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Transformatie uitgelicht: 

Taskforce gezinsvormen 

 

Vanuit de regio Utrecht West is een aanvraag ingediend voor het transformatiefonds. 

Dit fonds geeft gemeenten een financiële impuls om de jeugdhulp te transformeren. 

De aanvraag vanuit Utrecht West is gehonoreerd. Er wordt op een zestal projecten 

ingezet. Vandaag zoomen we in op één van die projecten: Taskforce Gezinsvormen 

 

De regio Utrecht West heeft de ambitie dat kinderen zoveel mogelijk in gezinsvormen 

opgroeien, ook als dat niet meer bij de ouders kan. Op dit moment lukt dit voor te 

weinig uithuisgeplaatste kinderen. De regio gaat er van uit dat met een grote inzet 

van alle betrokkenen in 2020 voor (veel) meer dan de helft van de uithuisgeplaatste 

kinderen een oplossing in gezinsverband gevonden wordt, bij voorkeur binnen de 

vertrouwde omgeving, in het eigen netwerk, zodat kinderen gewoon naar hun eigen 

school en sportclub kunnen blijven gaan. 

 

In de eerste fase van het project worden de kansen en belemmeringen in beeld 

gebracht. Op basis van de gesprekken tot nu toe kan geconcludeerd worden dat er 



 

nog veel kansen zijn om het aantal plaatsingen in gezinsvormen uit te breiden ten 

koste van residentiele plaatsingen. Bijvoorbeeld door een andere vorm van werving 

(met een duidelijker rol van de gemeenten), en door een betere aansluiting van 

pleegzorg bij de lokale teams (waardoor de mogelijkheden van het netwerk eerder in 

beeld gebracht worden). Ook wordt maatwerk in de ondersteuning van 

pleeggezinnen vaak genoemd. 

 

Daarnaast wordt door iedereen benadrukt dat we veel meer gebruik kunnen maken 

van andere vormen van “pleegzorg” (denk hierbij aan steungezinnen, buddy’s, 

buurtgezinnen, en dergelijke), waardoor kinderen langer thuis kunnen blijven wonen, 

omdat de ouders voldoende ondersteund worden. En als dat allemaal niet lukt, 

kunnen we ook nog meer gebruik maken van gezinshuizen. 

Kortom, genoeg kansen. In de komende maanden wordt gezamenlijk een plan van 

aanpak gemaakt. Hopelijk leidt dat al dit jaar tot een afname van het aantal 

uithuisplaatsingen, en (als dit toch niet te vermijden is) een toename van het aantal 

(netwerk)pleegzorgplaatsingen. 

 

Theo Dhuyvetter is projectleider. Voor meer informatie over dit project kunt u bij hem 

terecht (Theo.Dhuyvetter@stichtsevecht.nl). Meer informatie over dit project is ook 

hier  te vinden. Ideeën voor eventuele verbeteringen van het project zijn van harte 

welkom. Transformeren doe je namelijk niet alleen, maar juist samen! 
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Voortgangsgesprekken 

 

De eerste voortgangsgesprekken in de nieuwe setting zijn gevoerd. Een duidelijke 

verandering t.o.v. het verleden is het vooraf door zorgaanbieder in te vullen format 

dat ten grondslag ligt aan het gesprek. Reacties daarop zijn verdeeld. Een reactie 

vanuit een zorgaanbieder was dat dit sneller werkt dan een op te leveren rapportage 

waar andere regio's om vragen. Vanuit regio Utrecht West worden voorbereidingen 

getroffen zoals het analyseren van cijfers en financiën en zorgt de 

beleidsmedewerker voor het ophalen van relevante informatie. Terugkoppeling 

geschied niet alleen via het gemeenteportaal maar ook op meer actieve wijze in 

groepsoverleggen en het actief delen van notulen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Beschikbaarheidswijzer update 

  

De eerste 20 aanbieders hebben zich (met een inlogcode) aangemeld en konden 

wachttijden invullen en een uitgebreider profiel aanmaken. Het prototype ziet er mooi 

uit (zie www.beschikbaarheidswijzer.nl). Er moeten nog een aantal stappen gezet 

worden alvorens alle aanbieders goed aangesloten kunnen worden en verwijzers er 

gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben we een lijst met 

doorontwikkelpunten. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek zodra de app 

in gebruik is en we de eerste ervaringen in de praktijk hebben opgedaan. Zodra 

helderheid is over het exacte moment waarop alle aanbieders zijn aangesloten en 

verwijzers dit instrument kunnen inzetten volgt verdere berichtgeving. De bal ligt nu 

dus bij de leverancier en de zorgaanbieders. Voor ons dus voorlopig nog even 

geduld. 
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Nieuwsbrief gemist? 

  
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop & 

Monitoring Utrecht West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor 
de volledige teksten van een eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan 

nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  
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Ons mailadres is nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  
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