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Uitdagingen TOP 5

• Voldoende en betaalbare huisvesting

• Financiën en schulden

• Ontschotten van beleid

• Meer deskundigheid in wijkteams

• Voldoende preventie bij risicogroepen
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Hier komt tekst

Gemeenten aan zet bij jong ouderschap

Hier komt ook tekst

José Manshanden

15 mei 2017



Utrecht.nl

Wat komt aan bod?

• Relevante rollen en taken van de gemeenten

• Modellen voor de inrichting

• Casus Utrecht: Een goede ketenaanpak

• Zet de inhoud voorop en blijf leren!



Utrecht.nl

Wettelijke taken breed sociaal domein

• Wet Publieke Gezondheid, o.a. JGZ

• Jeugdwet 2015

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

• Participatie wet 2017 

• Voor- en vroegschoolse Educatie, Leerplichtwet enz.



Utrecht.nl

Verschillende rollen van gemeenten

• Regisseur

• Beleidsbepaler

• Marktmeester

• Opdrachtgever/Financier 

• Toezichthouder

• Controleur

• Uitvoerder
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Veel meer integraal werken

• Welzijn/AMW

• Jeugdzorg

• Jeugdgezondheidzorg

• Voorzorg

• Ouder-kindgroepen

• WMO begeleiding

• Beschermd wonen

• Huishoudelijke zorg

• Werk & Inkomen

• Armoedebeleid/Schuldhulpverlening

• Vrijwilligersbeleid etc..
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Bouwen van een lokaal stelsel
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Hoe houd je het simpel en ontwikkel je een samenhangend aanbod voor jonge

ouders? 

Casus Utrecht



Utrecht.nl

Utrechtse model

• Spoor 1: Sociale basis: voor en door de stad

• Spoor 2: Basiszorg via Buurtteams: hulp waar nodig

• Spoor 3: Aanvullende Zorg: speciaal waar het moet



Utrecht.nl

Goede ketenaanpak voor jonge ouders

• Sociale Basis: 

• Programma Voorzorg, jeugdgezondheidszorg, Ouder-

Kindgroepen, VVE enz.

• Buurtteam:

• aandachtsfunctionarissen kwetsbare zwangeren

• Goede relatie met de geboortezorg

• Integrale aanpak

• Aanvullende zorg en programma’s:

• Samenwerking jeugd – WMO

• Beschermd/begeleid wonen/ housing first

• Koppeling Werk en Inkomen, bijstand reintegratie

• Bijzondere bijstand, budgetbeheer



Utrecht.nl

Co-creatie en samen leren

• Verandering begint ook bij gemeente zelf: bepaling nieuwe 
rol, vereenvoudiging

• Rol gemeente: regisseur, opdrachtgever, financier, geen 
nieuwe rol in de uitvoering

• Ambtenaren moeten nieuwe rol leren: opdrachtgever, 
accounthouder

• Veel ruimte voor de zorgaanbieders: geen PxQ, geen

afspraken tarieven, 

• Maar wel afspraken partnerschap:

• commitment op de leidende principes, op goede

samenwerkingsafspraken en budgetbeheersing
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Werken vanuit gedeelde waarden

• Eigen kracht van de burger centraal

• Niet problematiseren, focus op mogelijkheden

• Één gezin, één plan, één regisseur

• Zorg dichtbij huis, in de wijk

• Integraal werkende professionals aan de voorkant

• Ruimte voor maatwerk

• Eenvoud

• Veiligheid is altijd de ondergrens

De inhoud altijd voorop, dit zijn de leidende principes voor de  

transformatie
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Wijkteam/buurtteam



Utrecht.nl

Utrechtse buurtteams……..

• Werken al sinds 2012

• Werken zoals huisarts: laagdrempelig, langdurige begeleiding, maar ook

doorverwijzing

• Doen wat nodig is, niet meer, niet minder

• Hands on, niet eerst indicatie stellen

• Hoog opgeleide professionals: HBO+ + 5 jaar werkervaring

• Geen detacheringen, maar nieuwe organisaties

• Staat los van gemeente Utrecht: zorgaanbieden vak apart!



Utrecht.nl

Zet de inhoud altijd voor op!

Houd het simpel!

Blijf leren van elkaars ervaring!

Vragen?



Praktijkvoorbeelden



Olga Lemmen – Gemeente Delft

Krachtpatsers



Krachtpatsers Delft
het net werkt voor jongeren

Een proces om kansen te vergroten voor 
jongeren in kwetsbare posities 

tussen 16/ 27 jaar



Hoe

• Partners Sociaal Domein te stimuleren in coalities oplossingen te 
creëren

• Vanuit de praktijk en met jongeren

• In te kopen integrale arrangementen met continuïteit 18-/18+

• Of anders…… 



Inhoudelijke resultaten

• Wonen project in combi met begeleiding en toezicht (LVB, MO en 
Jeugd hulpverl.)

• Vriendenkringen voor LVB jongeren 

• Talentontwikkeling 

• Schulddienstverlening voor jongeren met schulden die niet in 
aanmerking komen voor schuldhulpverlening 



Procesmatige resultaten

• Groter bewustzijn om niet in ‘oude patronen’ te vervallen

• Eigenaarschap van initiatieven bij partners

• Samenwerking versterkt

• Jongeren actief betrokken

• (Naams)bekendheid en energie 



Kansen voor gemeenten

• Pak de regierol

• Heb een open houding en erken fouten

• Stimuleer eigenaarschap 

• Erken deskundigheid partners 

• Integrale arrangementen Jeugd/ Wmo ondersteuning met continuïteit

• Faciliteer en stimuleer het proces

• Blijf kijken vanuit de jongeren



Nu en verder

• Aandacht houden op transformeren

• Blijf stimuleren, aansporen, enthousiasmeren, contact zoeken etc.

• Verbreed naar grotere context: Sociaal Domein, middelen, Top Team, 
PR…..

• Leergang transformeren met 3 partners en wethouder (stel je ook 
kwetsbaar op als gemeente)



Lonneke Kamp – Gemeente Groningen

Samenwerking Menzis en 
Gemeente Groningen



Elle Struijf, GGD Hollands Noorden, NCJ

Positie van de 
Jeugdgezondheidszorg



Jeugdgezondheidszorg

Elle Struijf
Arts Maatschappij en Gezondheid

GGD Hollands Noorden
NCJ



Basispakket jeugdgezondheid

•De meeste kinderen in Nederland groeien – mede 
dankzij de JGZ - veilig en gezond op. Daar zijn we trots 
op! 
•De JGZ geeft extra aandacht aan gezinnen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is. 

https://www.youtube.com/watch?v=E_SwJq-fkaA

https://www.youtube.com/watch?v=E_SwJq-fkaA


Welke extra rol heeft  het basispakket JGZ 
voor jonge zwangeren/ouders?

• Allereerst is het basispakket voor jonge ouders net als voor iedere 
ouder breed en op maat toepasbaar

• Jonge ouders blijken (onderzoek NHN, 2012) vooral ‘normaal’ en als 
‘ouder’ behandeld te willen worden!

• Daarnaast natuurlijk extra aandacht
• Te vroeg geboren

• Te licht voor de duur van de zwangerschap

• Indien behoefte: extra voorlichting en ondersteuning

• Signaleren en omzetten in bespreken en acties



Jeugdgezondheidszorg 

•De meeste kinderen in Nederland groeien – mede dankzij de JGZ - veilig en gezond op. Daar 
zijn we trots op! 

•De JGZ geeft extra aandacht aan gezinnen waarvoor 
dat niet vanzelfsprekend is. 

http://youtube.com/v/m3JPt1W40QI
http://youtube.com/v/m3JPt1W40QI


Jeugdgezondheidszorg

Preventiepijlers JGZ

• Ouderschap

• Hechting

• Gezondheid

• Weerbaarheid



Jeugdgezondheidszorg
Preventiepijlers JGZ

• Preventieve pre- en postnatale

huisbezoeken

• Stevig Ouderschap

• VoorZorg

• SamenStarten

• Video Hometraining



Voorbeeld van een effectieve interventie bij 
jonge zwangere

•https://www.ncj.nl/voorzorg/



Vragen, opmerkingen, suggesties? 
Neem contact op!

ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het NCJ horen graag de ideeën 

en zijn beschikbaar om te sparren en voor het leggen van verbindingen. 

Samen hebben we impact! 

● ActiZ Jeugd: Marjolein Schipper, m.schipper@actiz.nl, 06-54 75 60 90

● GGD GHOR Nederland: Karin Boode, kboode@ggdghor.nl, 06-40 78 20 42

● NCJ: Yvonne van Heerwaarden, yvanheerwaarden@ncj.nl, 06-83 77 83 91

Elle Struijf, estruijf@ncj.nl/ estruijf@ggdhn.nl; 06-13123481

mailto:estruijf@ncj.nl/
mailto:estruijf@ggdhn.nl


KRAAK DE CASUS



www.voortienermoeders.nl werk aan een toekomst

‘Het was fijn om een lotgenoot te spreken. We begrijpen elkaar. 
Naast het delen van onze ervaringsverhalen stelde Emma vragen 
over wat ik wil en wat mijn doel is.

Met die informatie heeft zij het design van mijn C.V. zo gemaakt 
dat het aantrekkelijk, persoonlijk is én ik nu een baan heb!’

Nadia (25 jaar)

Moeder van 2 dochters (5 en 1 jaar)

Blijf op de hoogte! 

Volg ‘voor tienerMoeders’ op Facebook



Casus

• 18 jaar

• Dochter 2 jaar

• Geen vast woon- en verblijfplaats

• Geen inschrijving GBA

• Geen werk 

• Geen school

• Voogdij



Pauze



Dody Soetanto



Praktijkvoorbeelden



Ellen Smeets - Leger des Heils

Trajectprijzen



Milleke de Neef - Rutgers

Preventie bij risicogroepen



Gemeenten aan zet – preventie  van 

onbedoelde/ongewenste zwangerschap 

kwetsbare jongeren 



15-05-2017 m.deneef@rutgers.nl51

‘Het is anders gelopen dan dat we 
allebei voor ogen hadden. Ik heb
twee keer seks gehad en twee keer
was t ook raak was ik zwanger’ 
(tienermoeder 19 jaar)

Ik kom er net achter dat ik zwanger
ben. Dit kan toch niet? Maar:  ik heb
2 keer een test gedaan en 2 x geeft
ie aan dat t waar is. Wat nu? Ik had 
nooit gedacht dat dit zo snel kon
gebeuren. Ik ben pas17!     



Wat willen we daarmee bereiken?

Meer jongeren kunnen hun opleiding afmaken en een 
startkwalificatie behalen

Minder jongeren (en hun kind) doen een beroep op langdurige 
zorg en opvoedondersteuning

Kennis en weerbaarheid van jongeren is toegenomen door 
goede voorlichting

Investering in preventie bespaart kosten voor 
individuele zorg en bespaart kosten voor de 
samenleving. 

15-05-2017 m.deneef@rutgers.nl52



Kwetsbaar met extra risico op onbedoelde 
zwangerschap

Jonge starters, tienerouders, kinderen van tienermoeders

Lage Sociaal economische status

Psychosociale problematiek 

Laag opleidingsniveau waaronder lvb-ers

Nieuwkomers: migratie achtergrond vluchtelingen/asielzoekers

Multi- problematiek 

Insteek kwetsbare groepen, per gemeente verschillend 

15-05-2017 m.deneef@rutgers.nl53



Handleiding seksuele gezondheid 

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/seksuele-gezondheid

15-05-2017 m.deneef@rutgers.nl54

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/seksuele-gezondheid


15-05-2017 m.deneef@rutgers.nl

Voorbeelden van preventie- tools 

Can you fix it

4 nieuwe 

Online 

interactieve 

games 

Impuls preventie ongewenste tienerzwangerschap (IPOT) - Fiom , Rutgers, &Soa Aids 

Nederland &
55



Bedankt voor uw aandacht!

15-05-2017 m.deneef@rutgers.nl56



Journalist

Myrthe Hilkens



Tafelgesprek



Transformatieagenda



• Wat is er nodig ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap?

• Wat is er nodig voor zeer jonge ouders?

• Welke onderdelen pakt de sector op?

• Wat heeft de sector nodig van gemeenten?

• Waar ziet de sector een rol voor het Rijk?



Marianne Verhage-van Kooten - wethouder Gemeente Huizen

Lid Subcommissie Jeugd VNG 

lid Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling

Input van gemeenten



Doorkijken



Bedankt voor uw aandacht 
en bijdrage



Taskforce JOOZ nodigt u uit om na te praten met 
een hapje en drankje

www.jooz.nu


