
Betrouwbare informatie is nodig om de doelmatigheid en 
effectiviteit van de jeugdhulp in beeld te brengen en het beleid/
uitvoeringspraktijk waar nodig bij te sturen. Maar hoe kan die 
informatie het beste worden vergaard en worden ingezet? 

Die vraag stond vrijdag 13 oktober centraal tijdens de praktijkontmoeting 
Sturing in Jeugdhulp, georganiseerd door  RadarAdvies, Stade Advies en 
Incluzio. Tijdens drie aansprekende workshops gingen professionals, 
werkzaam bij gemeenten en jeugdzorgaanbieders, op strategisch, 
management- en uitvoeringsniveau met elkaar in gesprek. De bijeenkomst 
werd ingeleid door Erik Oeloff (directeur RadarGroep) en inhoudelijk 
afgetrapt door Hans Spigt (voorzitter Jeugdzorg Nederland).  
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THE COLOUR 
KITCHEN 
De 
praktijkontmoeting 
vond plaats op 
Boerderij Langerlust 
een locatie van The 
Colour Kitchen in 
Amsterdam Zuid-
Oost.   

NO SOCIAL 
WASTE 
Bij The Colour 
Kitchen draait het 
om 
maatschappelijke 
impact maken. Via 
de campagne NO 
SOCIAL WASTE 
willen ze al het 
onbenut talent dat 
nu thuis op de bank 
zit een nieuwe kans 
geven.  OPENING 

Door Hans Spigt en Erik 
Oeloff

LUNCH
Verzorgd door The Colour 

Kitchen

WORKSHOPS
RadarAdvies, Incluzio en 

Stade Advies



Belang van de praktijkontmoeting
Erik Oeloff haalt in zijn openingswoord het onderzoek van de NOS aan waaruit 
onlangs bleek dat steeds meer 
kinderen aankloppen bij de gemeenten 
voor jeugdzorg, terwijl veel gemeenten 
te maken hebben met forse 
budgetoverschrijdingen. 
Bijna drie jaar na de intrede van de Jeugdwet 
worstelen gemeenten en jeugdzorgaanbieders 
nog steeds met het vormgeven van het 
jeugdzorgveld. Dat is niet zo gek want 
gemeenten staan voor de uitdaging de 
zorgcontinuïteit en -kwaliteit te waarborgen. 
Daarnaast moet de gemeente zorgvernieuwing aanjagen en grip houden op de financiën. Dit is een 
bijzonder complexe opdracht op het bordje van zowel gemeenten als jeugdzorgaanbieders. Dat neemt 
niet weg dat de urgentie om het goed te regelen onverminderd aanwezig is.  

“Meer kinderen kloppen aan bij gemeente voor 
jeugdzorg.” Erik Oeloff - Directeur Radar

Tijd voor regie 
Hans Spigt staat achter de invoering van de Jeugdwet en benadrukt dat het tijd 
kost om die wet goed te laten landen in gemeenten. 
Maar kwalitatief goede zorg voor kinderen en jongeren is geen vanzelfsprekendheid. Gemeenten en

jeugdzorgaanbieders gaan, mede door 
aanbestedingsprocedures, onvoldoende in gesprek met 
elkaar over de inhoud. Er zijn vaak geen duidelijke 
prestatieafspraken waar jeugdzorgaanbieders op worden 
afgerekend. De administratieve lasten voor 
jeugdzorgaanbieders zijn fors gestegen en door het 
beknellende budget wordt er onvoldoende in kwaliteit 
geïnvesteerd. Hans Spigt besluit met de boodschap dat 
gemeenten veel beter in hun rol als regievoerder en 
facilitator moeten kruipen. Sturingsinformatie is daarbij 
essentieel. 
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Strategie, kwaliteit en informatie 
Aan de hand van drie workshops gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.

In de workshop strategieontwikkeling 
informatievoorziening, begeleid door RadarAdvies, 
werd belicht hoe de gemeente Utrecht 
sturingsinformatie vergaart en gebruikt. De 
rolinvulling van de gemeente als opdrachtgever en 
partner van zorgaanbieders is een uitdaging. Het is 
van belang dat sturingsinformatie niet als 
afrekenen-instrument wordt gezien maar wordt 
gebruikt om met elkaar op inhoud het gesprek 
voeren. 

“Als gemeenten moeten we 
zorgaanbieders de ruimte geven om te transformeren. Niet alleen in financiële 
zin maar ook door met elkaar een langdurig partnerschap aan te gaan. Zet met 
elkaar een stip op de horizon, sluit een vier jarig contract en geef 
zorgaanbieders zoveel mogelijk ruimte.” 
Tijs van der Zanden – Adviseur Jeugdhulp Lelystad 

In de workshop van Incluzio (uitvoeringsorganisatie in Hollands Kroon) werd vanuit de 
uitvoeringspraktijk belicht hoe aan de hand van casussen wordt gestuurd op kwaliteit. Het vertrouwen 

in de kennis en kunde van 
uitvoeringsprofessionals is daarbij een 
belangrijke factor. In dat kader moeten kritische 
prestatie indicatoren (KPI’s) als middel worden 
gebruikt om de uitvoeringspraktijk te verbeteren. 
Het is dan ook van belang KPI’s niet in beton te 
gieten. Met behulp van een simulatie van een 
casusgesprek werd in de workshop geïllustreerd 
hoe in de praktijk wordt gestuurd op 
zorgkwaliteit.  

“We hebben elk kwartaal een gesprek 
met de grote aanbieders. Voor een 
deel gaat het over financiële 

ontwikkelingen maar het moet ook over de inhoud gaan. Je hebt betrouwbare 
gegevens nodig om in het gesprek met zorgaanbieders het verhaal achter de 
cijfers boven tafel te krijgen.” 
Elske Hörchner – Beleidsadviseur Holland Rijnland 
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In de derde workshop, begeleid door Stade Advies, 
werd inzichtelijk gemaakt hoe gemeenten met 
behulp van sturingsinformatie de transformatie 
kunnen vormgeven en grip kunnen krijgen op de 
budgetten. Bijvoorbeeld door een verschuiving te 
realiseren van residentiële zorg naar lokale 
gezinsvormen en door jeugdhulp te koppelen aan 
het onderwijs. Om die vernieuwing te realiseren 
zijn dikwijls onorthodoxe oplossingen nodig.   

“Het belangrijk dat we niet te snel 
conclusies trekken op basis van 
sturingsinformatie. Dat werkt de vernieuwing tegen. Geef elkaar de ruimte om 
te verkennen en te ontdekken en doe dit op kleine schaal. Goede voorbeelden 
kunnen zich daarna als een olievlek verspreiden.” 
Anita Grootenhuis – Directeur Parlan 

Meer weten?  
Om de kwaliteit in de jeugdzorg te verbeteren en grip te blijven houden op de 
financiën en zorgvernieuwing aan te jagen is betrouwbare informatie cruciaal.  
Met name om het inhoudelijke gesprek tussen gemeenten en zorgaanbieders als partners te kunnen 
voeren. RadarAdvies en Stade Advies ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen en implementeren 
van een instrumentarium voor monitoring, sturing en verantwoording in de Jeugdzorg. Meer weten? 
Neem contact op met een van onze adviseurs.  
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CHRISTIAAN 
BAILLIEUX 

C.baillieux@radaradvies.nl

06 - 2120 41 58

MEREL VAN KESSEL

M.vankessel@radaradvies.nl

06 - 1131 97 46

ALBERT VEUGER

A.veuger@stade.nl

06 - 1093 92 99 

SUZANNE 
KLEIN SCHIPHORST 
Skleinschiphorst@incluzio.nl

06 - 2058 07 33  

JOHAN KRUIP

J.kruip@radaradvies.nl

06 - 3191 7677


