“Het klikt”
De Jeugd- en gezinswerker naast de huisarts

Kwalitatief onderzoek
en innovatie:
Biedt de interdisciplinaire
samenwerking daadwerkelijk meer
relationele en leefwereldgerichte zorg?
Is de zorg niet alleen beter
georganiseerd, maar levert het ook
betere zorg op?
(Baart, 2018)

Aanleiding
Uitkomst van een gezamenlijk innovatieproces met de
inwoners en professionals uit de stad (2016):
• Niet verwijzen; als dit niet nodig is voor een goede
ondersteuning
• Wel verwijzen; dan beter onderbouwd naar de juiste
hulpverlener
Gekeken naar de route die ouders nemen:
• Huisarts (50%)
Welk vakmanschap is
• School, belang
• Sociaal wijkteam (SWT)
nodig om snel,
Geleerd van goede voorbeelden uit de stad
preventief en

Pilot 2017
Jeugd- en gezinswerker vanuit het Sociaal
Wijkteam
• Bij de huisarts in de praktijk
• En op school in het ondersteuningsteam
Jeugd- en gezinswerker wordt ondersteund
door een Gz-psycholoog
Huisarts verwijst (verwijsrol,
vertrouwenspositie)
• Direct naar jeugdhulp (GGZ)
• Naar Jeugd- en gezinswerker in de praktijk
Gemeente investeert in deze menier van
werken
Manier van werken wordt ondersteund door
• opleidingstraject in een vakgroep
• onderzoek

passend hulp te bieden
bij problemen in de
ouder- kindrelatie?

Onderzoeksconclusies wat werkt in de
samenwerking
Procedureel:
• Nieuw jeugdberoep; rol en taakverduidelijking
• Nieuwe hulp en interprofessionele afstemming
• Snel, laagdrempelig, persoonlijk en dichtbij
Professioneel:
• Huisarts en school als vindplaats
• Schakel ggz – cultuurverandering;
herpositionering in het veld
• Alledaagse vragen; normalisering
• Vakmanschap van de jeugd- en gezinswerker
Cliëntperspectief:
• De klik!

Aandachtspunten

• Elkaar leren kennen
• Constante kwaliteit
vakmanschap
• Doorontwikkeling
samenwerking
• Preventieve functie
• Nieuwe netwerken ook met ggz
• Nieuwe taal ook samen met ggz

2019
• 80 % van de Zwolse Huisartsen doet mee
• Investeren in preventie en samenwerking met
het onderwijs
• Wachtlijsten in de zorg zet de samenwerking
met de huisartsen en het onderwijs onder
druk
• Investeren in een samenhangende wijk of
gebiedsgerichte aanpak loont
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