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Inleiding 
In de informatienota van 29 september 2020 en van 25 mei 2021bent u door ons geïnformeerd over de 
aanleiding, inhoud en voortgang van het transformatieplan ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak 
voor kwetsbare jongeren’. In deze notitie informeren we u over de realisatie en afronding van het 
Transformatieplan in Regio Rivierenland. 
 
Start 
In 2018 heeft Regio Rivierenland samen met de 10 gemeenten een aanvraag gedaan voor een 
transformatieplan bij het Transformatiefonds, een fonds van de VNG en het Rijk, om de vernieuwing 
van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Op basis van deze aanvraag heeft Regio 
Rivierenland destijds een financiële bijdrage ontvangen van ruim 1,5 miljoen euro voor de jaren 2019-
2021. 
 
Transformatieplan ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’ 
Het uitgangspunt van de transformatie is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en 
effectiever te maken. We willen normaliseren. Dat betekent dat de jongere op tijd de juiste hulp krijgt 
die nodig is. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het 
probleemoplossend vermogen van het gezin en sociale omgeving. Voor de realisatie van het 
transformatieplan is een actieprogramma uitgevoerd voor kwetsbare jongeren tussen de 12 en 23 jaar 
met drie sporen: 
1. Toekomstgericht werken; 
2. Betere aansluiting tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs en 
3. Actietafel. 
 
In principe had dit plan een doorlooptijd van 2019-2021. Door de Coronapandemie zijn een aantal 
plannen vertraagd en heeft het daardoor een uitloop tot en met 2022. 
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Per spoor informeren wij u over de voortgang.  
 
Spoor 1: Toekomstgericht Werken 
In elke gemeente zijn toekomstcoaches aangesteld (in onze gemeente via Mozaïek en 
Connect2jeugd). De toekomstcoach werkt preventief en probeert zo vroeg mogelijk in beeld te zijn en 
zet in op het versterken van de eigen kracht van de jongere. De toekomstcoach gaat zelf proactief te 
werk (op straat, op scholen, online) en heeft zich bekend gemaakt bij belangrijke ketenpartners.  In 
totaal hebben er 169 jongeren intensief samengewerkt met de toekomstcoach (zie grafiek). De 
tevredenheid vanuit de jongeren over de gevolgde trajecten is groot. De meeste vragen gingen over 
zorg en welzijn, maar ook over opleiding of werk. Ook de gemeenten zijn positief en nemen dit op in 
het preventief jeugdbeleid. In de gemeente West Betuwe zijn per 1 oktober 2020 4 jongerenwerkers 
actief als Toekomstcoach (2 van Mozaïek en 2 van Connect2jeugd). In onze gemeente hebben 23 
jongeren gebruik gemaakt van de Toekomstcoach.   
 
Binnen het spoor ‘toekomstgericht werken’ is ook afgesproken om een start te maken met de 
methodiek van Join Us. Join Us is een methode om eenzaamheid onder jongeren tussen de 12-25 jaar 
terug te dringen door jongeren samen te brengen en hen te helpen om op een krachtige en positieve 
manier sociaal redzaam te worden. De toekomstcoaches worden getraind om te werken volgens deze 
methodiek, en starten in 2022 drie groepen in de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel. Deze 
groepen zijn toegankelijk voor jongeren uit heel Regio Rivierenland. In onze gemeente hebben zich 
hiervoor te weinig jongeren aangemeld om één groep te kunnen vormen. Als er meer jongeren zich 
aanmelden kan ook in onze gemeente straks een groep gevormd worden.  
 
Resultaten 
Onderstaand de cijfers over het aantal jongeren dat per gemeenten door de toekomstcoaches is 
begeleid. De tevredenheid vanuit de jongeren over de gevolgde trajecten is groot. De hulpvragen 
worden dan ook in de meeste gevallen met een positief resultaat afgesloten. Wanneer dit niet het 
geval is, wordt deze veelal aangepast of uitgebreid als de situatie hier om vraagt. 

 gemeente aantal trajecten 

Buren 21 

Culemborg 23 

Neder-Betuwe 17 

Maasdriel 53 

Tiel 6 

West Betuwe 23 

West Maas & Waal 11 

Zaltbommel 15 

totaal 169 
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Een belangrijk resultaat van dit project is dat in alle gemeenten toekomstcoaches aan de slag zijn 
gegaan, vaak gekoppeld aan het jongerenwerk. Dit heeft gezorgd voor meer focus op de preventieve 
aanpak binnen het domein jeugd. In alle gemeenten is er meer aandacht voor zowel het jongerenwerk, 
als de werkwijze toekomstgericht werken. De deelnemende gemeenten ervaren dat er een gat is 
ingevuld tussen de groepsgerichte aanpak van het jongerenwerk en de hulpverlening die wordt 
geboden door de lokale teams en zorgaanbieders. Binnen het jongerenwerk is door het integreren van 
toekomstcoaches meer ruimte ontstaan om te focussen op de individuele vragen, en daarmee bij te 
dragen aan de gewenste beweging van normaliseren. De gemeenten geven aan nu beter in staat te zijn 
om hun opdrachtgeversrol goed in te vullen richting de welzijnsorganisaties. Zo is duidelijker 
geworden hoe de opdracht eruit moet zien die daar wordt neergelegd. Tot slot is er meer uitwisseling 
en afstemming ontstaan tussen de gemeenten.  
 
Leerpunten 
Er is veel aandacht uitgegaan naar de inzet van de toekomstcoaches in de gemeenten, een zichtbaar 
resultaat van dit project. Waar minder de aandacht naar uit is gegaan dan vooraf gedacht, is de 
methodiek van het toekomstgericht werken en het bijbehorende ambassadeurschap. Er mag nog meer 
aandacht zijn voor het leggen van de verbinding met de ‘buiten wereld’, zoals de lokale teams, het 
onderwijs en de zorgaanbieders. De conclusie is dat er veel stappen zijn gezet, maar tegelijkertijd is 
het een proces van lange adem. Dat vraagt om blijvende aandacht in 2022 en verder. 
 
Borging na 2021 
De borging krijgt op verschillende manieren vorm: 

- Lokale inbedding door het integreren van de werkwijze toekomstgericht werken in de 
gemeentelijke opdracht aan het jongerenwerk, reservering van de kosten in de begroting, 
opname in het preventieve jeugdbeleid; 

- Het overleg tussen de gemeenten rondom preventief jeugdbeleid voort te zetten om 
ervaringen te blijven uitwisselen; 

- Het toekomstgericht werken is opgenomen in het inkoopbeleid voor 2023 en verder. 

35
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aantal hulpvragen per leefdomein

Onderwijs en Opleiding Werk

Inkomen Zorg en Welzijn (inclusief support en vrije tijd)

Veiligheid Wonen

Huiselijke relaties
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Spoor 2: Onderwijs-Zorg 
Voor gemeenten is het belangrijk om de samenwerking met het onderwijs te versterken. Het doel is 
een optimale ondersteuning op en naast de school te bieden, zodat leerlingen zich veilig voelen en 
zich kunnen ontwikkelen. Vanwege de lokale verschillen is besloten om binnen dit spoor lokaal 
maatwerk toe te passen. Dit betekent datgene doen wat nodig is in de specifieke gemeenten. Vanaf 
het schooljaar 2019-2020 zijn er verschillende pilots gestart en uitgevoerd, nader vormgegeven naar 
gelang de vraag binnen de bewuste gemeente.  
 
In de gemeente West Betuwe zijn we in gesprek gegaan met het voortgezet onderwijs, te weten De 
Lingeborgh en de Ida Gerhardt Academie om de verbinding Onderwijs en Zorg te versterken. Beide 
scholen signaleren een toename van het aantal leerlingen die geestelijk in de knoop zitten. De 
Lingeborgh heeft behoefte om het schoolmaatschappelijk werk (SMW) uit te breiden en de 
samenwerking tussen gemeente, het Team sociaal en de school te verbeteren. De Ida Gerhardt 
Academie heeft behoefte aan het opzetten van een Zorgadviesteam (ZAT) met een verbinding met het 
Team sociaal van de gemeente. Dit wordt nu uitgewerkt in concrete afspraken. De gemeente West 
Betuwe stelt uren beschikbaar voor een medewerker van het lokale team om de verbinding te leggen 
met de twee VO scholen in de gemeente. 
 
Het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs-zorg heeft potentie, maar vraagt wel om een 
lange adem. De ervaring leert dat het gaat om het bij elkaar brengen van twee verschillende domeinen 
met ieder hun eigen benadering en invalshoek. Door extra ruimte te creëren door urenuitbreiding en 
het toevoegen van deskundigheid lukt het steeds beter om bruggen te slaan en elkaar te vinden waar 
nodig. 
 
Resultaten 
Omdat de pilots recent zijn gestart, is het nog niet haalbaar om iets te zeggen over de concrete 
resultaten die de pilots opleveren. Wel is er in aanloop naar de pilots al een beter contact ontstaan 
tussen de lokale teams van de gemeenten en het onderwijs. Men weet elkaar al beter weet te vinden 
en er is meer begrip voor elkaars benadering en aanpak. Doordat er meer uren beschikbaar zijn, wordt 
de ruimte gevoeld om de nodige afstemming te zoeken. Het is ook mooi om te merken dat daar waar 
eerst de deur dicht leek te zijn bij een aantal onderwijsinstellingen, het nu wel is gelukt om een ingang 
te vinden. Met het inzetten van deze middelen leveren we extra inspanningen en proberen we nieuwe 
instrumenten uit. Tot slot is er ook al een voorzichtige beweging te zien van maatwerkvoorzieningen 
naar voorliggende voorzieningen.  
 
Leerpunten 
Het laten landen van dergelijke plannen vraagt om veel tijd en overleg. Het is een proces van lange 
adem. Het vraagt doorzettingsvermogen en geduld. Het feit dat er nu uren beschikbaar zijn gemaakt 
helpt ontzettend in het maken van de verbinding. Ook is ervaren dat zorg en onderwijs nog steeds 
twee verschillende domeinen zijn, met verschillende culturen. Het gesprek blijven houden over 
gemeenschappelijke doelen is dan ook belangrijk.  
 
Borging na 2021 
Omdat de pilots recent zijn gestart en doorlopen in 2022, is het belangrijk om oog te blijven houden 
voor de monitoring en de opbrengst. Omdat het project Transformatiefonds is geëindigd, is 
afgesproken om dit onderwerp op te nemen in het regionale overleg onderwijs. Hiermee wordt ervoor 
gezorgd dat het leren van de pilots door gaat en dat leerervaringen onderling worden uitgewisseld.  
 
Spoor 3: Actietafel 
Met de uitvoering van de Actietafel, wordt ook gewerkt aan het ontwikkeldoel om optimale 
ondersteuning in en naast de school te bieden. Een groep van professionals (onder andere lokale 
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teams, jongerenwerk, zorgcoördinatoren onderwijs, ggz, jeugdreclassering, leerplicht en Regionale 
Meldpunt Coördinatie/RMC), met verschillende achtergronden en expertises komt eens per 6-8 weken 
bijeen om complexe- en vastgelopen casussen te bespreken. Door het combineren van verschillende 
invalshoeken en expertises, wordt er een actie voor de jongere bedacht, die in het reguliere overleg of 
circuit nog niet heeft plaatsgevonden (out of the box denken).  
 
Er zijn in totaal 30 casussen ingebracht, waarbij de besproken situaties van de jongeren allemaal erg 
complex waren. De casuïstiek is uiteenlopend, maar er is vaak sprake van langdurig thuiszitten in 
combinatie met andere problematiek zoals psychische- of gedragsproblemen, Licht Verstandelijke 
Beperking (LVB) of schulden.  
 
Resultaten 
In juni 2019 is de eerste actietafel georganiseerd, met in totaal drie actietafels dat jaar. In 2020 vonden 
er acht tafels plaats, in 2021 negen. Daarnaast is er op basis van ‘consultatie & advies’ overleg 
geweest over negen casussen. Een groot aantal partijen nemen deel. De casuïstiek is uiteenlopend. 
Vaak is sprake van langdurig thuiszitten in combinatie met andere problematiek zoals psychische- of 
gedragsproblemen, LVB of schulden. 
 
De ervaringen rondom de Actietafel zijn positief. Door het structurele karakter leren de verschillende 
deelnemers elkaar steeds beter kennen en begrijpen beter hoe het werkveld van collega’s eruit ziet. 
Dat maakt de samenwerking makkelijker. De lijnen worden korter. Dit draagt bij aan de 
deskundigheidsbevordering van de deelnemers. De casuïstiek die wordt besproken komt weer in 
beweging. Er worden nieuwe oplossingen gezien en soms zelfs gezamenlijk opgetrokken of 
overgedragen als dat nodig is. De rol van de externe voorzitter wordt goed ingevuld en is van groot 
belang om het gesprek goed te voeren.  
 
Leerpunten 
Een belangrijke taak van de voorzitter is om een veilige leeromgeving te creëren, omdat gevraagd 
wordt van de inbrenger om zich kwetsbaar op te stellen. Nu is er veel inbreng vanuit het onderwijs. Het 
is goed als ook de lokale teams of zorgaanbieders casuïstiek inbrengen. Dat vraagt meer aandacht 
voor de verbinding met deze partijen. Tot slot is het ook belangrijk om duidelijk te communiceren over 
de rol van de Actietafel ten opzichte van de Beschermingstafel en het Expertteam. Deze overlegtafels 
hebben ieder een andere focus, maar het onderscheid is niet voor iedereen duidelijk.  
 
Borging na 2021 
Omdat niet alle middelen zijn ingezet, is er voldoende budget over om de actietafel voort te zetten in 
2022. Voor het vervolg na 2022 wordt onderzocht of de actietafel kan worden opgenomen in de 
Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV).  
 
Financiën 
De uitvoering van het Transformatieplan heeft geen financiële consequenties. De kosten zijn 
gefinancierd uit het landelijk beschikbaar gestelde Transformatiefonds voor Regio Rivierenland.  Voor 
het verbinden en versterken van Onderwijs en Zorg is aan de gemeente West Betuwe een bedrag van 
ruim 68.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag zetten we in voor het structureel verstevigen in de 
relatie tussen de gemeente (Team sociaal), Schoolmaatschappelijk werk (SMW) en de VO scholen. 
Voor het blijvend inzetten van toekomstcoaches in de gemeente is een bedrag van 61.803 euro in de 
begroting opgenomen. Deze sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren zorgt ervoor dat er minder 
beroep op specialistische zorg wordt gedaan en daarmee de uitgaven voor jeugdzorg worden 
verminderd.  
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Tot slot 
De gevolgen van de coronapandemie treffen vooral de kwetsbare jongeren in onze regio. Daarom is 
het nog belangrijker dat organisaties, professionals en gemeenten elkaar weten te vinden en integraal 
samenwerken.  
Het Transformatieplan ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’ komt tot 
een einde, de pilots worden afgerond. Er is door gemeenten hard gewerkt aan een praktische invulling 
van het plan, dichtbij de jongeren en professionals. Gericht op actie en doen wat nodig is. De 
succesvolle elementen uit dit plan die bijdragen aan die integrale aanpak krijgen een structureel 
karakter door inbedding in regulier beleid. Zodat er structureel wordt samengewerkt aan preventie en 
de sluitende aanpak die zo hard nodig is. 

 

Via de Infographic ziet u in één oogopslag de eindevaluatie “Samenwerken aan een sluitende aanpak 

voor kwetsbare jongeren”.  
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