er zes keer per jaar vergaderd in de Centrale Beleidsgroep Jeugd. Deze 
beleidsgroep bespreekt diverse jeugdzaken waaronder de algehele voortgang van de ketenregie in 
Twenterand en is gericht op onderlinge afstemming, daarnaast adviseren zij, monitoren zij en 
signaleren zij knelpunten en worden waar nodig nieuwe acties geformuleerd. De uitvoering van de 
gehele zorgcoördinatie ligt bij de professionals. In bijlage IV is uitgebreid beschreven hoe de 
organisatie van deze professionals eruit ziet.  
 
4.2 Personeel  
De acties uit deze notitie ketenregie worden intern en extern vormgegeven. De externe spil is de 
procesmanager met ondersteuning. Hij neemt deel aan vele netwerkoverleggen en ziet toe op 
resultaten. De gemeente is regievoerder in het geheel maar wel worden verantwoordelijkheden 
verdeeld over de procesmanager en de instellingen. Uitvoerend is de gemeente via afdeling 
Dienstverlening actief. 
 
4.3 Financiën  
De uitvoering van de acties vergen qua kosten met name personele inzet. Binnen het kader van de 
gemeentebegroting dient dit vormgeven te worden.  Binnen de subsidies aan instellingen is ook hun 
deelname aan de netwerken geregeld. Overigens worden ook diverse instellingen voor hun rol ook 
door derden gefinancierd (politie, jeugdzorg, Dimence, MEE). 
Voor VIS2 en de procesmanager met ondersteuning zijn er aparte budgetten.  Voor nieuwe 
ontwikkelingen, zoals decentralisatie jeugdzorg, komen er invoering c.q. projectbudgetten.  
Gelet op de financiële situatie is er geen ruimte voor extra middelen. De kosten van ketenregie c.a. 
worden binnen de begroting gedekt. 
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5. Planning  
Deze notitie Ketenregie Deel II zal in januari 2012 van start gaan. Streven is om in 2015 alle 
deelprojecten, die in deze looptijd passen

4
, met succes te hebben afgerond en alle bijbehorende 

acties te hebben geïmplementeerd in het Twenterandse beleid.  
 
5.1 Deelprojecten in schema  
Om de verschillende deelprojecten in de tijd weg te zetten is een schema ontwikkeld. Met dit schema 
is per deelproject zichtbaar wat het doel/resultaat is dat wordt nagestreefd, wat daarvoor gedaan moet 
worden en wanneer bepaalde mijlpalen behaald moeten worden.  

 

5.2 Prioritering 
Deze notitie geldt voor de periode van 2012-2015. De uitvoering van de deelprojecten zal 
plaatsvinden afhankelijk van of iets landelijk of regionaal prioriteit wordt gegeven en of iets een 
wettelijke taak van de gemeente is. Tevens moet continue rekening gehouden worden met de 
beperkte middelen en gelden. Uiteraard wordt gestreefd om ook juist op gebied van alle deelprojecten 
waar mogelijk aandacht te besteden aan quick wins. Hier wordt uiteraard op een juiste manier 
geprioriteerd en gekeken naar het effect op de klant. Regievoering vraagt duidelijkheid bieden aan 
partners maar bureaucratisering moet zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
De jaarlijkse rapportage over de voortgang van de Ketenregie in Twenterand blijft gehandhaafd. Zo 
kan goed worden gemonitord en worden behaalde resultaten goed zichtbaar.  

                                                 
4
 De decentralisatie jeugdzorg heeft een langere looptijd. Wel uitgaande van voldoende middelen. 



 

 

Deel-

project 

Titel Doelstelling Wijze van verbetering / verantwoordelijkheid Tijdpad Verantwoordelijke  

1 CJG & Transitie 

jeugdzorg  

CJG doorontwikkelen  
 

 Het CJG moet laagdrempelig zijn met een duidelijke aansluiting op 
de zorgstructuur.  

 Borging EKC. 

2012-2015  Voor alle 
deelprojecten 
geldt een 
integrale aanpak 
tussen gemeente 
en instellingen 
onder regie van 
de gemeente.  

 Tijdens de 
uitwerking van de 
deelprojecten 
zullen 
functionarissen 
aan deelprojecten 
worden 
gekoppeld.  

 

Transitie Jeugdzorg  
 

 In Twente en subregionaal gezamenlijk de decentralisatie 

vormgeven. 

2011-2016 

2 ZAT Versterken van de schakel met ZAT 
12-18 

 Operationele samenwerking intensiveren. 

 Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van 
de ZAT’s voortgezet onderwijs met alle daarbij betrokken partners. 

Schooljaar 

2011-2012 

Het verbeteren van het primaire 
proces op ZAT-niveau 

 Organiseren warme overdracht tussen psz of kov en basisschool. 

 Verbeteren informatievoorziening aan ouders. 

 Na doorverwijzing vanuit procesinformatie terugkoppelen aan leden 
ZAT. 

2011-2012 

 

3 Sociale Kaart  Sociale Kaart doorontwikkelen   Twents traject blijven volgen.  2012 

4 VIS2  Formuleren van prestatiecriteria 
 

 Formuleren van (model)prestatieafspraken (kan regionaal). 2014 

Herijken van de procesbeschrijvingen 
in het VIS2-handboek 

 Procesbeschrijvingen in het VIS2-handboek updaten.  Najaar 2013 

VIS2 goed gebruiken  Keten sluitend maken d.m.v. ZAT 0-4 en 4-12 laten aansluiten. 

 Aandacht consequent gebruik. 
2011-2012 

5 Alcohol- en 

drugspreventie  

Vaststellen Kadernota Integraal 
Genotsmiddelenbeleid 

 jaarlijks opstellen van integrale uitvoeringsplannen. In een 
uitvoeringsplan zijn de concrete projecten en de inzet daarbij van de 
diverse partners voor een jaar beschreven.  

 Reduceren jeugdoverlast en verstoring openbare orde. 
 

2011-2012-

2013-2014 

6 Wet Meldcode Implementeren Wet Meldcode   Ondersteunen organisaties bij implementatie.  2012  

7 Veiligheidshuis  Versterken van de schakel met het 
Veiligheidshuis Almelo 

 Heldere afspraken over de toekomstige samenwerking.  2012-2015 

8 Perspectief  Doorontwikkelen van het JWV-
overleg 

 Evalueren project inclusief borgingsvoorstel.  

 Formaliseren JWV-overleg. 
2011-2012 

9 Proces 

Ketenregie  

Operationele verbeteringen in de 
ketenregie  

 

 Jaarlijks wordt een reële jaarplanning vanuit de werkgroep 
Ketenregie opgesteld.  

2012-2015 

10 Evaluatie & 

monitoring 

Ketenregie 

Structureel evalueren  Evalueren van overlegvormen.  

 Bundelen beleidsinformatie.  
2012-2015 

11 Communicatie 

Ketenregie 

Invoeren Twentse terminologie  Werken met Twentse definities en terminologie.  2012-2015 

Profileren van de zorgstructuur  Intensieve aandacht voor communicatie. 2012-2015 
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Bijlage I 
  
Lijst met afkortingen; Twentse Definitiewijzer. 
 
AMW 
Algemeen Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan mensen met psychosociale problemen. 
Deze problemen betreffen vooral relatieproblemen, eenzaamheid, opvoedingsproblemen, 
zingeving/vrijetijdsbesteding en financiën. 
 
AWBZ 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s. Iedereen 
die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg. 
De AWBZ dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om 
medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. 
 
BJZ 
Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau 
Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden 
kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners. 
 
BJzO 
Bureau Jeugdzorg Overijssel. 
 
Casemanagement:  
Coördinatie van zorg op cliëntniveau zoals dat bij Bureau Jeugdzorg uitgevoerd wordt en in de Wet op 
de Jeugdzorg omschreven wordt. 

Casuscoördinator en casuscoördinatie 

Voor de coördinatie van zorg op cliëntniveau worden deze termen gehanteerd in Twente. 
 
CJG 
Centrum voor Jeugd en Gezin: het CJG is een voor alle gemeenten in Nederland verplichte 
voorziening voor jeugdgezondheidszorg en opvoed- en opgroeiondersteuning voor gezinnen en 
kinderen van 0 tot en met 22 jaar. Het bestaat uit drie onderdelen: een laagdrempelig fysiek 
inlooppunt (in elke gemeente) en andere informatie- en adviesdiensten, een praktijk voor lichte 
opvoedingshulp en coördinatie van zorg op casus- en netwerkniveau. Het bundelt alle producten en 
zorgt voor afstemming met in ieder geval de onderwijszorgstructuur en de geïndiceerde jeugdzorg. 

Coördinatie van zorg 

Coördinatie van zorg is de functie van het CJG die alle toeleidende en uitvoerende activiteiten 
coördineert en op elkaar afstemt als twee of meer hulp-, zorg, en dienstverleners bij eenzelfde 
cliëntsysteem

5
 betrokken zijn.  

Coördinatie van zorg verbindt verschillende soorten hulpverleningsaanbod tot een integraal, 
samenhangend, vraaggericht en niet-vrijblijvend geheel. Er zijn twee niveaus van coördinatie van 
zorg: 
 Cliëntniveau: een samenhangend toeleidings- en hulpverleningstraject met een integraal, 

specifiek op het cliëntsysteem gericht plan met als doelen: 
- Veilig en gezond opgroeien van kinderen 
- Zelfredzaam opvoeden door ouders en verzorgers naar vermogen 

 Netwerkniveau: een samenhangend, sluitend en verplichtend stelsel van hulp-, zorg- en 
dienstverlening: 
- Samenwerkingsafspraken 

      - Samenwerkingsovereenkomsten 

                                                 
5
 Cliëntsysteem: het kan een individuele jeugdige betreffen, een jeugdige met zijn/haar ouders of een geheel gezin 
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Voor de coördinatie van zorg op cliëntniveau worden de termen casuscoördinator en casuscoördinatie 
gehanteerd in Twente. Voor coördinatie van zorg op netwerkniveau worden de termen procesmanager 
en procesmanagement gebruikt in Twente. 
 
EKC 
Eigen Kracht Conferentie.  
 
JGZ 
Jeugdgezondheidszorg is preventieve gezondheidszorg die aan alle kinderen van nul tot negentien 
jaar in Nederland wordt aangeboden. De JGZ heeft als doel het bevorderen, beschermen en 
beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen in de 
leeftijd van 0 tot 19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. De JGZ heeft de opdracht om alle 
kinderen in die leeftijd te bereiken via vastgestelde contactmomenten en hun ontwikkeling vast te 
leggen in het JGZ-dossier. De JGZ monitort daartoe de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve 
ontwikkeling van al deze kinderen. De werkzaamheden van de JGZ zijn breed: de JGZ signaleert 
stagnaties in de ontwikkeling, geeft voorlichting en advies, beoordeelt en intervenieert. 
 
Kernpartners CJG 
Organisaties (lokaal en regionaal) die een centrale rol hebben binnen en/of voor het CJG (over het 
algemeen zijn dat de JGZ-organisaties (GGD en thuiszorg), AMW en BJzO). 
 
Ketensamenwerking 
Ketensamenwerking is het organiseren van een geïntegreerd en geschakeld aanbod van activiteiten 
van verschillende professionals op het terrein van zorg of welzijn voor een bepaalde doelgroep. De 
cliënten van de doelgroep ervaren de zorg als één geheel. 
 
Kov 
Kinderopvang  
 
KPG 
Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding is een vorm van hulp die een ouder kan inschakelen 
wanneer hij/zij vindt dat het opvoeden niet goed gaat. De KPG wordt gezamenlijk georganiseerd door 
de afdelingen JGZ van de GGD regio Twente, Thuiszorg Noord-West Twente, Carint en Livio. 
 
MEE 
Een instelling voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. Er 
werken deskundige mensen die ondersteuning geven bij vragen op het gebied van onderwijs, 
opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd. 
 
OGGz 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is het 8

e
 prestatieveld van de Wmo en gericht op de aanpak 

van multiprobleemsituaties. De term OGGZ duidt op alle activiteiten en bemoeienis met sociaal 
kwetsbare mensen, meestal zonder duidelijke hulpvraag. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
organiseren van de coördinatie van OGGz-activiteiten op lokaal niveau. 
 
Opvoedingsondersteuning 
Het ondersteunen van ouders bij de opvoeding, om een optimale ontwikkeling van de kinderen te 
bevorderen. Het betreft activiteiten en interventies die tot doel hebben de opvoedingscompetentie van 
ouders te vergoten en de opvoedingssituatie te optimaliseren. 
 
Outreachend werken 
Het hanteren van een werkmethode waarbij actief ingezet wordt op het leggen van contact met de 
doelgroep, het onderzoeken van de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep naar 
vormen van hulpverlening. 
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Passend onderwijs 
Passend onderwijs is de ontwikkeling die het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal gebruik 
te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. 
Vanaf 2011 hebben de schoolbesturen een zorgplicht: de verantwoordelijkheid voor een passend 
onderwijszorgarrangement voor iedere leerling die zich bij de school aanmeldt of is ingeschreven. 
 
Procesmanager en procesmanagement 
Voor coördinatie van zorg op netwerkniveau worden deze termen gebruikt in Twente. 
 
Psz 
Peuterspeelzalen  
 
RAAK 
Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling. De RAAK-aanpak richt zich op de sluitende 
aanpak van kindermishandeling. Deze manier Deze manier van werken moet eind 2010 in heel 
Nederland zijn ingevoerd. 
 
Triple P 
De naam 'Triple P' staat voor positief pedagogisch programma. Het programma voor 
opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een 
laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij 
kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap. In Twente is dit als project bij 
de GGD Regio Twente aangehaakt. 
 
Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 
Elektronisch systeem waarin personen van verbonden organisaties (vindplaatsen) jongeren melden 
waarbij een risico voor de ontwikkeling is vastgesteld, en waarin bij 2 of meer meldingen een signaal 
gaat naar de melders en de procesregisseur. 
 
VIS2 
Vangnet Informatie Samenwerking Systeem is een cliëntvolgsysteem binnen de zorgketen dat is 
ontwikkeld door de gemeenten Enschede en Hengelo. Het systeem is voor iedere doelgroep geschikt. 
Het sluit aan bij de landelijke plannen voor een verwijsindex en het nieuwe elektronische kinddossier. 
Zorgverleners, begeleiders, casuscoördinatoren en andere professionals binnen de jeugdketen 
beschikken met VIS2 over een instrument om gegevens uit te wisselen, afspraken te maken over 
interventies en de voortgang te bewaken. Zo kunnen organisaties kijken of er al signalen van zorg zijn 
over een jongere en inzien welke andere instanties betrokken zijn bij de jeugdige of het gezin. Ook is 
men niet meer afhankelijk van het geheugen en de aanwezigheid van de desbetreffende hulpverlener. 
 
Wmo 
Wet maatschappelijke ondersteuning: De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in 
de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet 
voorzieningen gehandicapten (Wvg) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). 
 
ZAT 
Zorg- en adviesteams (ZAT’s) zijn multidisciplinaire teams, waarin instellingen die zorg en 
ondersteuning bieden aan jeugdigen en hun ouders, aansluiten bij de zorg die het onderwijs biedt. 
Scholen kunnen vroegtijdige signalen bij jeugdigen herkennen die erop wijzen dat extra zorg of 
hulpverlening nodig is. De ZAT’s zorgen er voor dat die signalen snel en vakkundig beoordeeld 
worden en schakelen zo snel mogelijk de juiste hulp of ondersteuning voor de jeugdige, de ouders en 
de docenten in. Het kabinet streeft naar een 100 procent landelijke dekking van goed werkende ZAT’s 
in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. 

 


