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Evaluatie pilot versterken samenwerking rondom kind en gezin
In deze pilot draaide het om de samenwerking tussen verschillende partners (GGD 
WB JGZ, Jong JGZ, CJG en INOS), kind en gezin in en om een basisschool in de 
regio. Aanleiding hiervoor was dat de school constateerde dat de casuïstiek omtrent 
gezinnen complex kan zijn en deze complexiteit lijkt vaker voor te komen. De rol 
van de school is daarbij niet altijd duidelijk. De school ervaart enerzijds dat zij pas 
in een (te) laat stadium betrokken worden, anderzijds nemen zij soms een te grote 
verantwoordelijkheid. De wens vanuit de school is om gezamenlijk meer preventief 
te kunnen werken.

In de pilot vonden een aantal sessies plaats waarin professionals verschillende 
casussen waarbij hulp nodig was voor kind of gezin hulp werden besproken. Hieruit 
kwamen zowel knelpunten als verbeterpunten naar voren, waarop men met elkaar 
aanbevelingen geformuleerd heeft.

Het valt in de pilot op dat er in de verschillende stappen van signalering tot 
afronding van een casus meerdere routes en ingangen genoemd worden. In veel 
gevallen dient maatwerk geboden te worden (zeker daar waar het gaat om het 
vinden van een ingang om hulp in te zetten). Tegelijkertijd heeft men behoefte 
aan houvast. Er blijft nog onduidelijkheid bestaan over wat men van andere 
professionals in het veld mag en kan verwachten en hoe men hierover het beste 
met elkaar kan afstemmen.

Aanbevelingen die hieruit voort zijn gekomen zijn het nog verder concretiseren van 
de samenwerking rondom signaleren, verwijzen, monitoren en begeleiden van het 
gezin met aandacht voor onder andere regievoering, informatiedeling & privacy, 
werkafspraken, en overbruggingszorg. Daarnaast volgt uit de pilot het advies 
om de betrokkenheid van ouders te vergroten door de knelpunten en behoeften 
van ouders beter in kaart te brengen en door professionals beter gebruik te laten 
maken van elkaars best practices door deze met elkaar te delen.
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