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Verslag netwerkbijeenkomst Ontwikkelen en leren Jeugdhulp Regio WBO 
Datum: 12 juli 2021 
 
Inleiding 
Een jeugdhulplandschap waarmee elke jeugdige die dat nodig heeft goed geholpen kan worden! Dit betekent 
dat we continu kijken naar een passend jeugdhulpaanbod bij de hulpvraag en tegelijkertijd willen kijken naar 
het verbeteren van dit aanbod. Dat doet Team WBO graag samen met u als jeugdhulpaanbieder (aanbieder) en 
in opdracht van 5 gemeenten (Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout) in Regio West Brabant 
Oost (WBO). Op maandag 12 juli 2021 hebben we voor u een netwerkbijeenkomst georganiseerd met als 
thema “Leren en ontwikkelen”. 
 
Aanleiding van deze netwerkbijeenkomst was uw feedback op en uw vragen over de kwaliteitsonderzoeken, 
die WBO bij aanbieders uitvoert. In 2018 zijn we gestart met de kwaliteitsonderzoeken met als doel om met 
elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van jeugdhulp. We wilden het proces van leren, ontwikkelen en 
verbeteren in partnership vormgeven. Dit is helaas in de praktijk onvoldoende tot zijn recht gekomen en de 
balans is onbedoeld te veel naar het rechtmatigheidsdeel van het kwaliteitsonderzoek gegaan.   
 
We willen dit veranderen. Om te komen tot een verbetering in dat proces van samen leren en ontwikkelen, zijn 
we tijdens deze netwerkbijeenkomst in gesprek gegaan over de te zetten stappen hierin.  
 
 
Opzet van de avond 
We hebben in drie tijdsblokken met 56 aanbieders het gesprek gevoerd. De groep aanbieders was divers: van 
zogenoemde éénpitters tot grote organisaties, van aanbieders die een specifiek product bieden tot aanbieders 
met een breed palet aan producten, aanbieders die vooral in deze regio werkzaam zijn en aanbieders die ook 
landelijk werken. Naast aanbieders waren ook enkele raadsleden van de gemeenteraad Breda aanwezig.  
 
Cas Christiani (ketenmanager Jeugd Gemeente Breda) heette iedereen welkom namens regio WBO. Hij ging 
kort in op het proces van leren en ontwikkelen dat we in 2015 met elkaar zijn gestart. Daarna nam Daniëlle 
Dictus het over als gespreksleider voor deze avond. Zij bracht met twee geluidsfragmenten ‘de jeugdige’ in de 
zaal. Hieruit bleek dat aandacht een belangrijke factor is om te leren en ontwikkelen. Met de diversiteit van 
jeugdhulpaanbod is aandacht er in vele vormen en elke aanbieder heeft daarin een rol. Daarna gingen de 
aanbieders met elkaar in gesprek over een drietal onderwerpen: efficiënt & effectief jeugdaanbod, 
kwaliteitsonderzoeken en samenwerking. Tijdens één tijdsblok sprak een extra gevormde groep ook specifiek 
over vertrouwen. Steeds stond de vraag centraal: ‘hoe kunnen we met elkaar leren en gezamenlijk komen tot 
verbetering?’. Iedereen kreeg de mogelijkheid mee te praten over het betreffende onderwerp waar hij of zij bij 
was gaan staan en dat leidde we tot goede gesprekken. Aan het einde van de gesprekken, gaf één aanbieder 
uit de groep een terugkoppeling van wat er was besproken. Andere aanbieders hadden de mogelijkheid om 
hierop kort te reageren. Elke groep had graag langer door willen praten, de tijd was gewoon te kort. Voldoende 
gespreksstof dus.  

 
 
Samenvatting gespreksgroepen 
Elke groep in een tijdblok heeft aandachtspunten genoteerd. Er was een overlap tussen de drie groepen en 
daarom geven we een samenvatting van de aandachtspunten per onderwerp.  
 
Samen leren om te komen tot efficiënt & effectief hulpaanbod  

• Belangrijkste basis is ‘elkaar kennen’. Korte lijnen en goed contact bevordert de samenwerking en op die 
manier ontstaat er ook meer begrip voor elkaar.  

o De rolverdeling tussen verwijzer, jeugdige en aanbieder moet duidelijker zijn. Nu heeft 
onduidelijkheid soms tot gevolg dat een jeugdige (te) lang moet wachten op de jeugdhulp. 
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Met een duidelijke rolverdeling kunnen verwachtingen en de inzet van jeugdhulp richting 
jeugdige en de ouders beter weergegeven worden 

o Meer inzicht in wachtlijsten/wachttijden voorkomt wellicht de inzet van extra wegen (bv 
beroep op de huisarts voor een verwijzing, vanwege een wachttijd bij gemeentelijke 
toegangteams). 

• Om meer hulpvragen op korte termijn af te ronden, kun je denken aan een maximaal aantal behandelingen 
en het maken van goede afspraken over het vervolg. Ook hierin is afstemming met de jeugdige en/of 
ouders cruciaal zodat zij weten hoeveel inzet van jeugdhulp zij kunnen verwachten, weten ze waar ze aan 
toe zijn en er is een perspectief, een doel om naar toe te werken en later ook minder discussie hierover.  

• Er mag meer aandacht zijn voor de overgang van een aanbieder naar een vervolgaanbieder om dit soepeler 
te laten verlopen. Knelpunten ontstaan wanneer de jeugdige 18 jaar wordt (overgang naar WMO-
voorziening) of wanneer er wachtlijsten zijn bij een vervolgaanbieder. 

• Het huidige systeem van PxQ kan soms het systemisch werken vanuit de cliënt belemmeren. Flexibiliteit is 
nodig om als aanbieder te bepalen welke jeugdhulp wordt ingezet met welke omvang, frequentie en 
eventueel in samenwerking met andere aanbieders. Dat kan gedurende het traject veranderen en levert nu 
problemen op.  

• Financieel kun je denken aan een ‘eigen bijdrage ouders’, waardoor zij meer verantwoordelijkheid voelen. 
Dit is wel afhankelijk van het soort hulp. De eigen bijdrage zou dan wel bovenop het huidige tarief zijn, want 
dat vinden aanbieders te laag.  

• De effectiviteit en efficiency van de geleverde jeugdhulp meten, kan helpen om te bepalen of een 
aanbieder kwalitatief goede jeugdhulp levert. Een traject is geslaagd wanneer de jeugdige verder kan met 
werk/opleiding. Ook het meten van cliënttevredenheid is een hulpmiddel om de kwaliteit van een 
aanbieder te meten.  

• Aanbieders kunnen efficiënter en effectiever samenwerken als zij een groter netwerk hebben om zo de 
juiste hulp voor de jeugdige te krijgen. Netwerkbijeenkomsten of borrels zou al erg helpen. Kies je zorg is er 
wel, maar het hebben van een gezicht en wat iemand precies doet, werkt veel beter.  

• Het zou helpen als de gemeente en de aanbieder bij elkaar ‘op stage’ gaan. Zien wat de ander doet zorgt 
voor begrip en uitwisseling. Zo kan ook samen gekeken worden naar de knelpunten en hoe deze op te 
lossen zijn.  

• Het zou fijn zijn en helpen als de vijf gemeenten meer uniform zouden werken, dat scheelt administratie en 
zorgt voor meer duidelijkheid. Nu werkt elke gemeente op zijn eigen manier, wat veel tijd kost. 

 
Samen leren in kwaliteitsonderzoeken 

• Het doel van het onderzoek is onduidelijk. De inhoud (formele controle/materiële controle/rechtmatigheid) 
van het onderzoek sluit niet aan bij de uitgesproken intenties van leren en verbeteren. De toon van de 
gesprekken wordt regelmatig als verwijtend ervaren. Er is geen sprake van ‘samen’, echt contact wordt 
gemist en de onderzoeken worden ervaren als administratieve last. Hierdoor ontstaan geruchten die ook 
invloed hebben op de aanbieders die (nog) geen ervaring hebben met de kwaliteitsonderzoeken.  

• Meer transparantie is gewenst. Beter verwachtingen aan de voorkant bespreken. In wiens opdracht worden 
de onderzoeken uitgevoerd, wat is het doel, wat zijn precies de spelregels, criteria (waaraan moet voldaan 
worden, checklist, enzovoorts)?  

• Nadere toelichting is gewenst op verhouding tot AVG, BIG/SKJ-registraties en controle op het medische 
dossier.  

• Bestaande kwaliteitstoetsen zoals HKZ, ISO-certificering, accountantscontrole kunnen beter benut worden 
om dubbel werk bij de aanbieders te voorkomen.  

• Als we samen willen leren, zijn de volgende aspecten van belang:  
o Gezamenlijke waarden als:  

▪ Vertrouwen ipv wantrouwen 
▪ Minder focus op ‘fouten’ en meer op leren 
▪ Stimuleren veranderproces  

o Sturen op kwaliteit + efficiëntie + samenwerking i.p.v. puur financieel.  
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▪ Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg: cliënttevredenheid, resultaatmeting, recidive, verkorten 
behandelduur, doelrealisatie, kwaliteit van zorgplan 

o Samen leren in het proces 
▪ Bepaal samen ‘wat is goede zorg’ en een passend meetinstrument  
▪ Ontrafel bij ingewikkelde casus hoe verbetering mogelijk is 
▪ Denk aan thematafel ‘zorg voor elkaar Breda’ 
▪ Betrek de jeugdige hierin 

 
Samen leren in samenwerking & partnership 

• Elkaar echt kennen is belangrijk, zodat je elkaar kunt begrijpen. Hierin moeten we investeren. 
Communicatie is al goed, al zijn er de volgende verbeterpunten: bij wie kan ik waar terecht, 
sparringmomenten en meer kennis uitwisselen. Tijdens contactmomenten en de samenwerking is 
gelijkwaardigheid het uitgangspunt. Je krijgt dan ook meer collegialiteit, elkaar iets gunnen.  

• Belangrijke aspecten in de samenwerking zijn: gelijkwaardigheid, openheid/transparantie, luisteren, fouten 
zijn er om van te leren, aansluiten bij elkaar, vertrouwen, goede afspraken maken. 

• Rolduidelijkheid: soms is er een stroeve samenwerking met de (verschillende) toegang en een eenduidige 
lijn is gewenst. 

• Een gezamenlijke visie helpt: jeugdige centraal en kwaliteit van zorg. Samen concreet maken en ook de 
jeugdige een stem geven. Het legt een basis voor de toekomst, zodat we weten wat we van elkaar kunnen 
verwachten. Hiermee kunnen we SMART-doelen formuleren en de criteria samen opstellen.  

• Het inrichten van goede processen/systemen met elkaar: beschikkingsmogelijkheid, inkoopmodel, 
combinaties van zorg (denk aan Zeelands model), meer eenvoudige administratie. Het vraagt daarmee ook 
wat van de cultuur van de gemeente. 

• Voor de aanbieders zou het helpen als de gemeente een faciliterende rol inneemt en het initiatief neemt in 
het samenwerkingsproces: de aanbieders helpen te ontzorgen. Dit kan bijvoorbeeld door één inhoudelijk 
regisseur aan te wijzen die de aanbieders bij elkaar brengt en de samenwerking tot stand brengt om de 
jeugdige en het gezin te helpen. 

• Samen leren kan op verschillende vlakken, bijvoorbeeld door bijeenkomsten voor specifieke aanbieders. 
Dan kunnen we kijken hoe we complementair zijn qua hulpaanbod en hoe we dit effectief met elkaar 
inzetten. Dit in co- creatie met de gemeente, regie op het samen leren, op de co-creatie.  

 
Vertrouwen 

• 2015 – 2019 was vertrouwen meer de basis, nu (2020-2021) lijkt controle de basis.  

• Om meer op basis van vertrouwen te werken, zijn de volgende aspecten van belang: 
o Meer transparantie 
o Minder controle en bij de controle de juiste toon hanteren, gericht op leren  
o Betrokkenheid van aanbieders bij vraagstukken en terugkoppeling door gemeente over de 

vraagstukken.  

• Betrek ook jeugdigen en ouders bij vraagstukken en het inkooptraject. 

• Meer eenduidige communicatie bij de lokale toegangen. 

• Bepaal samen passende tarieven en verminder de onzekerheid over voortbestaan van (bepaalde) 
aanbieders.  

 
 
Rode draad – bouwstenen voor vervolg 
De avond geeft ons de volgende bouwstenen voor vervolgacties: 
• Meer aandacht voor ‘elkaar kennen’ en vraagstukken bekijken vanuit elkaars perspectief. Daarmee bouw je 

aan begrip en vertrouwen.  

• Transparantie over handelen en elkaars dilemma’s, zodat je daar ook samen aan kunt werken. Hier hoort 
ook bij: open contact, snel reageren op signalen.  
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• Bepaal samen wat goede jeugdhulp is en richt hier meetmethodes voor in, passend bij hetgeen er al is, om 
de administratieve last laag te houden.  

• Actief samen werken aan een ‘continu leerproces vanuit vertrouwen’ en betrek de jeugdige en ouders 
hierin. Kwalitatieve goede jeugdhulp en de leefwereld van de jeugdige kan dan de basis gaan vormen voor 
inrichting van processen, communicatie, systemen.  

• Vanuit het ‘samen werken aan vraagstukken’ kunnen we enerzijds knelpunten oppakken en anderzijds 
vanuit een gezamenlijke visie het jeugdhulpaanbod verbeteren.  

• Elkaar blijven spiegelen op de spelregels, waarden, afspraken die we met elkaar maken: doen we nog wat 
we voor ogen hadden?  

• De gemeente neemt hierin regie en de aanbieders zorgen voor actieve bijdrage en eigenaarschap.  
 
 
Vervolgacties  
• Er is een nieuwsbrief nagezonden met informatie over raadsvragen, een link naar de raadsvergadering van 

de gemeenteraad Breda en een link naar de website van Regio WBO waar de contactgegevens van alle 
lokale gemeenten staan.  

• Op 20 juli 2021 organiseerden we het webinar ‘Kwaliteitsonderzoeken Jeugdhulp’ waarbij dieper is 
ingegaan op de kwaliteitsonderzoeken. U kunt deze terugkijken via  https://regiowbo.nl/nieuws/webinar-
kwaliteitsonderzoeken/     

• De gemeente zal een leerproces inrichten, met als eerste bouwstenen: 
o 2x per jaar een netwerkbijeenkomst; 
o Uitwisselingsprogramma om elkaar beter te leren kennen; 
o Ontwikkeltafels met bepaalde thema’s en/of groepen aanbieders;  
o Aanbiedersmarkt. 

Een activiteitenoverzicht met bovengenoemde bijeenkomsten is de eerste aanzet tot een gezamenlijk 
leerproces en wordt verder vormgegeven op basis van de resultaten uit de bijeenkomsten.   
 
 
Slot 
Zoals we ook op de avond hebben gezegd, heel erg bedankt voor alle getoonde betrokkenheid en belangrijke 
inbreng! 
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