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Aanbod voor gemeenten 

 

In de jaren voor en direct na de stelselwijziging in de jeugdhulpverlening in 2015 is alle aandacht 

gericht geweest op het waarborgen van de continuïteit van zorg. Nu komt er meer ruimte voor 

reflectie op het ingezette beleid en voor de vraag hoe de doelen van de Jeugdwet in de 

werkpraktijk behaald kunnen worden. Veel gemeenten ervaren de noodzaak hiervan ook doordat 

ze kampen met aanzienlijke budgetoverschrijdingen.   

 

Wij werken voor zowel gemeenten, gemeentelijke regio’s als organisaties die werken opdracht van 

de gemeente zoals gemeenschappelijke regelingen, inkooporganisaties en organisatievormen 

waarin toegangs- en hulpverleningstaken van de gemeente zijn belegd. 

 

VanMontfoort biedt gemeenten advies, onderzoek, transformatiemanagement, pilot- en 

procesbegeleiding. Voor medewerkers bieden wij deskundigheidsbevordering, lerende praktijk, 

reflectieve praktijk, professionele oordeelsvorming, tijdelijke expertise, opleiding en training. 

 

Ons aanbod ontwikkelt zich voortdurend in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Hieronder 

geven we enkele actuele thema’s weer van ons werk voor gemeenten. Heeft u als gemeente een 

vraag, dan bespreken we graag met u de mogelijkheden om een aanbod op maat te maken. 

 

Thema’s 

 

1. Terugdringen financiële tekorten, grip op uitgaven jeugdhulp 

Natuurlijk vinden alle gemeenten jeugdhulp belangrijk. Ze willen niet inleveren op de kwaliteit en 

vullen de tekorten nogal eens aan uit andere middelen. Maar een structureel tekort is op termijn 

onhoudbaar. Daarom zoeken veel gemeenten op dit moment naar manieren om goede kwaliteit 

jeugdhulp te kunnen leveren binnen het budget. 

Wij helpen de gemeente bij het maken van keuzes en het nemen van maatregelen om grip te 

krijgen op de hoge uitgaven voor de jeugdhulp.  

 

Producten: 

QuickScan voor gemeenten om inzicht te geven in tekorten jeugdhulp 

Masterclass sneller jeugdhulp op maat en binnen budget 

 

2. Professionalisering van de toegang 

Actielijn 1: betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen                                                

Actielijn 6: investeren in vakmanschap 

 

De gemeente moet een hoogwaardige toegang inrichten. Door ervaren, goed geschoolde 

professionals vooraan te plaatsen, hen te vragen kritisch te zijn zowel op te veel als te weinig zorg 

en hen de ruimte te geven om het op hun eigen manier te doen kan de gemeente kwaliteit 

combineren met efficiëntie. 

Voor medewerkers bieden wij op dit vlak deskundigheidsbevordering, lerende praktijk, reflectieve 

praktijk, professionele oordeelsvorming, tijdelijke expertise, opleiding en training. 

 

https://www.vanmontfoort.nl/nieuws/quickscan-voor-gemeenten-geeft-snel-inzicht-in-tekorten-jeugdhulp/
https://vanmontfoortopleidingen.nl/interactieve-masterclass-sneller-jeugdhulp-op-maat-en-binnen-budget-dat-kan/
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3. Efficiënter maken jeugdbeschermingsketen 

Actielijn 5: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt. 

 

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat kwetsbare gezinnen met structureel complexe 

problemen vaak moeilijk bereikt worden. De samenwerking tussen instellingen op 

gebied van veiligheid is verbeterd (o.a. de jeugdbeschermingstafels), maar het ontbreekt 

nog aan een gezamenlijkheid in de organisatie van werkprocessen en risicotaxaties. 

Wij ondersteunen gemeenten bij verhoging van de kwaliteit van onderzoek, oordeelsvorming en 

besluitvorming binnen de jeugdbeschermingsketen om zo tot minder schakels en een kortere 

doorlooptijd te komen. 

 

4. Terugdringen aantal uit huis plaatsingen 

Actielijn 2: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. 

 

De film Alicia confronteert ons met de realiteit dat uithuisplaatsing ook risico’s inhoudt voor het 

perspectief van het kind. Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd biedt een aanknopingspunt, al is 

“meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien” nog niet concreet.  

Wij helpen de gemeente bij het concretiseren van het terugdringen van het aantal uit huis 

geplaatste kinderen binnen de gemeente, waarbij het gaat om herstel van het gewone leven in 

ongewone omstandigheden. 

 

5. Meer integraal werken binnen het sociaal domein 

Eén van de doelstellingen van de transformatie is dat de uitvoeringsorganisaties van de 

gemeenten in het sociaal domein integraal en zonder “schotten” werken voor de inwoner. 

Het kind is ongedeeld en daarom moet de ondersteuning vanuit de verschillende instanties en 

wetten voor het kind en de ouders één geheel vormen. 

De gemeenten geven de uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein de opdracht om te werken 

op basis van de transformatie: integraal en zonder schotten. Niet de verantwoordelijkheid 

overnemen, maar de eigen kracht van mensen en netwerken versterken. Voorop stellen van 

(herstel van) het gewone leven. 

Wij ondersteunen de gemeente d.m.v. deskundigheidsbevordering en cultuurverandering bij het 

integraal werken en organiseren (organisatieadvies, verandermanagement). 

 

6. Jeugdhulp en onderwijs 

De gemeente heeft een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van jeugdhulp en onderwijs. Dat 

gaat over instanties, maar in het licht van de transformatie staan de jeugdige en de ouders 

centraal. De instanties vormen de kring om de jeugdige en de ouders onderwijs te geven en waar 

nodig ondersteuning te bieden. 
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Om de samenwerking tussen jeugd, ouders en school concreet te maken en te borgen bieden wij 

het programma JOS aan (jeugd, ouders en school).  

 

De doelen van het programma zijn:  

• Ondersteuning op maat voor ieder kind in de leerplichtige leeftijd  

• Integraal werken vanuit onderwijs en jeugdhulp  

• Samenwerking van kind, ouders, school en gemeente (CJG, Jeugdteam)  

• Verschuiving van de professionele wereld naar de leefwereld (de-medicaliseren)  

• Goede zorg  binnen het beschikbare integrale budget 

 

7. De Thuisbasis 

Onze zusterorganisatie De Thuisbasis Sociaal werk voert in opdracht van de gemeente sociale 

wijkteams of specifieke programma’s uit. Zie http://dethuisbasis.nl/. 

 

Contact 

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met  

Annika Verhagen, markteigenaar Gemeenten: 

 

M 06 - 23 01 27 76 

E av@vanmontfoort.nl  

http://dethuisbasis.nl/
mailto:av@vanmontfoort.nl

