
Toekomstgericht werken Betere aansluiting tussen jeugdhulp 
en voortgezet onderwijs 

Actietafel

In 2018 heeft Regio Rivierenland ruim 1,6 miljoen euro ontvangen om uitvoering te geven aan het plan ‘Samenwerken aan een sluitende 
aanpak voor kwetsbare jongeren’. Het uitgangspunt van het plan is om te verder te normaliseren, ervoor te zorgen dat de jongere op tijd de 
juiste hulp krijgt die nodig is. Door het versterken van de eigen kracht van de jongere, zijn gezin en sociale omgeving. Het transformatieplan is een 
actieprogramma voor kwetsbare jongeren tussen de 12 en 23 jaar, met drie actielijnen.

Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren |     

2019 2020 2021 2022 2023

Het actieprogramma bestaat uit de volgende drie onderdelen, klik erop om naar de pagina te gaan. 

“Deze jongeman was op zoek naar een (bij) baan. Hij had geen zinvolle 
dagbesteding en nog geen duidelijk beeld wat hij wilde met zijn toekomst. 
Wel was hij zeer geïnteresseerd in vrachtwagens. Samen met hem hebben 
we uiteindelijk een baan gevonden waar hij vrachtwagens mocht schoon-
maken. Uiteindelijk heeft hij zich zo goed laten zien dat ze hem hebben 
aangeboden om op hun kosten zijn vrachtwagenrij-
bewijs te gaan halen en vervolgens daar te gaan werken.”

Uitwerken van de aanpak door de 
acht gemeenten samen met de 
regionale projectleider Siri Nouws. 
+ Zorgvuldige probleemanalyse vooraf.
+ Voorbereiden van de uitvoering.

+ Alle projecten zijn in gang gezet, waar nodig met een uitloop in 2022 en 2023.
+ De aanpak voorziet in een behoefte.

Van zowel jongeren, gemeenten, scholen en zorgprofessionals.

De toekomst:
De ingeslagen weg voortzetten. Borgen en bestendigen van deze 
daadkrachtige aanpak, ook na 2021 en 2022. 

Met deze actielijnen is gewerkt aan de landelijke 
transformatiedoelstellingen: 

Preventie en eigen kracht versterken.

Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.

Eerder de juiste hulp op maat voor de jongeren. 

Succes verhaal 
eindevaluatie

- Ricardo Beset
Connect2jeugd

De jaren 2020 en 2021 hebben in het teken gestaan van de uitvoering 
van de projecten. Ondanks het uitbreken van de Coronapandemie en 
de extra druk die ditlegde op gemeenten, professionals, scholen en 
jongeren, konden de meeste zaken doorgaan.



Toekomstgericht werken

+ Inzetten van toekomstcoaches
+ Uitdragen van de methodiek ‘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.

2. Onderwijs & zorg

Join us

In alle gemeenten zijn toekomstcoaches aangesteld. 
Dit is veelal opgepakt door de jongerenwerkers die al 
in de gemeenten actief zijn. De toekomstcoach werkt 
preventief, probeert zo vroeg mogelijk in beeld te zijn 
bij een jongere en zet in op het versterken van de 
eigen kracht. 

Dit doet hij door samen met de jongere een positief 
plan te maken voor de toekomst waarbij aandacht is 
voor alle leefdomeinen. 

Join us is een methode om eenzaamheid onder 
jongeren tussen 12-25 terug te dringen door ze 
samen te brengen en hen te helpen op een 
krachtige en positieve manier sociaal redzaam 
te worden. 

In 2022 starten er drie groepen in de gemeen-
ten Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel. Deze 
groepen zijn toegankelijk voor jongeren uit heel 
Regio Rivierenland.

De tevredenheid vanuit de jongeren over de gevolgde trajecten is groot en de hulpvragen worden dan ook in 
de meeste gevallen met een positief resultaat afgesloten. 

De borging krijgt op verschillende manieren vorm:

Reserveren van de kosten in de begroting & opname in 
het preventieve jeugdbeleid.

Ervaringen tussen de gemeenten blijven uitwisselen.

Het toekomstgericht werken op te nemen in het inkoop-
beleid voor 2023 en verder.

Er mag nog meer aandacht zijn voor het leggen van de 
verbinding met de ‘buitenwereld’, zoals de lokale teams, 
het onderwijs en de zorgaanbieders. 

We concluderen dat er veel stappen zijn gezet, maar 
tegelijkertijd is het een proces van lange adem. Dat vraagt 
om blijvende aandacht in 2022 en verder.

Leerpunten
Borging na 2021

Resultaten

De aanpak 

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. 
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3. Actietafel

Onderwijs & zorg

De aanpak 

Het laten landen van dergelijke plannen vraagt om veel tijd 
en overleg. 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 ver-
schillende domeinen zijn, met verschillende culturen en 
een ander taalgebruik. 

 Het is prettig voor iedereen als de rollen en positionering 
duidelijk zijn, zodat men weet wat van elkaar kan worden 
verwacht.

Leerpunten

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 ein-
digt, is afgesproken om dit een plek te geven in het regionale 
overleg onderwijs zodat de samenwerking tussen zorg en on-
derwijs blijvend aandacht krijgt. 

Omdat de pilots recent zijn gestart, is het nog niet haalbaar om iets te zeggen over de concrete resultaten die 
de pilots opleveren. Er is wel in aanloop naar de pilots al een beter contact ontstaan tussen de lokale teams 
van de gemeenten en het onderwijs. Men weet elkaar beter weet te vinden, over en weer, en is er meer 
begrip voor elkaars benadering en aanpak. Doordat er meer uren beschikbaar zijn, wordt de ruimte gevoeld 
om de nodige afstemming te zoeken.  

Resultaten

Tot slot zijn er middelen beschikbaar gesteld om een projectondersteuner te 
laten starten die uitvoering geeft aan de ontwikkelagenda van het OOGO, met 
een prominente rol voor de samenwerking tussen het onderwijs en hulpverlening.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn er verschillende pilots gestart en uitgevoerd.

1. Toekomstgericht werken

+ Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp versterken.
+ Het einddoel van deze doelstellingen is het organiseren van een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen kinderen onderwijs en
zorg krijgen dat aansluit op hun behoeften. Op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen.
+ Hierdoor wordt het mogelijk om in een vroeg stadium problemen te signaleren en snelle en passende ondersteuning te bieden.

Het is 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.

Culemborg

Maasdriel

+ Extra schoolmaatschappelijk werk.
+ J-GGZ verbinden met onderwijs.

West Maas en Waal

Neder-Betuwe

Tiel

West Maas en Waal

West Betuwe

Zaltbommel

Buren

+ Uren beschikbaar voor lokale team om
verbinding te leggen met twee VO scholen.

+ Opdracht aan Buurtzorg Jong om verbinding
te maken met VO scholen.

+ Extra inzet op het RSG Lingecollege (locatie het beroepscollege en
de MAVO) om de samenwerking te versterken met de Sociale Poort
en het schoolmaatschappelijk werk.
+ Focus leggen op voorkomen uitval op VSO school door onwijs en
zorg te verbinden.

+ Opdracht uitgezet bij welzijnsorganisaties om de verbinding
tusen onderwijs en lokale teams te versterken.
+ Combinatie met toekomstcoaching.

+ Orthopedagoog ingezet op de VO school.
+ Extra inzet op schoolmaatschappelijk werk, leerplicht & jongerenwerk.

+ de bijdrage voor Buren is verdeeld onder Culemborg en Neder-Betuwe gezien de regionale
functie die de VO’scholen vervullen in deze gemeenten.

+ Professional aangesteld die verbinding maakt met ‘thuis’,
kan kortdurende hulpverlening geven.
+ Deze persoon is een link met het lokale team en in te
zetten op scholing.

Jeugdgezondheidszorg
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Een groep van professionals 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 een actie voor de jongere bedacht, die in het reguliere overleg of 
circuit nog niet heeft plaatsgevonden. 

Actietafel

Leerpunten

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). 

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. 

Vooralsnog is er veel inbreng vanuit het onderwijs, het zou goed zijn als 
ook andere betrokkenen casuïstiek inbrengen, zoals de lokale teams of 
zorgaanbieders. 

Tot slot is het ook belangrijk om duidelijk te communiceren wat de rol is 
van de Actietafel, met name ten opzichte van de Beschermingstafel en het 
Expertteam. Deze overlegtafels hebben ieder een andere focus, maar het 
onderscheid is niet voor iedereen duidelijk. 

De aanpak 

Deze aanpak is erop gericht om op een andere manier naar 
oplossingen te zoeken. Je kunt een complex probleem niet 
altijd oplossen binnen de context waarin dit is ontstaan, 
soms vraagt het een andere kijk op zaken. 

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 dat de samenwerking 
makkelijker gaat, de lijnen worden korter. 

Er worden nieuwe oplossingen gezien en soms zelfs gezamenlijk opgetrokken 
of overgedragen als dat nodig is. 

De casuïstiek is uiteenlopend, maar vaak sprake van langdurig thuis-
zitten in combinatie met andere problematiek zoals psychische- of 
gedragsproblemen, LVB of schulden.

In juni 2019 is de eerste actietafel georganiseerd.

Resultaten

2019

2020

2021

9 actietafels

8 actietafels

2. Onderwijs & zorg

Behoefte aan 
maatwerk

Leren
 van elkaar

VSO scholen
VO scholen
MBO
Werkzaak
GGZ
GGD
Leerplicht
Lokale teams
Jongerenwerk
Jeugdbescherming
De samenwerkingsverbanden
Het RMC

ingebracht. Daarnaast is er op basis van ‘consultatie & advies’ overleg 
geweest over negen casussen. 
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Casussen 

In totaal

3 actietafels

“ Ik weet het niet meer...”

Samen kom 
je verder
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