
 

 

Jeugdteam Montfoort 

Jaarverslag 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Montfoort, 28 juni 2022 
 
Lianne Groot 
Adri van Montfoort 
 
www.jeugdteammontfoort.nl 

http://www.jeugdteammontfoort.nl/


2 

Inhoud 
 
 

1. Inleiding        p. 3 
 

2. Beschrijving Jeugdteam Montfoort     p. 3 
2.1 Positie en taken       p. 3 
2.2 Medewerkers       p. 3 
2.3 Werkwijze        p. 4 
 

3. Hoofdpunten beleid gemeente      p. 6 
3.1 Integraal werken in het sociaal domein    p. 6 
3.2 Goede kwaliteit hulp- en dienstverlening    p. 7 
3.3 Beheersen van de totale uitgaven Jeugdwet    p. 12 
 

4. Vooruitblik naar 2022        p. 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 

1. Inleiding 
 
In de gemeente Montfoort voert Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk met subsidie van de gemeente 
het Jeugdteam uit. Ouders en jeugdigen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Jeugdteam 
met vragen over opvoeden en opgroeien. Het Jeugdteam geeft informatie en advies en begeleidt zelf 
gezinnen binnen de grenzen van de eigen capaciteit en deskundigheid van het team. Ook schakelt 
het Jeugdteam specialistische jeugdhulp in waar dat nodig is. Het Jeugdteam maakt dan met de 
gezinsleden en de aanbieder afspraken. Het uitgangspunt is dat specialistische jeugdhulp tijdelijk en 
doelgericht is en dat vervolgens het gezin weer zelf verder kan. In het geval er nog een vervolg nodig 
is van specialistische hulp of (nazorg)begeleiding door het Jeugdteam, dan wordt dit tijdig besproken 
tussen Jeugdteam, gezinsleden en aanbieder. 
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkeling en de activiteiten van het Jeugdteam in 2021.  
 
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van het Jeugdteam, met de positie van het team, de 
medewerkers en de werkwijze. Hoofdstuk 3 volgt de hoofdpunten van het beleid en de resultaten. 
Afsluitend geeft hoofdstuk 4 een vooruitblik naar 2022.  
 
 

2. Beschrijving Jeugdteam Montfoort 
 
2.1 Positie en taken 
 
Het Jeugdteam is de eerste lijn in de gemeente voor de Jeugdwet. Het Jeugdteam heeft als taken: 
 

- Het geven van informatie en advies aan ouders en jeugdigen;  
- Het verhelderen van de vraag in gesprek met de gezinsleden; 
- Het bieden van begeleiding aan jeugdigen, ouders en gezinnen op basis van de vraag; 
- Het verwijzen naar specialistische jeugdhulp en het volgen van het verloop van de 

specialistische hulp. 
 
Het Jeugdteam voert de lokale functies van de Jeugdwet in de gemeente Montfoort al uit sinds 1 
januari 2015. De Stichting is in de huidige vorm op 1 januari 2020 ontstaan door het in één 
rechtspersoon onderbrengen van het Stadsteam Oudewater en het Jeugdteam Montfoort. Het doel 
van de Stichting is het realiseren van goede kwaliteit hulp- en dienstverlening in het sociaal domein 
binnen het beschikbare budget. 

De Jeugdwet geeft in artikel 1.1 een zeer brede definitie van jeugdhulp. Alle vormen van 
ondersteuning, hulp of zorg bij problemen met opvoeden en opgroeien kunnen eronder vallen. De 
vragen bij het Jeugdteam variëren dan ook van lichte, eenvoudige opvoedvragen tot de zwaarste 
problemen. De zware problemen gaan over problemen van ouders waardoor ze tijdelijk of langdurig 
niet of niet goed voor de kinderen kunnen zorgen, echtscheidingsconflicten, andere conflicten in het 
gezin of in de familie, psychische problemen van individuele kinderen, armoede, schulden, 
problemen met huisvesting of met werk, problemen met school voor de kinderen, medische 
problemen, vormen van verslaving, etc. De gemeente Montfoort wil het ontstaan van aparte 
loketten voor categorieën van problemen vermijden, omdat de ervaring leert dat er altijd overlap is 
tussen categorieën. Er is daarom geen apart loket voor ‘echtscheiding’. Vragen over echtscheiding en 
scheidingsconflicten komen zowel bij het Jeugdteam als bij het Sociaal Team van SWOM binnen. De 
medewerkers zorgen voor de verbinding als een inwoner op verschillende plaatsen aanklopt. Wel is 
het een gegeven dat een klein aantal hooglopende scheidingszaken de medewerkers van het 
Jeugdteam veel tijd en energie kosten. 
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In de gemeente Montfoort valt het Jongerenwerk eveneens onder het Jeugdteam. Het Jongerenwerk 
wordt uitgevoerd door Jeugdpunt. Er is 8 uur per week beschikbaar en er zijn twee jongerenwerkers. 
De jongerenwerker legt contact met groepen jongeren in Montfoort en Linschoten en biedt na 
overleg met het Jeugdteam enkele jongeren individuele coaching. De jongerenwerker werkt samen 
met diverse instanties zoals de gemeente, de buurtsportcoaches, de politie en andere personen ten 
aanzien van welzijn, openbare orde en veiligheid. 

Als speciale taak verzorgt het Jeugdteam de coördinatie van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) 
in de gemeente. Voor meer informatie over deze taak verwijzen we naar het vve-jaarverslag. 

 
2.2 Medewerkers 
 
In 2021 bestond het Jeugdteam Montfoort uit 7 personen. Van hen werkten er 5 (3,7 fte) als 
jeugdhulpverleners, 1 (0,22 fte) als gedragswetenschapper en 1 (0,44 fte) als teamleider. De 
teamleider gaf leiding aan de medewerkers en was tevens contactpersoon voor de gemeente en voor 
vele personen en instanties in het netwerk van het Jeugdteam.  
Alle medewerkers zijn gekwalificeerd als jeugdhulpverlener en zijn geregistreerd bij SKJ. 
In de periode september tot en met december was het team uitgebreid met een jeugd- en 
gezinswerker op basis van inhuur. 
 
Evenals in voorgaande jaren is er in 2021 veel aandacht geweest voor deskundigheidsbevordering. Dit 
gebeurt door middel van casuïstiekbesprekingen, intervisie, supervisie en diverse trainingen en 
opleidingen. Elk kwartaal nemen we als team op een zogenaamde team-dag de tijd om met elkaar 
stil te staan bij methodische en beroepsethische onderwerpen. Tevens gaan we dan in op de 
kwartaalcijfers en het beleid van de gemeente/regio. 
Alle medewerkers zijn geschoold in TripleP en in het werken met het analysemodel de viervensters.  
In 2021 heeft een medewerker de HBO Masteropleiding Jeugdzorg bij Hogeschool Leiden met succes 
afgerond. Twee medewerkers hebben een uitgebreide opleiding systemisch werken gevolgd. 
 
De werkbelasting was in 2021 evenals in eerdere jaren fors. Corona was gedurende vrijwel geheel 
2021 nog een complicerende factor, zowel voor de medewerkers als voor de inwoners.  
Naarmate de corona maatregelen langer duurden steeg het aantal aanmeldingen van jongeren met 
depressieve of andere psychische klachten. Breder waren er vanaf september veel aanmeldingen van 
gezinnen met meer dan gemiddeld zware problemen. In hoeverre dit toeval is en in welke mate er 
een verband is met corona valt niet te bepalen. 
 
Een gevolg van deze werkdruk was dat in de periode na de zomervakantie de wachttijd tussen de 
aanmelding en het eerste gesprek met een jeugd- en gezinswerker vaker dan voorheen langer dan 2 
weken bedroeg en in een aantal gevallen opliep tot 4 tot 6 weken.  
 
 
2.3 Werkwijze 
 
De jeugdteammedewerker richt zich op de vraag van de gezinsleden ten aanzien van opvoeden en 
opgroeien. Het Jeugdteam werkt vanuit het uitgangspunt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de 
opvoeding van hun kinderen en dat ieder kind opgroeit in een bredere context van familie, vrienden 
en kennissen, buurtgenoten, school en andere basisvoorzieningen, kortom in een leefgemeenschap. 
Tussen de geboorte en de volwassenheid van een kind komen ouders en jeugdigen in onze moderne 
samenleving voor veel vragen en keuzes te staan. Bijna onvermijdelijk komen de gezinsleden daarbij 
moeilijke vragen en problemen tegen. Verreweg de meeste vragen lossen de mensen zelf op en 
daarbij is de steun van de mensen rond het gezin een belangrijke bron. Professionele hulpverlening, 
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diagnostiek en behandeling is niet altijd het beste antwoord op vragen over opvoeden en opgroeien. 
Het gaat vaker om ‘levens- en gezinsvragen’ dan om ‘stoornissen’. 
Sommige jeugdigen en gezinnen zijn echter wel aangewezen op professionele jeugdhulp. Het 
Jeugdteam doet er alles aan om te zorgen dat er niet te veel en niet te weinig professionele 
jeugdhulp wordt geboden. Dit in de eerste plaats omdat daarmee de ouders en jeugdigen het best 
worden geadviseerd en gesteund en in de tweede plaats omdat de gemeente alleen goede kwaliteit 
jeugdhulp kan blijven bieden met scherpte naar beide kanten: doen wat nodig is en niet doen wat 
niet nodig is, niet werkt of niet bij de Jeugdwet hoort.  
 
Vraagverheldering  
Het Jeugdteam begint met vraagverheldering. Een ouder of een jeugdige ervaart een probleem met 
opvoeden en opgroeien en neemt op eigen initiatief of op advies van een bekende, de school of de 
huisarts contact op met het Jeugdteam. De vraag van de inwoner kan zeer uiteenlopende 
achtergronden hebben en er zijn altijd verschillende manieren om met de ervaren problemen om te 
gaan. De meeste inwoners die bij het Jeugdteam aankloppen verwachten geen magische oplossing; 
ze verwachten iemand die luistert, hun verhaal serieus neemt en meedenkt over de vraag wat er 
precies aan de hand is, hoe ernstig het kan zijn, of het gaat om iets dat ‘gewoon’ hoort bij een 
levensfase, etc. Soms komt een ouder met een vraag voor een ‘diagnose’ plus een ‘oplossing’. 
Bijvoorbeeld: ‘ik heb een verwijzing naar de GGZ nodig, want mijn kind heeft ADHD’. Ook dan vindt 
het Jeugdteam het gesprek belangrijk. We bespreken met de ouders welke problemen de jeugdige 
en de ouders ervaren in het dagelijks leven, thuis, op school, in de vrije tijd. Wie maakt zich zorgen en 
wie heeft de ouder verteld dat hun kind ADHD ‘heeft’? Een diagnose en een gerichte behandeling 
kan de ouders houvast bieden (‘nu begrijpen we het gedrag’) en kan de jeugdige helpen om zich te 
concentreren. Maar een diagnose kan ook belemmerend gaan werken en kan later een rol spelen bij 
het zoeken van een vervolgopleiding of andere keuzes. Daarom adviseert het Jeugdteam ouders om 
de vraag: ‘wat heeft mijn kind?’ te vervangen door de vraag: ‘wie is mijn kind?’ Dat geeft meer 
ruimte voor andere manieren om met de ontwikkelingsvragen en het gedrag van de jeugdige om te 
gaan. Diagnostiek en medicijnen zijn dan voor de evidente, extreme en hardnekkige problemen en 
zijn voor een grote groep jeugdigen slechts een van de opties. Deze gesprekken kunnen ertoe leiden 
dat het Jeugdteam een verwijzing geeft, geen verwijzing geeft, of de ouders in overweging geeft nog 
over de opties na te denken en desgewenst advies te vragen bij een of meer aanbieders van GGZ 
Jeugd. 
 
Begeleiding 
In de begeleiding gaat het Jeugdteam uit van de mogelijkheden en de kracht van het gezin. De 
medewerker vraagt aan de gezinsleden welke mensen in hun eigen sociale netwerk mee kunnen 
denken over oplossingen. Hierbij gaat het in de eerste plaats om de denkkracht van de mensen: zij 
hebben een eigen perspectief op wat er aan de hand is en op wat er zou moeten of kunnen 
veranderen. Uiteraard kunnen mensen in de omgeving van het gezin ook meehelpen bij het 
uitvoeren van oplossingen. Soms gaat dit om een oppasfunctie, soms wordt de omgeving voor 
zwaardere taken gevraagd, zoals tijdelijke opvang van kinderen. Verder wordt gekeken of vrijwilligers 
ingeschakeld kunnen worden in het gezin. Hierbij werken we samen met de SWOM en verschillende 
vrijwilligersorganisaties die lokaal actief zijn. Op deze manier proberen we de oplossing van het 
probleem zo dicht mogelijk bij het gezin en in de eigen omgeving te organiseren.  
 
Ook zwaardere vormen van ondersteuning worden door het Jeugdteam geboden. Zo helpen we 
gezinnen bij vragen en problemen op het gebied van opvoeding, schulden, overlast, huiselijk geweld, 
criminaliteit etc. We gaan in gesprek met het gezin en desgevraagd met andere betrokkenen om 
gezamenlijk te bedenken wat er nodig is. Gaat een vraag verder dan de beschikbare competenties 
van het Jeugdteam, dan wordt een specialist betrokken.   
  
Bescherming in beweging 
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In 2020 is de gemeente Montfoort samen met Oudewater begonnen met de pilot Bescherming in 
beweging. Deze samenwerking tussen het jeugdteam, Veilig Thuis, de Raad voor de 
Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen is in 2021 uitgebouwd naar alle 5 gemeenten in 
Utrecht-West. Vanaf 1 januari 2022 is Bescherming in beweging door het rijk samen met een pilot in 
Utrecht erkend als één van de 6 landelijke proeftuinen Toekomstscenario Kind- en 
Gezinsbescherming.  
 
Voor het Jeugdteam betekende Bescherming in beweging in 2021 onder meer dat Veilig Thuis bij alle 
meldingen direct het Jeugdteam ging betrekken, zodat gezamenlijk met de gezinsleden gezocht kon 
worden naar de best mogelijke oplossingen voor de gemelde zorgen. SAVE-begeleiding in een 
vrijwillig kader (elders ook wel ‘drang-traject’ genoemd) werd in 2021 nog slechts voor één gezin 
ingezet. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gezinnen te helpen zonder drang of dwang. In het 
geval een kind ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling en die bedreiging niet kan worden 
opgeheven met vrijwillige hulpverlening past het Jeugdteam de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling toe.1 In sommige gevallen komt er dan alsnog een oplossing waar de gezinsleden 
achter staan; in andere gevallen komt er een maatregel van kinderbescherming.  
 
Ook tijdens een maatregel van kinderbescherming is de samenwerking tussen het Jeugdteam en de 
gecertificeerde instellingen nauwer geworden. Tussen SVMN en de WSS en het Jeugdteam is 
afgesproken dat de jeugdbeschermer of de gedragswetenschapper van de GI altijd eerst overleg 
voert met het Jeugdteam vóórdat de GI besluit om een vorm van specialistische jeugdhulp in te 
zetten. Volgens de Jeugdwet neemt de GI de beslissing over het inzetten van specialistische 
jeugdhulp tijdens de looptijd van een maatregel, maar de Jeugdwet bepaalt ook dat de GI vooraf 
overleg voert met de gemeente, omdat de gemeente (het Jeugdteam) beter op de hoogte is van de 
plaatselijke mogelijkheden dan de GI. Deze overleg-bepaling staat sinds 2015 in de wet, maar werd 
(en wordt) op veel plaatsen in het land niet of slechts beperkt uitgevoerd. Door de nauwere 
samenwerking gebeurt dit in de gemeente Montfoort vaker dan voorheen, zij het in 2021 nog niet in 
alle gevallen. 
 
Deze grotere betrokkenheid van het Jeugdteam bij de gezinnen die te maken hebben met Veilig 
Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of een GI zijn er in Montfoort relatief weinig maatregelen 
van kinderbescherming. Dat is in lijn met een van de doelen van de decentralisatie van 2015. Het 
beperkt daarnaast de kosten die SAVE bij de gemeente in rekening brengt. Het gevolg is echter ook 
dat het Jeugdteam meer werk heeft gekregen. Als regel gaat dit om gezinnen met ernstige 
problemen en daarmee is het werk voor het Jeugdteam niet alleen in omvang toegenomen, maar 
ook in zwaarte. 
 
 

3. Hoofdpunten beleid gemeente 
 
Jaarlijks maakt het Jeugdteam afspraken met de gemeente Montfoort over de belangrijkste punten 
van het gemeentelijk beleid. In algemene termen streeft de gemeente voor de uitvoering van de 
Jeugdwet naar de volgende 3 punten: 
 

- Integraal werken in het sociaal domein 
- Goede kwaliteit hulp- en dienstverlening 
- Beheersen van de totale uitgaven Jeugdwet 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 
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In dit hoofdstuk beschrijven we op welke manier het Jeugdteam in 2021 aan deze doelen gewerkt 
heeft en wat er gezegd kan worden over de resultaten. 
 
 
3.1 Integraal werken in het sociaal domein 
 
Beginnen bij de vraag van de inwoner 
De gemeente Montfoort vindt het belangrijk dat alle uitvoerende teams in het sociaal domein altijd 
denken en werken vanuit de vraag van de inwoner. Eerst moet de medewerker samen met de 
inwoner/ de gezinsleden de vraag verkennen en onderzoeken wat er nodig is en pas daarna moet 
gekeken worden naar de regels die voor ieder apart onderdeel van het sociaal domein gelden. Door 
op deze manier te kijken en niet te beginnen bij de regels, blijkt er vaak veel meer mogelijk voor de 
inwoner en kunnen er creatieve oplossingen gevonden worden binnen de ruimte die de wet biedt. 
Voor het Jeugdteam is deze manier van kijken een kernpunt in de werkwijze. Beginnen bij de vraag 
van het gezin en met gezond verstand samen met de gezinsleden doen wat nodig is, is in de 
afgelopen jaren een van de kernkwaliteiten geworden van medewerkers van het Jeugdteam.  
 
Eén werkwijze Jeugdteam en Sociaal Team 
Voor de gemeente is het voorts belangrijk dat alle uitvoerende teams in het sociaal domein op 
dezelfde manier werken. De levens- en gezinsvragen waarvoor de inwoners ondersteuning zoeken 
houden zich niet aan de hokjes in het sociaal domein. Een gezin kan te maken krijgen met het 
Jeugdteam, het sociaal team, Ferm Werk en de schuldhulpverlener en daarnaast zijn er nog diverse 
instanties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, huisvesting, etc.  
Het Jeugdteam heeft altijd met heel veel instanties samengewerkt.  
Specifiek heeft het college van B&W in 2021 bepaald dat de samenwerking tussen het Jeugdteam en 
het Sociaal Team van de SWOM intensiever moet worden. Het college wil dat het Jeugdteam en het 
Sociaal Team één gezamenlijke werkwijze ontwikkelen. Voor de inwoner moet het geen verschil 
maken bij welke van de twee teams de vraag binnenkomt. 
In de laatste maanden van 2021 is een aantal malen overleg geweest tussen de gemeente (college en 
beleidsambtenaren), bestuur en directie SWOM en RvT en bestuurder Stichting De Thuisbasis. Deze 
gesprekken gingen over de manier waarop de nauwere samenwerking tussen de teams en tussen de 
twee stichtingen het best kan worden bereikt. Met ieders instemming is besloten om deze 
samenwerking vanuit de praktijk en vanuit de inhoud vorm te geven. De belangrijkste ontwikkelingen 
vinden op dit punt plaats in 2022. 
 
Jongerenwerk 
Vanuit de gedachte van integraal werken is het Jongerenwerk ondergebracht bij het Jeugdteam. In 
2021 waren er twee jongerenwerkers vanuit Jeugdpunt actief in de gemeente voor 8 uur per week. 
Zij hebben aandacht besteed aan groepen jongeren in de kernen Montfoort en Linschoten en ze 
hebben enkele jeugdigen individuele coaching geboden.  
 
Samenwerking Jeugdteam en de scholen 
In 2021 is de gemeente gestopt met aparte financiering van onderwijs-zorg op de scholen. De taak 
om zorg te bieden in nauwe samenwerking met de scholen is belegd bij het Jeugdteam. Dit past bij 
het beleid van de gemeenten om het Jeugdteam een centrale plek te geven als eerste lijn bij vragen 
over opvoeden en opgroeien. Het Jeugdteam heeft met de scholen afspraken gemaakt over vaste 
contactpersonen. Een medewerker van het Jeugdteam is op een vaste tijd aanwezig op het Yuverta 
college in Montfoort. 
 
Vrijwilligers 
Integraal werken houdt ook in dat er bij vragen over opvoeden en opgroeien niet alleen – en zelfs 
niet in de eerste plaats – gekeken wordt naar de inzet van professionele jeugdhulpverleners, maar 
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dat consequent gedacht wordt vanuit het gewone leven. Vragen over opvoeden en opgroeien 
openbaren zich als een verstoring van het gewone leven: er zijn ruzies bij het opstaan, tijdens het 
avondeten, over laat thuiskomen, etc.; het gaat niet goed op school; een kind voelt zich ongelukkig, 
een ouder maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het kind, etc. De taak van het Jeugdteam kan 
worden omschreven als meedenken hoe het gewone leven kan worden hersteld. Soms hebben 
jeugd- en gezinswerkers of specialistische behandelaars daar een rol bij. Maar iedereen kan een 
bijdrage leveren: de gezinsleden zelf, mensen in de familie, vrienden, bekenden, buren, etc. Ook 
vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren door sociale en praktische steun te geven. 
 
In 2021 heeft het Jeugdteam in samenwerking met de SWOM en met andere instanties enkele malen 
een vrijwilliger kunnen koppelen aan een gezin of een jongere met behoefte aan praktische en 
sociale steun. Eind 2021 zijn er gesprekken gestart tussen het Jeugdteam, SWOM en de gemeente 
met het doel de inzet van vrijwilligers voor ondersteuning bij opvoeden en opgroeien uit te breiden. 
In 2022 zal dit verder vorm krijgen. 
 
 
3.2 Goede kwaliteit hulp- en dienstverlening 
 
Informatie & advies gesprekken en aanmeldingen 
De gemeente wil dat iedere inwoner laagdrempelig terecht kan bij het Jeugdteam met vragen over 
opvoeden en opgroeien.  
 
Het Jeugdteam is alle dagen tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Iedere dag heeft één van de 
medewerkers bureaudienst om vragen direct te kunnen beantwoorden. Wanneer deze medewerker 
in gesprek is wordt de inwoner verbonden met een telefonische bereikbaarheidsdienst en wordt er 
zo spoedig mogelijk teruggebeld. Volgens onze informatie werkt deze vorm van bereikbaarheid goed. 
 
Bij de bureaudienst komen diverse telefoontjes binnen in lopende zaken, vragen van gezinsleden en 
vragen van betrokken instanties. In 2021 is gedurende enkele perioden bijgehouden hoe vaak een 
inwoner belde met een vraag over opvoeden en opgroeien die in het telefoongesprek kon worden 
beantwoord met luisteren, advies geven en eventueel verwijzen naar vrij toegankelijke 
voorzieningen. Vervolgens is er een schatting gemaakt van 60 informatie- en adviesvragen per 
kwartaal, ofwel 240 per jaar. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal vragen in eerdere jaren. Bij deze 
eenmalige contacten wordt er geen dossier aangelegd en worden er geen persoonsgegevens 
vastgelegd. 
 
Naast deze eenmalige contacten staan de aanmeldingen. Een aanmelding betekent dat er een 
dossier wordt aangelegd en de gegevens van de gezinsleden worden opgeslagen, inclusief het BSN 
(de Jeugdwet stelt dat verplicht). Het aantal aanmeldingen is in 2021 lager dan in 2020, maar hoger 
dan in 2019. Figuur 1 toont het aantal aanmeldingen over de jaren 2017 tot en met 2021. 
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Als regel legt het Jeugdteam één dossier aan per gezin. Wanneer voor twee kinderen uit één gezin 
verschillende trajecten nodig zijn, wordt er een apart dossier aangelegd. Deze pragmatische aanpak 
leidt ertoe dat het aantal inwoners met wie het Jeugdteam contact heeft groter is dan het aantal 
aanmeldingen. Bijvoorbeeld ouders met 3 kinderen die opvoedondersteuning krijgen van het 
Jeugdteam worden geteld als 1 aanmelding. 
 
Door het jaar heen kunnen er grote verschillen optreden in het aantal nieuwe aanmeldingen. Dit 
wordt zichtbaar in figuur 2, waarin het aantal nieuwe aanmeldingen is weergegeven per kwartaal 
over de periode 2017 tot en met 2021. In 2021 was de verdeling over de kwartalen overigens redelijk 
gelijkmatig. 
 
 

 
 
 
Voor welke problemen melden mensen zich aan? 
Ouders en jeugdigen komen naar het Jeugdteam met uiteenlopende vragen. Het kan gaan om 
enkelvoudige problemen, zoals een kind dat kampt met slapeloosheid of onzekerheid, of moeite 
heeft met sociale contacten. Maar meestal gaat het om meer dan dat. Jeugdigen met ernstig 
probleemgedrag thuis, op school of in de buurt en ouders die niet meer weten hoe ze het moeten 
aanpakken. Een substantieel deel van alle aanmeldingen betrof altijd al jeugdigen met psychische 
problemen en dit aantal is in de coronaperiode (2020 en 2021) nog toegenomen. Er zijn ook veel 
aanmeldingen waar het accent van de problemen in het gezin of bij een van de ouders ligt. 
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Langdurige ruzies tussen de ouders, al dan niet na een scheiding, psychische problemen of verslaving 
van een ouder, problemen met huisvesting, werk en schulden, al deze problemen vormen 
logischerwijze een aanslag op de opvoeding en op een veilig en stabiele thuissituatie voor de 
kinderen. 
 
Jeugdteam Montfoort is een actieve deelnemer in Bescherming in beweging. In lijn met de bedoeling 
van de decentralisaties en met het beleid van de gemeente Montfoort zet het Jeugdteam zich in om 
maatregelen van kinderbescherming en uithuisplaatsingen te voorkómen door zo nodig intensieve 
begeleiding van de gezinnen. Dit lukt in veel gevallen wel; Montfoort heeft een laag aantal kinderen 
met een maatregel. Het betekent echter wel een verzwaring voor het Jeugdteam, ook schakelt het 
Jeugdteam de hulp van specialistische aanbieders hierbij in. 
 
Vraagverkenning en gezinnen begeleiden 
Bij iedere aanmelding voert het Jeugdteam de vraagverkenning uit. Na de vraagverkenning wordt in 
een aantal gevallen alsnog de zaak afgesloten, omdat de gesprekken de gezinsleden voldoende 
perspectief geboden hebben om weer zelf verder te gaan. 
Wanneer er meer hulp nodig is in de vorm van ambulante begeleiding, dan biedt het Jeugdteam aan 
het gezin aan om die begeleiding door het Jeugdteam te geven. In iets minder dan de helft van alle 
aanmeldingen die na de vraagverkenning nog ondersteuning nodig hebben biedt het Jeugdteam zelf 
begeleiding.  
Volgens de registratie heeft het Jeugdteam in 2021 voor 90 gezinnen zelf de begeleiding uitgevoerd. 
In 2020 was dit aantal 92 gezinnen. 
 
De gemiddelde duur van de bemoeienis van het Jeugdteam met een gezin is in de afgelopen jaren 
gedaald voor alle meldingen bij elkaar, dus inclusief de meldingen die na de vraagverkenning worden 
afgesloten en de meldingen waar snel wordt verwezen naar een zorgaanbieder. De gemiddelde duur 
van de begeleidingen door het Jeugdteam is daarentegen juist gestegen. 
 
De gemiddelde duur berekend over alle meldingen was in 2021 afgerond 2 maanden. In 2020 was dit 
3 maanden en in 2019 was het 3,5 maand. 
 
De gemiddelde duur van de begeleidingen door het Jeugdteam was in 2021 afgerond 10 maanden. In 
2020 was dit 8 maanden en in 2019 was dit 7 maanden. 
 
De daling van het gemiddelde over alle meldingen komt doordat sneller wordt besloten tot 
verwijzing. De stijging van de gemiddelde duur van de begeleiding wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
doordat het Jeugdteam meer gezinnen met meervoudige en hardnekkige problemen begeleid. 
Voorheen werden deze gezinnen vaker gemeld bij de jeugdbeschermingsinstellingen. Nu worden de 
jeugdbeschermingsinstellingen nog wel ingeschakeld als dat nodig is voor de veiligheid van de 
kinderen, maar blijft het Jeugdteam vaker zelf het gezin begeleiden. Dat past in de visie van de 
Jeugdwet en van de gemeente Montfoort. Deze gezinnen hebben vaak te maken met diverse 
instanties, zoals de SWOM, de schuldhulpverlening, de woningcorporatie, Ferm Werk, etc. Het 
Jeugdteam is als lokale instantie het best op de hoogte van de mogelijkheden in Montfoort om de 
juiste vormen van ondersteuning te organiseren. Voor deze gezinnen is er echter geen snelle 
oplossing in de vorm van een diagnose en een kortdurende therapie. Het is over een langere periode 
nodig om het gezin te steunen en te begeleiden. 
In het Jeugdteam en met onze collega’s van het sociaal team van de SWOM voeren we wel 
gesprekken over de vraag hoe lang welke vormen van steun en begeleiding geboden moeten 
worden. In 2022 gaan we systematisch met ieder gezin de vraag bespreken: ‘wat gebeurt er als het 
Jeugdteam de begeleiding nu afsluit?’ en: ‘wat moet er nog gebeuren voordat alle vormen van 
jeugdhulp kunnen worden afgesloten en hoe lang is daar nog voor nodig?' 
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Cliëntervaringsonderzoek 
Kort voor het afronden van dit jaarverslag kwam het cliëntervaringsonderzoek over 2021 dat is 
uitgevoerd door Zorgfocuz beschikbaar. Dat verslag eindigt met een positieve samenvatting met 
daarin enkele kanttekeningen: 
 
‘Samengevat zijn deelnemers overwegend positief over het aanvragen van hulp en de hulp zelf. 
Geïnterviewden weten over het algemeen het Jeugdteam te vinden en de aanvraag loopt soepel. De 
wachttijd is in sommige gevallen langer dan gehoopt en in de tussentijd worden aanvragers niet op 
de hoogte gehouden. Het Jeugdteam en de gemeenten zouden dus vaker en actiever contact op 
kunnen nemen. Daarnaast is het belangrijk om eerlijk te zijn over welke hulpvragen wel en niet door 
het Jeugdteam zelf opgepakt kunnen worden. De meesten zijn overigens wel blij met de hulp. Deze 
voldoet aan de hulpvraag en is van goede kwaliteit.’ (pag. 18) 
 
In de vragenlijsten die door ouders en jongeren zijn ingevuld worden echter ook kritische 
opmerkingen gemaakt. Sommige cliënten hebben ingevuld dat ze zich niet gehoord voelden door het 
Jeugdteam of dat ze vonden dat het Jeugdteam niet snel genoeg de specialistische hulp die volgens 
de betreffende ouder nodig was hebben ingezet. De begeleiding door het Jeugdteam heeft volgens 
de meeste ouders en jongeren wel geholpen, maar enkele ouders en jongeren hebben ingevuld dat 
het niet heeft geholpen. Drie ouders hebben ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’ ingevuld bij de stelling 
‘de medewerker van het Jeugdteam nam mij serieus’. In totaal hebben 14 ouders een cijfer ingevuld 
voor het Jeugdteam met een gemiddelde van 6,3. Daarnaast hebben 8 jongeren een cijfer ingevuld 
met een gemiddelde van 7,1. In 2020 kreeg het Jeugdteam van de ouders gemiddeld een 7,7 en van 
de jongeren een 7,3. 
 
Hieronder willen we op twee manieren reageren op dit cliëntervaringsonderzoek. Eerst plaatsen we 
enkele kanttekeningen bij het onderzoek en daarna onderzoeken we welke lessen en verbeterpunten 
er voor het Jeugdteam uit volgen. 
 
De kanttekeningen beginnen met het kleine aantal ouders en jeugdigen dat aan het onderzoek heeft 
meegedaan. Zorgfocuz heeft 112 vragenlijsten naar ouders verzonden en er zijn 26 ingevulde 
vragenlijsten teruggekomen (23%). Veel vragen zijn echter door minder dan 26 ouders ingevuld. Het 
totaalcijfer met gemiddeld 6,3 is door 14 ouders ingevuld en dat is 12,5% van alle ouders die een lijst 
gekregen hebben. 
In totaal zijn er vragenlijsten gestuurd naar 87 jongeren; 14 jongeren hebben de lijst teruggestuurd 
(16%).  
In het hele rapport en in de samenvatting geeft Zorgfocuz de resultaten weer in percentages. Bij 
kleine aantallen is het echter onzeker in welke mate dat een goed beeld geeft. Zo staat in de 
samenvatting dat 73% van de ouders tevreden is met het resultaat; 27% is dus niet tevreden. Bij de 
grafiek op pagina 10 staat dat deze vraag is ingevuld door 11 ouders. Dat wil zeggen dat 3 ouders in 
het onderzoek hebben ingevuld dat ze niet tevreden zijn met het resultaat.  
 
Een andere beperking van het onderzoek is dat Zorgfocus alleen de gezinnen heeft benaderd voor 
wie de gemeente op advies van het Jeugdteam een beschikking specialistische jeugdhulp heeft 
afgegeven. Het beleid van de gemeente Montfoort is dat waar mogelijk ouders en kinderen worden 
geholpen door vrij beschikbare voorzieningen en door het Jeugdteam en dat er zo weinig mogelijk 
gebruikt gemaakt wordt van specialistische jeugdhulp. Dat brengt met zich mee dat de gezinnen voor 
wie wel een beschikking wordt afgegeven een beperkt en een specifiek deel vormen van alle cliënten 
van het Jeugdteam.  
 
Hiernaast moet bij het interpreteren van de uitkomsten nog worden meegewogen dat het 
Jeugdteam de opdracht heeft om te adviseren over specialistische jeugdhulp of PGB. Het beleid van 
de gemeente – en de visie van het Jeugdteam sluit daarbij aan – is dat een diagnose en 
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specialistische behandeling niet bij alle problemen met opvoeden en opgroeien het beste antwoord 
is. Er is in de samenleving echter wel een grote behoefte aan diagnoses en snelle behandeling vanuit 
de verwachting dat daarmee problemen in de ontwikkeling van het kind, problemen op school en 
problemen in het gezin in alle gevallen kunnen worden opgelost. Verreweg de meeste inwoners 
stellen zich open op in het contact met het Jeugdteam. Maar het komt ook voor dat een ouder een 
PGB of een vorm van zorg in natura eist waar volgens het Jeugdteam geen onderbouwing voor is. In 
enkele gevallen leidt dit tot onvrede bij de ouder. 
 
Met of zonder kanttekeningen, iedere vorm van terugkoppeling van ouders en kinderen is reden voor 
zelfonderzoek. Alle medewerkers van het Jeugdteam hebben het rapport van Zorgfocus ontvangen 
en er wordt een interne bijeenkomst gepland om de verbeterpunten te bespreken. Op dit moment 
halen we uit het rapport reeds enkele punten ter verbetering.  
 
Sommige ouders en jongeren zeggen dat ze zich niet gehoord voelen. Onze werkwijze gaat uit van 
een basishouding van de medewerker waarin de vraag van de inwoner centraal staat, waarin de 
medewerker geïnteresseerd is in de manier waarop de inwoner de problemen beleeft en de 
mogelijke oplossingen die de gezinsleden zelf zien. In het rapport van Zorgfocus staan citaten waar 
een cliënt vertelt dat dit goed werd gedaan, maar er zijn ook cliënten die zeggen dit te hebben 
gemist. Kennelijk lukt het niet altijd om aan te sluiten. Dit is een onderwerp ter reflectie in het team. 
Wordt dit herkend? Kan het zijn dat onze opvatting dat niet alle problemen met opvoeden en 
opgroeien moeten worden gemedicaliseerd leidt tot een houding die de ouder als ‘afhoudend’ kan 
ervaren? 
 
In het verlengde hiervan gaan we na welke vorm van deskundigheidsbevordering gewenst is, onder 
meer over hoe om te gaan met een inwoner die zich – in onze beleving – eisend opstelt. Wat zijn 
kritische situaties? Wat hebben we nodig om te bereiken dat een inwoner zich gehoord voelt, ook 
wanneer het Jeugdteam bijvoorbeeld een minder hoog PGB adviseert dan de inwoner vraagt? 
 
Een duidelijk punt is de communicatie over de wachttijd en tussentijds contact bij een lange 
wachttijd. In de eerste plaats streven we ernaar om de wachttijd na een aanmelding bij het 
Jeugdteam zo kort mogelijk te houden. Ons doel is dat er na een aanmelding altijd binnen 2 weken 
wordt begonnen met de gesprekken van de vraagverkenning. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de 
formatie van het Jeugdteam vanuit de subsidie. 
Als in een drukke periode de wachttijd tussen de aanmelding en de start van de gesprekken langer is 
dan 2 weken, dan zullen we invoeren dat er een duidelijk bericht over de wachttijd naar de inwoner 
gaat. Ook zullen we in die gevallen nagaan of de inwoner een tussentijds bericht op prijs stelt. 
 
Veel cliënten hebben in het onderzoek ingevuld dat ze niet op de hoogte waren van de mogelijkheid 
van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze mogelijkheid staat in de informatie die iedere nieuwe 
cliënt krijgt. Kennelijk is dit niet voldoende. We bespreken in het Jeugdteam op welke manier we dit 
beter kunnen communiceren, rekening houdend met het gegeven dat mensen die geen ervaring 
hebben met de hulpverlening in de eerste gesprekken veel informatie krijgen en ze niet alle 
informatie direct kunnen plaatsen. We kunnen ons voorstellen dat een inwoner (ouders zowel als 
jeugdigen) in het eerste of tweede gesprek niet weet of hij/zij behoefte heeft aan ‘een 
onafhankelijke cliëntondersteuner en achteraf denkt: dat zou toch geholpen hebben.  
 
Vanaf januari 2022 is de samenwerking tussen het Jeugdteam en de huisartsen in de gehele 
gemeente versterkt. In Linschoten was altijd al een vaste contactpersoon van het Jeugdteam voor de 
huisartsen. Met tijdelijke extra middelen is er zowel in Linschoten als in Montfoort een medewerker 
van het Jeugdteam een dagdeel per week in de huisartsenpraktijk aanwezig. We verwachten dat 
deze nauwe samenwerking voorkomt dat de inwoner de ervaring heeft om van de huisarts naar het 
Jeugdteam te worden verwezen en daar weer opnieuw moet beginnen.  
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Met de gemeente gaan we bespreken op welke manier de ervaringen van de cliënten van het 
Jeugdteam voor wie geen beschikking specialistische jeugdhulp wordt afgegeven vanaf 2022 wel in 
het cliëntervaringsonderzoek kunnen worden betrokken, aangezien dit de meerderheid van alle 
cliënten van het Jeugdteam betreft. 
 
Klachten 
Het Jeugdteam (Stichting De thuisbasis) is aangesloten bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-
Nederland. Dit is een onafhankelijke gespecialiseerde klachtencommissie op het gebied van de 
jeugdhulpverlening. 
 
In 2021 zijn geen klachten over het Jeugdteam bij de Klachtencommissie ingediend. 
 
 
3.3 Beheersen van de totale uitgaven Jeugdwet 
 
Uitgaven binnen het budget 
De verleningsbeschikking is de toegang tot de specialistische jeugdhulp. De beschikking zelf is 
formeel een beslissing van de gemeente. Het Jeugdteam bereidt de beschikking inhoudelijk voor en 
heeft daarmee een grote invloed op de hoeveelheid en aard van de beschikkingen. Daarnaast 
kunnen huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en de gecertificeerde instelling ook verwijzen 
naar specialistische jeugdhulp. Door afspraken tussen de VNG en de Raad voor de Rechtspraak is 
sinds 2021 ook de rechter een verwijzer bij echtscheidingsconflicten. 
 
Tussen 2015 en 2019 zijn de uitgaven voor de Jeugdwet landelijk gestegen met 50%, van 3,6 miljard 
naar 5,4 miljard euro. De gemeente Montfoort heeft het beleid dat goede kwaliteit jeugdhulp moet 
worden geboden binnen het beschikbare budget. Dat vereist dat kritisch gekeken wordt naar de inzet 
van jeugdhulp en naar de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten van een bepaalde vorm 
van jeugdhulp. Het Jeugdteam voert dit beleid uit door bij iedere hulpvraag de noodzaak van 
specialistische hulp en de kosten als één van de elementen mee te wegen.  
 
Er zijn grote verschillen in de kosten voor jeugdhulp. Een substantieel deel van alle uitgaven gaat 
naar een klein aantal jeugdigen en gezinnen. Een opname van een jeugdige in een residentiële 
voorziening kan kosten tot € 100.000,- per jaar of meer met zich meebrengen. Het terugdringen van 
deze ingrijpende en dure vormen van jeugdhulp is zowel vanuit de jeugdige en het gezin als vanuit 
kosten een wens van de gemeente. Het Jeugdteam werkt intensief samen met de instanties in de 
jeugdbescherming om uithuisplaatsing te voorkómen en om voor jeugdigen die in een residentiële 
voorziening verblijven zo snel mogelijk weer een perspectief in de eigen leefomgeving te bieden. De 
ervaring leert dat dit een intensieve inzet van de medewerkers van het Jeugdteam vergt, maar dat dit 
wel leidt tot korter durend verblijf.  
 
In de jaren 2015 tot en met 2018 is het in de gemeente Montfoort gelukt om met de uitgaven binnen 
het beschikbare budget te blijven. Dit ondanks het feit dat de gemeente Montfoort behoorde bij de 
gemeenten die de grootste korting op het budget van het rijk kregen. In 2019 en 2020 was er een 
overschrijding van het budget die geheel kon worden toegerekend doordat er enkele jeugdigen door 
de gecertificeerde instelling met een maatregel van kinderbescherming geplaatst waren in de 
duurste landelijke voorzieningen.  
In 2021 zijn de uitgaven voor de Jeugdwet weer binnen het beschikbare budget gebleven.  
 
Verwijzingen naar specialistische jeugdhulp 
In 2020 was het totaal aantal beschikkingen in Montfoort lager dan in de voorgaande jaren (321). In 
2021 is dit aantal weer hoger (378). Vanuit de praktijk bestaat de indruk dat de coronamaatregelen 
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aanvankelijk leidde tot minder vraag naar (intensieve) jeugdhulp, doordat veel gezinnen bezig waren 
met improviseren in het dagelijks leven en veel mensen dachten dat de maatregelen niet al te lang 
zouden duren. Na verloop van tijd kwamen er weer meer vragen, gedeeltelijk uitgestelde vraag en 
daarnaast extra vraag doordat de coronamaatregelen belastend werden voor ouders en ook voor 
jongeren. 
 
De gemeente streeft ernaar dat het Jeugdteam een centrale rol heeft als verwijzer. In de eerste jaren 
verliepen de meeste verwijzingen naar specialistische jeugdhulp via de huisarts. De huisarts is voor 
veel inwoners een logische persoon om problemen mee te bespreken. Voor sommige problemen, 
waar evident een GGZ-behandeling nodig is, werkt dat voor alle betrokkenen goed. Maar de huisarts 
heeft niet de tijd voor een uitgebreide vraagverkenning. Veel vragen van ouders en jeugdigen 
hebben te maken met de leefomstandigheden, opvoedkundige vragen, gezinsrelaties en andere 
sociale aspecten en daarvoor is de huisarts niet specifiek opgeleid. Daarom heeft een 
vraagverkenning door het Jeugdteam in veel gevallen de voorkeur, mits er een goede aansluiting is 
tussen de huisarts en het Jeugdteam. Voorkomen moet worden dat de inwoner door de huisarts 
wordt verwezen naar het Jeugdteam en het dan moeilijk vindt om contact met het Jeugdteam te 
krijgen of lang op een gesprek moet wachten. In de gemeente Montfoort is gekozen voor een vaste 
medewerker van het Jeugdteam als contactpersoon voor de huisarts. In de onderstaande tabel is te 
zien dat in de periode tussen 2017 en 2021 er een verschuiving is van verwijzingen door de huisarts 
naar verwijzingen door het Jeugdteam. 
 
 

Verwijzingen naar specialistische jeugdhulp 
   

 
2017 2018 2019 2020 2021       

Jeugdteam 127 127 133 112 167 

Huisarts 234 169 161 146 113 

Gecertificeerde Instelling   21   10   19   27   20 

Jeugdarts 
    

    7 

Specialist 
    

  10 

Rechter 
    

  19 

Overig   52   44   44   19 
 

Onbekend   20   23   26     0   28 

PGB   30   29   31   17   14 

Totaal 484 402 414 321 378 

 
De tabel begint met 2017, omdat de cijfers over 2015 en 2016 een vertekend beeld geven. In de 
eerste twee jaren na de decentralisatie was er ‘continuïteit van zorg’ van kracht ten opzichte van de 
hulp vóór 2015. 
 
Als algemeen uitgangspunt heeft de gemeente Montfoort een voorkeur voor hulp en steun in eigen 
omgeving, door mensen uit het sociale netwerk van het gezin, vrijwilligers en lokale voorzieningen. 
Tegelijkertijd moet specialistische jeugdhulp worden ingezet wanneer dat nodig is en in die gevallen 
moet niet onnodig lang worden gewacht. Deze twee doelen – zoveel mogelijk normaliseren en snel 
specialistische hulp inzetten – staan op gespannen voet met elkaar. In de praktijk is het meestal 
onzeker of een probleem kan worden opgelost zonder specialistische jeugdhulp. En het is onzeker of 
het probleem kan worden opgelost met specialistische jeugdhulp. Het Jeugdteam werkt in de praktijk 
met deze spanning door de onzekerheden met de gezinsleden te bespreken en door het gezin ook na 
een verwijzing te blijven volgen, zodat er geleerd kan worden van de ervaringen en er zo nodig tijdig 
kan worden bijgestuurd. 
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De cijfers over de jaren 2020 en 2021 moeten met extra voorzichtigheid worden behandeld vanwege 
mogelijke invloed op de hulpvraag door de coronaepidemie en de -maatregelen. In 2020 is het aantal 
verwijzingen aanzienlijk lager dan in 2019. In 2021 is er weer een stijging, maar is het aantal 
verwijzingen nog wel lager dan in 2019. 
  
Binnen het budget van de gemeente voor de Jeugdwet 
In de jaren 2015 tot en met 2018 is het gelukt om de totale uitgaven van de gemeente Montfoort 
binnen het beschikbare budget te houden. In 2019 en 2020 is dat niet gelukt. Wel was de 
overschrijding van het budget aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van alle gemeenten in 
die jaren. De overschrijding was geheel te verklaren doordat er enkele kinderen door de 
gecertificeerde instelling waren geplaatst in de duurste landelijke voorzieningen. Een kleine 
gemeente als Montfoort is gevoelig voor dergelijke uitschieters. 
In 2021 is het wel weer gelukt om binnen het budget te blijven. Hierbij past de kanttekening dat het 
beschikbare budget over 2021 voor alle gemeenten hoger is door extra middelen van het rijk. Deze 
middelen zijn er ook voor 2022; voor de jaren daarna is het budget nog onzeker.  
 
Het Jeugdteam zet in nauwe samenwerking met de back-office van de gemeente onverminderd in op 
het doel van goede jeugdhulp binnen het budget. Eén van de acties in dit kader is de eerder 
genoemde samenwerking Bescherming in beweging Utrecht-West waar we naast inhoudelijke 
resultaten ook werken aan kostenbewust werken. Het Jeugdteam heeft met de gecertificeerde 
instellingen afgesproken dat er altijd overleg plaatsvindt voordat de GI een beslissing neemt over 
hert inzetten van specialistische hulp. Als er een maatregel van kinderbescherming is, dan neemt de 
GI de beslissing over de in te zetten hulp, en niet de gemeente. Maar door samenwerking kan het 
Jeugdteam vroegtijdig meedenken over mogelijkheden in de eigen omgeving en over minder dure en 
minder langdurige alternatieven.  
 
 

4.  Vooruitblik naar 2022 
 
In 2022 blijft het Jeugdteam zich onverminderd inzetten om jeugdigen en ouders met vragen over 
opvoeden en opgroeien te helpen. We blijven investeren in de vakbekwaamheid van het Jeugdteam 
en daarmee in de kwaliteit van de uitvoering. Dat doen we door casuïstiekbesprekingen, intervisie, 
supervisie en diverse scholingen en trainingen. Onze gedragsdeskundige (8 uur per week) heeft een 
belangrijke rol bij de professionalisering door het bespreken van casuïstiek en extra ondersteuning 
voor nieuwe medewerkers.  
 
Speciale aandacht geven we aan de aanbevelingen vanuit het cliëntervaringsonderzoek over 2021 
dat in juni 2022 beschikbaar kwam. Zoals hiervoor beschreven is de lagere waardering dan in 
voorgaande jaren voor ons aanleiding voor extra inspanning in de gesprekken met ouders en 
jongeren, met name ook wanneer de ouders een zwaardere vorm van jeugdhulp of een hogere PGB 
wensen dan naar het inzicht van het Jeugdteam noodzakelijk is. Het Jeugdteam voert het beleid van 
de gemeente uit om vanuit normalisering te kijken naar vragen over opvoeden en opgroeien en om 
terughoudend te zijn ten aanzien van verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp. Het is aan de 
gemeente of dit beleid wordt voortgezet; het is aan het Jeugdteam om de inhoudelijke achtergrond 
daarvan nog beter met de gezinsleden te bespreken. 
 
In de laatste maanden van 2021 is de samenwerking tussen het Jeugdteam en het Sociaal Team van 
SWOM versterkt. Dit wordt in 2022 uitgebouwd, zodat er één werkwijze ontstaat en inwoners niet 
heen en weer gestuurd worden. De intensievere samenwerking is een opdracht van het college van 
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B&W en is eveneens een behoefte van de medewerkers in de praktijk en van de leiding van de twee 
organisaties.  
 
Het Jeugdteam en SWOM gaan gezamenlijk vormen van vrijwillige ondersteuning bij opvoeden en 
opgroeien in Montfoort en Linschoten ontwikkelen. Een werkgroep van SWOM en Jeugdteam werkt 
uit hoe de bestaande infrastructuur van SWOM voor vrijwilligers nog beter kan worden benut voor 
het werven van steungezinnen en hoe de deskundigheid van het Jeugdteam kan worden gebruikt om 
de vrijwilligers te begeleiden. 
 
Per 1 januari 2022 is de samenwerking tussen het Jeugdteam en de huisartsen verder versterkt. 
Dankzij tijdelijke extra middelen kunnen 2 medewerkers van het Jeugdteam ieder 4 uur per week in 
de huisartsenpraktijk (1 in Montfoort en 1 in Linschoten) aanwezig zijn. Zij houden daar spreekuur 
voor mensen die de huisarts bezoeken. We zullen gaan volgen of deze samenwerking leidt tot minder 
verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp. De extra middelen zijn er voor de jaren 2022 en 2023. 
 
Samen met de stad Utrecht is de jeugdhulpregio Utrecht-West per 1 januari 2022 door het rijk 
erkend als één van de 6 landelijke proeftuinen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze 
erkenning is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeenten en de beschermingsinstanties 
onder de noemer Bescherming in beweging Utrecht-West. Deze samenwerking is in 2020 begonnen 
op initiatief van de gemeenten Montfoort en Oudewater en is in 2021 uitgebreid naar alle 5 
gemeenten van Utrecht-West. Voor het Jeugdteam geeft dit de mogelijkheid om nog meer dan 
voorheen hulp en opvoedondersteuning in de eigen omgeving te organiseren voor jeugdigen en 
gezinnen met ernstige problemen. Dat past in de doelstelling om dwangmaatregelen en 
uithuisplaatsing zoveel mogelijk te voorkómen en om voor jeugdigen in residentiële voorzieningen zo 
snel mogelijk weer een perspectief in de eigen leefomgeving te realiseren. Het Jeugdteam kan deze 
ambitie echter alleen waarmaken wanneer de formatie hierop is afgestemd. Voor de gemeente 
Montfoort gaat het om een klein aantal jeugdigen en gezinnen, maar deze gezinnen vereisen wel een 
intensieve en volhardende inzet van het Jeugdteam. 
 
Door tijdelijke extra middelen en door een eerder gemaakte reservering te gebruiken kan de 
formatie van het Jeugdteam in 2022 worden verhoogd ten opzichte van 2021. Bij elkaar gaat dat om 
24 tot 32 uur per week. Het doel van deze uitbreiding is het verminderen van de inzet van 
specialistische jeugdhulp en met name van uithuisplaatsingen. Tevens wordt ingezet op het sneller 
helpen van gezinnen na de aanmelding en op de andere punten die in 2021 voor verbetering vatbaar 
waren. Vooralsnog is dit een tijdelijke uitbreiding. In de loop van 2022 bespreken we met de 
gemeente het beleid voor de komende jaren. 
 
 


