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Betreft Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van startnotitie  

Pilot Team Gezinsbegeleiding 
Datum       
 
 
 
Geacht College, 
 
Via uw ambtenaren ontving de ASD op 9 maart de startnotitie pilot Teams Gezinsbegeleiding en heeft deze 
op 20 maart telefonisch besproken met uw ambtenaren. De ASD heeft deze notitie met aandacht gelezen 
en de eerste indruk is positief. Het voorstel voor de pilot Teams Gezinsbegeleiding is betrokken en 
praktisch, en vult een daadwerkelijke behoefte in de jeugd- en gezinshulp. De ASD is verheugd te lezen dat 
JGZ Almere een duidelijke actieve taak krijgt bij de begeleiding van gezinnen en ook als penvoerder 
optreedt. Zij hebben goed inzicht in de klantvragen, zitten dicht bij de gezinnen en hebben veel en diverse 
deskundigheid in huis.  
 
In de notitie ontbreekt een duidelijke hoofdvraag: waar is de pilot Gezinsbegeleiding een oplossing voor? 
De ASD ziet de hoofdvraag als volgt: Kan de functie "gezinsbegeleiding" de passende schakel vormen tussen 
preventieve jeugdhulp en de geïndiceerde jeugdhulp en wel zodanig dat de kosten worden beperkt? 
 
Het plan is ambitieus en degelijk uitgewerkt, waarbij gekeken is naar Utrecht en Lelystad, die met 
vergelijkbare teams werken. De uitvoerige uitwerking baart de ASD echter ook zorgen. Het is begrijpelijk 
vanuit het oogpunt van ten eerste een kwaliteitsslag, en ten tweede een bezuiniging. Dit laatste wordt 
uitstekend aangetoond in de startnotitie. Tegelijkertijd laat zo’n gedetailleerde uitwerking weinig ruimte 
voor eigen inbreng in de pilot. Het gaat hier om professionals van wie in de eerste plaats wel flexibiliteit 
gevraagd wordt, maar die in deze uitwerking geen bewegingsruimte hebben. Wanneer de uitgewerkte 
structuur niet aansluit bij de vraag in het gebied kan het gebrek aan flexibiliteit contra productief werken. 
 
De ASD adviseert daarom om op basis van kaders vanuit de gemeente de projectcoördinator, samen met 
de partners/ deskundigen, de pilot verder te laten uitwerken. Dit geeft ruimte om te anticiperen op de 
waargenomen behoefte, de aanpak daarop aan te passen en om goed aan te sluiten bij de praktijk in de 
twee verschillende gebieden. Op deze manier doet de experimentele invulling van de Teams 
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Gezinsbegeleiding ook recht aan de pilot. Hierbij is het van belang dat de gehele sociale infrastructuur 
gestroomlijnd wordt en dat er aansluiting is tussen de verschillende zorggebieden van de Wmo. 
 
Verdere aanbevelingen van de ASD zijn ten eerste dat de integrale aanpak van de hele gezinsproblematiek 
voorop dient te staan. De Teams Gezinsbegeleiding moeten niet náást het huidige systeem en huidige 
hulpverleners staan, maar nadrukkelijk een onderdeel hiervan zijn. Dat betekent dat de ASD uitgaat van 
intensieve samenwerking met de huidige hulpverleners. Ten tweede adviseert de ASD om te streven naar 
een langdurige en blijvende aanpak, en de pilot daar ook op in te richten. De opzet is volgens de ASD 
dusdanig dat de pilot eventueel doorgezet kan worden in andere stadsdelen en voor langere tijd. Dat kan in 
de ogen van de ASD door daar nu al rekening mee te houden en in te zetten op scholing om kennis en 
expertise te krijgen.  
 
Een langdurige en blijvende aanpak ziet de ASD ook voor de gezinnen, zodat zij blijvend geholpen zijn 
binnen deze pilot. Dat kan door niet alleen gebruik te maken van de professionals in de wijk maar ook het 
netwerk van het gezin en de directe omgeving.  Dit stimuleert en ondersteunt een langdurige methodiek.  
 
Tot slot wil de ASD nog iets zeggen over de rol van Windesheim. Het is een positief teken dat de pilot 
extern gemonitord en geëvalueerd wordt door deze onderwijsinstelling. De ASD adviseert ook hier korte 
lijnen te houden met Windesheim om snel te kunnen schakelen bij gesignaleerde problemen. Ook verwacht 
de ASD op de hoogte te worden gehouden van aanpassingen en van de evaluatie, zeker waar deze een 
bijstelling van de pilot adviseert. De gehanteerde uitgangspunten van de werkwijze in Utrecht zijn zeer 
relevant en kunnen naar de mening van de ASD een op een overgenomen worden. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit ongevraagde advies nog vragen of opmerkingen hebben, dan is de ASD ten 
zeerste bereid hierover door te praten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Klaas Jongejan, voorzitter
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