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Bouwsteen 2  
Samenwerken en leren op lokaal niveau  
 
Goede samenwerking op lokaal niveau, versterkt           
de samenwerking op casusniveau 
 
Aanleiding  

Gezinnen die afhankelijk zijn van hulp zijn gebaat bij goede samenwerken tussen professionals. In 

gezinnen waar zorgen zijn over de veiligheid, is samenwerken zelfs een absolute voorwaarde. Immers 

in Nederland hebben diverse organisaties een specifieke rol en hebben professionals verschillende 

deskundigheid en ervaring. Het bij elkaar brengen van kennis, ervaring en verantwoordelijkheden is 

essentieel voor een goed werkend veiligheidsnetwerk. Alhoewel dit al op sommige plekken in 

Gelderland goed verloopt, is het zeker nog niet overal vanzelfsprekend dat professionals van de 

Gecertificeerde Instellingen, Lokale Teams, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming elkaar 

makkelijk op lokaal niveau weten te vinden. Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 

willen we dat het wel vanzelfsprekend wordt.   

 

Een basis voor samenwerken en leren op lokaal niveau 

Elkaar zien en spreken = elkaar beter kennen = elkaar sneller vinden = elkaar versterken.  

Om dit te realiseren is structureel contact nodig tussen professionals die met gezinnen werken en een 

gezamenlijke opdracht hebben de veiligheid te herstellen. We kennen goede voorbeelden van het 

werken met vaste professionals op lokaal niveau. We hebben het in deze notitie  over de vaste groep 

professionals  vanuit het Lokaal Team, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming 

en Veilig Thuis die gezamenlijk werkzaam zijn ten behoeve van gezinnen en huishoudens in een 

(gedeelte van een) gemeente. Wanneer deze groep professionals elkaar met enige regelmaat zien en 

spreken, is dit een belangrijke stap in het neerzetten van een stevige basis voor het samenwerken op 

lokaal niveau. Het heeft meerwaarde wanneer professionals de gelegenheid krijgen om elkaar op 

lokaal niveau (beter) te leren kennen. De meerwaarde van het beter leren kennen van elkaar en elkaars 

werkwijze komt rechtstreeks ten goede aan het ondersteunen en versterken van de veiligheid in 

gezinnen. Goede samenwerking op lokaal niveau, versterkt de samenwerking op casusniveau. 

 

Bij goed samenwerken op lokaal niveau hoort ook samen leren op lokaal niveau. Het kennisdelen en 

samen leren draagt bij aan een goede samenwerking.  Daar waar tot nu toe vormen van leren vooral 

georganiseerd zijn binnen organisaties, willen we vanuit de Gelderse Verbeteragenda toe naar een 

vorm van leren waarin professionals van de Lokale Teams en de drie veiligheidspartners van elkaar 

kunnen leren. Het doel wat we hierbij voor ogen hebben is dat de opbrengst van het samen leren  

rechtstreeks ten goede komt aan de samenwerking op lokaal niveau. Voor het samenwerken en leren 

op lokaal niveau hebben we volgende drie stappen voor ogen: 

 

Stap 1 Het inrichten van een steunstructuur voor contactbeheer 

Bedoeling: professionals vinden elkaar gemakkelijk en hebben elkaars contactgegevens 

 

Door de werkgroep is afgelopen periode gewerkt aan een steunstructuur voor contactbeheer op het 

niveau van de jeugdhulpregio. Dat wil zeggen dat is uitgewerkt welke contactgegevens de 

professionals die samenwerken op lokaal niveau vanuit de drie  veiligheidspartners en het Lokale 
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Team van elkaar nodig hebben.  Vervolgens is in elke jeugdhulpregio geregeld dat contactgegevens 

van professionals van lokale teams en de drie veiligheidspartners op lokaal niveau verzameld 

worden. Ook is per jeugdhulpregio helder of daar een gemeente of organisatie  verantwoordelijk wil 

zijn. In de drie jeugdhulpregio’s in Noord en Oost Gelderland is dat Veilig Thuis. In de overige 

jeugdhulpregio’s is dat de “centrale” gemeente ( Tiel, Nijmegen, Ede en Arnhem) Ook is beschreven 

op welke wijze en met welke frequentie de veiligheids-partners en gemeenten updates van deze 

contactgegevens verzorgen. Een groot verloop van personeel en uitval door ziekte maakt een 

steunstructuur voor contactbeheer geen overbodige luxe.  

 

Stap 2: Het organiseren van lokale samenwerkingsbijeenkomsten 

Bedoeling: Professionals kennen elkaar en elkaars werkwijze 

 

Wanneer stap 1 is gezet, kan ook gewerkt worden aan het elkaar beter leren kennen van de 

professionals op lokaal niveau.  We hebben het dan ook hier over de eerdergenoemde kleine groep 

professionals vanuit het Lokale Team, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de 

Kinderbescherming die werkzaam zijn ten behoeve van een gezinnen en huishoudens in een 

gemeente. Met het faciliteren van lokale samenwerkingsbijeenkomsten, geven we rechtstreeks vorm 

aan de kernwaarde: Wij gaan uit van vertrouwen en partnerschap. Naar het idee van de werkgroep 

kunnen zij naast kennismaking met elkaar en elkaars werkwijze, ook uitwisselen rondom 

samenwerken. Dat vergroot het vertrouwen en de ervaring dat je als partners samenwerkt.  Hiermee 

willen we ook dat het gewoon gaat worden dat professionals elkaar gaan consulteren.  

 

Verschillende thema’s/ bouwstenen uit de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming lenen zich bij 

uitstek voor een gezamenlijke bespreking en uitwisseling, juist op lokaal niveau. Denk aan:  

o Hoe verloopt het samenwerken bij een voornemen om te komen tot een bepaling jeugdhulp, 

het werken met één aanmeldroute, met één Gelderse bepaling jeugdhulp,  

o Hoe verloopt de samenwerking met het (nieuwe) regionaal expert team 

o Welke eerste stappen zien de professionals gezamenlijk in het op lokaal niveau beter 

ondersteunen van de gezinnen met zorgen rond veiligheid.  

 

Let op: Stap 3 gaan we niet zetten in 2021, maar in 2022.  In 2021 is de focus op stap 1 en 2. 

Stap 3  Het inrichten van lokale leergroepen                 
Bedoeling: Professionals van Lokale Teams en veiligheidspartners leren van elkaar 

Wanneer stap 2 is gerealiseerd, kunnen de Lokale Leergroepen worden ingericht. Deze groep bestaat 

uit dezelfde professionals als genoemd bij resultaat 2. Met het inrichten van Lokale Leergroepen geven 

we rechtstreeks vorm aan één van onze vier kernwaarden: We leren door samen te reflecteren.      Bij 

reflectie staat het professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op de individuele 

vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat bij reflectie nadrukkelijk om het leerproces van de 

professionals. Daarnaast gaat het ook om het vergroten van kennis en kunde – de theoretische bagage 

en inzichten die het handelen van de professional expliciet maken. Voor elke 1SKJ-professional is 

relflectie een blijvend onderdeel van het onderhouden van de registratie SKJ.  Zoals genoemd in het 

visie document “Gelderse kinderen, goed beschermd” is het werken vanuit de Gelderse kernwaarden 

bij uitstek een onderwerp wat met de vaste groep professionals op lokaal niveau besproken moet 

worden.  Getoetst moet worden bij hen of ze daadwerkelijk passen, of ze inderdaad die richtlijn bieden 

 
1 SKJ staat voor Stichting Kwaliteitskader Jeugd 
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voor betere samenwerking tussen de professionals van de verschillende organisaties.  “Wat zou deze 

kernwaarde voor jou in je dagelijks werk betekenen. Als je dat consequent zou toepassen in welke 

situaties zou dat dan moeilijk zijn of iets anders van je vragen?” 

In  een bijeenkomst van de Lokale Leergroep  : 

o Wordt casuïstiek besproken om gezamenlijk van te leren 

o Wordt voldaan aan de SKJ-voorwaarden 

o Ervaart een professional voordeel doordat het deelnemen aan de Lokale Leergroep het 

samenwerken op lokaal niveau versterkt 

 

Naar aanleiding van het ambtelijk en bestuurlijk overleg januari 2021 

 

Bij bespreking van de uitkomsten van het ambtelijk en bestuurlijk overleg met de werkgroep 

Samenwerken in de praktijk, werd geconcludeerd dat de opdracht aan gemeenten om in 2021 twee  

samenwerkingsbijeenkomsten plus twee lokale leergroepen te veel van het goede was. We hebben 

gekeken hoe we het wel behapbaar kunnen maken.  We hebben daarom gekozen om de lokale 

eergroepen als idee niet los te laten, maar de start daarvan niet in 2021 plaats te laten vinden.  We 

vragen de gemeenten om bij de organisatie van de samenwerkingsbijeenkomsten, een 

gemeenschappelijk lerend element te integreren. Daarmee heeft de bouwsteen” Samenwerken en 

leren op lokaal niveau” in 2021 de focus op de eerste twee stappen: 

• Het inrichten van een steunstructuur voor contactbeheer 

• Het organiseren van lokale samenwerkingsbijeenkomsten 

 

1. Welke schaalgrootte past het beste bij de vormgeving van de lokale samenwerkingsbijeenkomsten? 

Tijdens de bespreking van deze vraag in de werkgroep is nogmaals bevestigd dat de bijeenkomsten  

bedoeld zijn om de samenwerking op juist lokaal niveau te versterken. Echter vraagt een lokale schaal 

veel van de veiligheidspartners aan ureninzet. Zij zouden dan deel moeten nemen aan 

samenwerkingsbijeenkomsten van 51 individuele gemeenten. Een jeugdhulp- regionale schaal doet 

vanwege het grote aantal professionals echter te veel af aan de kwaliteit van de ontmoeting en verliest 

daardoor aan kracht en bedoeling. Daarom is het voorstel van de werkgroep om de 

samenwerkingsbijeenkomsten op de schaal van een subregio vorm te geven. Dat wil zeggen een klein 

aantal gemeenten gezamenlijk. (Centraal Gelderland denkt bijvoorbeeld aan vier subregio’s) De 

meerwaarde hiervan is dat professionals van Lokale Teams die werken voor gezinnen waar het 

herstellen van veiligheid een opdracht is, ook horen en leren hoe bij buurgemeenten wordt gewerkt. 

Voor deze subregionale schaal is ook gekozen omdat dit minder ureninzet vraagt van de Lokale Teams 

en veiligheidspartners.  

Het initiatief voor de organisatie van de samenwerkingsbijeenkomsten ligt bij de ‘centrale’ gemeente 

in de jeugdhulpregio. Aan hen is dan ook de vraag om in nauw overleg met de andere gemeenten en 

de betreffende veiligheidspartners te komen met een voor de jeugdhulpregio en veiligheidspartners 

goed passende (subregionale) schaal.  

2. Waar moeten de twee samenwerkingsbijeenkomst in 2021 aan voldoen? 

In het ambtelijk en bestuurlijk overleg van januari 2021 is genoemd dat gemeenten ook willen 

verkennen in hoeverre de samenwerkingsbijeenkomsten aan kunnen sluiten bij de al bestaande 

initiatieven in de jeugdhulpregio. Uiteraard hebben de gemeenten de ruimte om de opdracht te 
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komen tot twee samenwerkingsbijeenkomsten te integreren in al bestaande goed lopende 

initiatieven.  Maar waar moet een samenwerkingsbijeenkomst vanuit de GVJB aan voldoen? 

• Het programma biedt gelegenheid voor professionals om elkaar en elkaars werkwijze (dan wel 

een gedeelte daarvan) te leren kennen. 

• De visie en kernwaarden zoals beschreven in “Gelderse kinderen, goed beschermd” krijgen plek 

in het programma. Het programma biedt gelegenheid voor professionals om de betekenis 

hiervan in hun dagelijkse werk te verkennen. 

• Professionals maken kennis met de verschillende bouwstenen van de GVJB. Het programma 

biedt gelegenheid om de inhoud en de opbrengst te verkennen en te bespreken (Denk 

bijvoorbeeld aan het escalatiemodel en het vereenvoudigd aanmeldproces jeugdhulp) 

• Het programma biedt de gelegenheid aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan over de 

eerste stappen die zij zien in het op lokaal niveau beter ondersteunen van gezinnen met een 

opdracht om veiligheid te herstellen. 

Het goed en concreet uitwerken van een inspirerend en passend programma vraagt nog wel de 

nodige voorbereiding. De vraag aan de initiatief nemende gemeenten is om hierin ook zeker een 

aantal professionals te betrekken zodat het programma aansluit bij hun vragen en behoeften. 

Wat vraagt de deelname van professionals aan tijdsinvestering? 

1. Uitgaande van een gebiedsgerichte, dan wel regionale inrichting van de organisatie van de 
betrokken veiligheidspartners, moet het goed mogelijk zijn om gebiedsgebonden professionals af 
te vaardigen naar de samenwerkingsbijenkomsten.  

2. Uitgaande van één uur voorbereidingstijd (leestijd), twee uur deelname, één uur reistijd, gaan 
we uit van een inzet van vier uur per professional per samenwerkingsbijeenkomst. (bij een online 
samenwerkingsbijeenkomst kan de reistijd anders worden benut) 

3. Uitgaande van de subregionale schaalgrootte en een ureninschatting van maximaal vier uur per 
bijeenkomst, kan bij twee samenwerkingsbijeenkomsten in 2021 uitgegaan worden van een 
ureninvestering van maximaal acht uur per medewerker.  
 

Om te zorgen voor een juiste en adequate samenstelling van professionals van de veiligheidspartners 
en lokale teams zal in de voorbereiding expliciet aandacht besteed moeten worden aan dit aspect.  

 
Opdrachten aan de jeugdhulpregio’s in 2021 
 

1. Maak ten behoeve van het goed contactbeheer per organisatie en gemeente inzichtelijk wat de 

contactgegevens zijn van de betrokken professionals en draag zorg voor adequate verzameling 

en verspreiding  hiervan. 

2. Organiseer in 2021 twee  samenwerkingsbijeenkomsten waarin de betreffende professionals 

elkaar en elkaars werkwijze leren kennen. 

 

Opdracht aan de drie veiligheidspartners en Lokale Teams in 2021 

 

1. Faciliteer uw professionals zodat zij in 2021 deel kunnen nemen aan twee samenwerkingsbijeenkomsten  

 

Vraag aan het bestuurlijk overleg:  

 

1. Bent u akkoord met bouwsteen 2 “Samenwerken en leren op lokaal niveau” ? 


