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Samenvatting en conclusies
In het kader van de sluitende aanpak jeugdhulpverlening heeft de gemeente Dordrecht in juni 2005 een
coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking ingesteld, die bij Bureau Jeugdzorg is ondergebracht.
Het betreft de coördinatie van de samenwerking en afstemming in de lokale hulpverlening gericht op het
bevorderen van de sluitende aanpak. Het Sociaal Geografisch Bureau (SGB) heeft deze coördinatiefunctie
op verzoek van de sector Maartschappelijke Ontwikkeling (MO) geëvalueerd via een combinatie van desk
research en interviews met relevante betrokkenen.
De taken van de coördinatiefunctie zoals deze in de opdrachtformulering staan
beschreven zijn:
•
•
•

instellen van acht signaleringsnetwerken in alle wijken en de coördinatie van
deze netwerken,
de coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking in het basisonderwijs,
zorg voor samenhang en samenwerking tussen de multidisciplinaire teams en
signaleringsnetwerken.

Deze zijn in de opdracht uitgewerkt in proces- en prestatieafspraken, die door de
coördinator weer zijn vertaald naar concrete activiteiten in vier werkvelden: voorschoolse periode, basisonderwijs, voorgezet onderwijs en signaleringsnetwerken.
De rol van de coördinator in het voortgezet onderwijs wordt in de opdrachtformulering nog open gelaten: deze wordt in overleg met het onderwijsveld nader ingevuld.
Doel van de evaluatie is de resultaten en de waardering van de coördinatie bij de
ketenpartners vast te stellen op basis van de proces- en prestatieafspraken.
Hiertoe hebben we eerst relevante stukken bestudeerd, zoals de opdrachtformulering, het werkplan, de kwartaalrapportages, het jaarverslag en diverse notities,
en een uitgebreid interview gehouden met de coördinator, vertegenwoordigers
van Bureau Jeugdzorg en een vertegenwoordiger van de gemeente. Om de – ervaren - resultaten en waardering bij de ketenpartners vast te stellen hebben we
12 diepte-interviews en 19 telefonische interviews gehouden op directie-, middelmanagement- en uitvoeringsniveau, waarbij we rekening hebben gehouden
met de bovengenoemde ‘werkvelden’. Een aantal betrokkenen wilde niet meewerken en bij een aantal verliep het gesprek moeizaam, omdat men het idee had
dat het ging om een ‘persoonlijke’ evaluatie. Desalniettemin beschouwen we de
gegevens als voldoende betrouwbaar, door de combinatie van desk research en
interviews en de diversiteit van de geïnterviewden.

Resultaten
Visie op resultaten
Wat zijn de resultaten van de coördinatiefunctie en hoe kijken de ketenpartners
hier tegenaan? Uit het jaarverslag komen samengevat als belangrijkste resultaten
naar voren:
•
•
•
•
•
•
•

betrokkenheid coördinator bij diverse overlegvormen in het onderwijs,
initiatieven met als doel een betere overdracht van de voorschoolse periode
naar het basisonderwijs,
deelname vertegenwoordigers van de voorschools periode en het voortgezet
onderwijs aan een structureel overleg met vertegenwoordigers van de instanties die deelnemen aan de MD-Teams,
implementatie Dordts protocol multidisciplinaire samenwerking,
evaluatie MD-Teams,
opzetten zes signaleringsnetwerken,
realisatie ‘link’ tussen MD-Teams en signaleringsnetwerken,

Evaluatie coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking

5

•
•

inventarisatie knelpunten in de zorgstructuur,
aanzet tot nieuw convenant multidisciplinaire samenwerking voor de hele keten 0-18 jaar.

Hiermee is globaal gesproken aan de opdracht voldaan en is een belangrijk deel
van de proces- en prestatieafspraken gerealiseerd.
De resultaten die de betrokken ketenpartners noemen komen hier sterk mee
overeen. Er is meer structureel overleg en MD-Teams functioneren beter. Er is
een betere relatie tussen ketenpartners: men weet elkaar beter te vinden, er is
meer samenwerking en afstemming en men weet beter van elkaar wat men doet.
Knelpunten in de zorgstructuren zijn beter in beeld en er zijn verbindingen gelegd
tussen zorgstructuren als resultaat van de coördinatiefunctie. Er zijn signaleringsnetwerken gerealiseerd en organisaties zijn nu meer overtuigd van het belang
hiervan. En het conceptconvenant dat er ligt voor de hele keten van 0-18 jaar
wordt ook als een positief resultaat van de coördinatiefunctie genoemd.
Nog te realiseren
Er is ook een aantal zaken genoemd die nog niet gerealiseerd zijn of nog verbeterd moeten worden. Dat geldt voor de overdracht tussen de voorschoolse periode, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Wat betreft de overdracht
tussen de voorschoolse periode en het basisonderwijs is er wel wat verbeterd,
maar moet er duidelijk nog wel een slag gemaakt worden. En de overdracht van
de MD-Teams tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is volgens
sommige betrokkenen nog minimaal. Privacy is daarbij een probleem en men mist
hier een protocol.
We zien iets dergelijks bij de signaleringsnetwerken. Deze zijn weliswaar opgezet,
maar functioneren volgens diverse geïnterviewden nog niet zoals dat zou moeten,
ze zijn nog niet daadwerkelijk ‘geland’. Dat heeft deels te maken met het feit dat
ze nog relatief kort draaien, maar er zijn ook andere knelpunten. Ook hier wordt
privacy als een belangrijk knelpunt genoemd; hierdoor zouden sommige organisaties geen meldingen doen. Daarnaast spelen zaken als onvoldoende feedback
over wat er met iemand die is ingebracht gebeurt, een soms geringe bezetting
vanwege een te grote vrijblijvendheid en de (te) lange tijd tussen de bijeenkomsten. Ook de afstemming tussen de signaleringsnetwerken en het onderwijsveld
laat te wensen over. Wel is er een goede verbinding met de zorgnetwerken voor
volwassenen.
Als laatste punt willen we de MD-Teams in het voortgezet onderwijs noemen. Op
dit moment is er nog geen uniforme werkwijze van deze teams; die zou er volgens de betrokken geïnterviewden wel moeten komen.

Waardering
Meerwaarde
Uit de evaluatie komt naar voren dat de coördinator de opdracht van de gemeente betreffende de coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking breed invult.
Hij fungeert als trekker, aanjager, intermediair en raadsman; hij verspreidt informatie, pakt overkoepelende problemen op en legt verbindingen.
Dat zijn precies de zaken die volgens betrokken ketenpartners de meerwaarde
aan de functie geven. Het feit dat er één persoon verantwoordelijk is en zaken
‘trekt’ en dat er één persoon als contactpersoon en aanspreekpunt fungeert zijn
belangrijke pluspunten. Ook de brugfunctie die de coördinator vervult en de verbindende factor die hij is worden genoemd als meerwaarde. Zijn diplomatie, vasthoudendheid en toegankelijkheid worden duidelijk gewaardeerd. Ten slotte noemen enkele betrokkene als meerwaarde van de functie dat zaken rondom afstemming en samenwerking nu meer zijn vastgelegd en dat er meer structuur is
ontstaan. De meerwaarde van de functie wordt vooral gezien door de middelma-
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nagers en coördinatoren die de hulpverlening op uitvoeringsniveau coördineren en
in de praktijk veel te maken hebben met de coördinatiefunctie.
Voor geïnterviewden die meer op beleidsniveau fungeren, is de meerwaarde van
de functie niet altijd evident. Men geeft aan er niet zo veel van te merken en de
meerwaarde lastig in te kunnen schatten.
Aandachtspunten
Kijken we naar de aandachtspunten, dan komt de positionering van de coördinatiefunctie bij Bureau Jeugdzorg als eerste ‘aandachtspunt’ naar voren. Dat de coordinator in dienst is bij een organisatie die hij vanuit zijn functie ook kritisch moet
kunnen volgen, wordt als lastig gezien. Ook het gebrek aan inbedding van de
functie bij Bureau Jeugdzorg en het feit dat andere organisaties de coördinator
ook als hulpverlener benaderen met vragen worden als knelpunt genoemd. Als alternatief voor Bureau Jeugdzorg noemt een aantal geïnterviewden de gemeente
(onafhankelijke positie) of een gemeentelijke instelling.
Een ander aandachtspunt is het gebrek aan ‘macht’ en bevoegdheden van de coordinator, waardoor het ontbreekt aan slagkracht. De coördinator zou vaker ‘met
de vuist op tafel moeten kunnen slaan’. Verder worden onduidelijkheid over wat
de coördinatiefunctie nu precies inhoudt (er is volgens Bureau Jeugdzorg soms te
veel sprake van ‘uitvoering’) en de taakverdeling tussen de gemeente en Bureau
Jeugdzorg genoemd. En ten slotte wordt in de voorbereidingsgroep – structurele
– feedback gemist over de activiteiten en resultaten van de coördinatiefunctie. In
de regiegroep lijkt de coördinatiefunctie weinig ‘zichtbaar’.
Toekomst
Hoewel een aantal geïnterviewden zich afvraagt of de functie in de toekomst nog
nodig zal zijn - vooral met het oog op de ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem - is het algemene beeld dat uit de interviews naar voren komt dat er
voorlopig nog voldoende te doen is waar de coördinator een rol in kan spelen.
Men noemt hierbij weer zaken die hiervoor ook al als nog te realiseren punten
naar voren kwamen: meer sturing op de MD-Teams in het voortgezet onderwijs,
verbetering van de overdracht naar het voortgezet onderwijs, verbetering van de
aansluiting tussen de signaleringsnetwerken en MD-Teams in het basisonderwijs,
het opstellen van een privacyprotocol voor de signaleringsnetwerken, verbetering
van de deelname aan de signaleringsnetwerken (minder vrijblijvendheid) en van
de informatievoorziening binnen de netwerken.

Conclusies en aanbevelingen
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn:
•

•

•

Aan de opdracht is globaal gesproken voldaan; een belangrijk deel van de
proces- en prestatieafspraken is nagekomen. De resultaten die de betrokkenen
noemen komen overeen met de geformuleerde proces- en prestatieafspraken.
Er is dus een duidelijke overeenstemming tussen de resultaten zoals de coördinator deze formuleert (afgeleid van de proces- en prestatieafspraken) en de
visie van betrokkenen hierop. We kunnen dan ook concluderen dat de resultaten daadwerkelijk ‘zichtbaar’ zijn in de uitvoeringspraktijk.
Betrokkenen op ‘beleidsniveau’ (regiegroep, voorbereidingsgroep) hebben een
minder goed beeld van de activiteiten en resultaten van de coördinatiefunctie.
Dat is op zich niet zo verwonderlijk, want deze overleggroepen hebben een
bredere functie en hier staan ook andere onderwerpen op de agenda. Desondanks is betere – meer structurele - informatie over de coördinatiefunctie in
deze groepen gewenst. We bevelen aan, zoals ook al door een betrokkene is
geadviseerd, hier een structureel agendapunt van te maken in deze overleggroepen.
Er is duidelijk veel waardering voor wat de coördinator tot stand heeft gebracht en de wijze waarop hij dat heeft gedaan. De betrokkenen die in de uitvoeringspraktijk met de coördinator te maken hadden, zien vrijwel zonder uit-
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•

•
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zondering de meerwaarde van de coördinatiefunctie. Over het nut van continuering van de functie is vrijwel iedereen het eens. Of de functie op den duur
nog nodig zal zijn, is voor sommige mensen de vraag, maar op het moment is
er nog voldoende te doen. Op basis hiervan lijkt er in ieder geval op dit moment geen twijfel te bestaan over het nut van de coördinatiefunctie en hieruit
vloeit dan ook vanzelfsprekend de aanbeveling voort om de functie – in ieder
geval nog een jaar - te continueren.
Het eerste jaar van de coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking is er
veel werk verricht om de afstemming en samenwerking in de sluitende aanpak te verbeteren. Dat betreft echter voor een belangrijk deel nog ‘voorwerk’.
Er zijn initiatieven genomen, contacten gelegd, onderlinge contacten bevorderd, knelpunten inzichtelijk gemaakt, signaleringsnetwerken opgezet en er is
een aanzet gegeven tot een protocol. Kortom, er is een fundament gelegd,
waarop verder gebouwd kan worden. Het komende jaar is het naar onze mening tijd voor een vervolgstap waarbij de samenwerking en afstemming tussen ketenpartners verder structuur en inhoud krijgt en bestendigd wordt. De
suggesties van ketenpartners over zaken die in de toekomst aangepakt zouden moeten worden wijzen allemaal in die richting. In overleg met de gemeente zal dit verder geconcretiseerd moeten worden.
Ten aanzien van de positionering van de coördinatiefunctie bij Bureau Jeugdzorg is het belangrijkste aandachtspunt de onafhankelijkheid van de positie. In
verband hiermee wordt het onderbrengen van de functie bij de gemeente als
alternatief genoemd. Gezien de bewuste keuze van de gemeente om de functie juist bij een uitvoerende instantie neer te leggen, lijkt dat alternatief niet realistisch. Aanbevolen wordt, om samen met Bureau Jeugdzorg te bekijken
hoe de coördinatiefunctie binnen Bureau Jeugdzorg zo gepositioneerd kan
worden dat deze onafhankelijkheid gewaarborgd is. Dat brengt onvermijdelijk
met zich mee dat de coördinator een ‘aparte’ positie inneemt binnen Bureau
Jeugdzorg. Van belang is via een goede interne én externe communicatie ervoor te zorgen dat dit de coördinator niet belemmert in de uitvoering van zijn
functie.
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Inleiding

In opdracht van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente Dordrecht heeft het Sociaal Geografisch Bureau (SGB) een evaluatie uitgevoerd van de coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking, die bij Bureau Jeugdzorg is ondergebracht. De functie heeft tot doel de lokale hulpverlening
op het terrein van jeugdbeleid te coördineren en moet de sluitende aanpak bevorderen. In dit inleidende
hoofdstuk beschrijven we de aanleiding, de vraagstelling en de opzet van de evaluatie.

1.1

Aanleiding en doel

Eén van de doelen van het jeugdbeleid van de
gemeente Dordrecht is het streven naar een
sluitende aanpak van de hulpverlening.1 Met een
sluitende aanpak wordt bedoeld dat alle jeugd
die hulp nodig heeft, deze ook krijgt en dat er
door samenwerking continuïteit in de hulpverlening is. De organisatie van de hulpverlening aan
ouders en kinderen is in Dordrecht rond de consultatiebureaus (0-4 jaar) en het basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) georganiseerd. Kinderen met problemen komen via deze instanties
in beeld en de hulpverlening komt vervolgens via
multidisciplinaire teams (MD-Teams) op gang.
Maar niet alle kinderen en jongeren met problemen worden via het onderwijs gesignaleerd.
Daarom is er besloten om in de wijken signaleringsnetwerken op te zetten voor jongeren vanaf
12 jaar. Naast signalering wordt via deze netwerken ook een passend hulpaanbod gedaan.
Uit onderzoek van het SGB2,3 en de evaluatie
van een signaleringsnetwerk in Oud-Krispijn4
bleek dat toch nog niet alle jongeren met problemen via deze wegen bereikt worden en dat er
meer samenhang in de keten nodig was.
De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale
jeugdbeleid en voert daar de regie over. In dit
kader heeft zij de regiegroep Jeugd geïnitieerd,
waarin de belangrijkste ketenpartners voor het
jeugdbeleid participeren. Deelnemers zijn de
wethouder Jeugdbeleid, de GGD, de politie en
Bureau Jeugdzorg. Andere betrokkenen (agendaleden) zijn het onderwijsveld, De Stromen Opmaat Groep (daarvoor stichting Opmaat), de
Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO) en het openbaar ministerie. Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de regiegroep is de sluitende
aanpak van de hulpverlening.
Om de sluitende aanpak in de uitvoeringspraktijk
te verbeteren heeft de gemeente Bureau Jeugdzorg gevraagd de coördinatie van de lokale hulpverlening op zich te nemen, waarbij het vooral
gaat om het bevorderen van de samenwerking
en de afstemming in de hulpverleningsketen.
Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor het
proces en de organisatie van het proces waarbij
partners zich samen inspannen voor een sluitende aanpak in de netwerken in en rond de school

Evaluatie coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking

en de buurt. Op 29 juni 2005 hebben de leden
van de regiegroep jeugd een opdrachtformulering vastgesteld, waarin proces- en prestatieafspraken zijn geformuleerd. Deze afspraken heeft
de gemeente vervolgens vastgelegd in de beschikking van Bureau Jeugdzorg.
De coördinatietaken van Bureau Jeugdzorg die in
de opdrachtformulering staan beschreven zijn:
•
•
•

instellen van acht signaleringsnetwerken in
alle wijken en de coördinatie van deze netwerken,
coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking in het basisonderwijs,
zorg voor samenhang en samenwerking tussen de multidisciplinaire teams en signaleringsnetwerken.

De rol van de coördinator in het voortgezet onderwijs wordt in de opdrachtformulering nog
open gelaten: deze wordt in overleg met het
onderwijsveld nog nader ingevuld.
Afgesproken is anderhalf jaar na de start van de
functie een evaluatie uit te laten voeren naar de
resultaten van de coördinatie van de hulpverlening en hierbij de partners te betrekken. De proces- en prestatieafspraken vormen de basis van
de evaluatie. Het SGB heeft deze evaluatie in
opdracht van de sector MO van de gemeente
Dordrecht uitgevoerd.

1.2

Vraagstelling

De centrale vragen van de evaluatie zijn:
1. Welke resultaten zien partners van de coördinatiefunctie?
2. Welke waardering geven partners aan de
coördinatiefunctie?
Deze vragen worden gekoppeld aan de procesen prestatieafspraken.

1.3

Opzet

De oorspronkelijke opzet van de evaluatie bestond uit twee fasen:
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1. interviews: een interview met de coördinator, leden van de regiegroep en enkele vertegenwoordigers van relevante samenwerkingpartners op directie-, middelmanagement- en
uitvoeringsniveau; de laatste interviews
dienden vooral ter voorbereiding op fase 2;
2. enquêtes: een telefonische enquête onder
directieleden en een schriftelijke enquête onder middelmanagers en uitvoerders.
Deze opzet bleek in de loop van de evaluatie niet
haalbaar en is in overleg met de opdrachtgever
aangepast. In plaats van enquêtes zijn diepteinterviews en telefonische interviews gehouden.
Hierna lichten we de (verandering in) opzet toe.
Voorstudie
We zijn deze evaluatie gestart met het bestuderen van relevante documenten, zoals de opdrachtformulering, het werkplan, de kwartaalverslagen en het jaarverslag. De volgende stap
in de evaluatie was een diepte-interview met de
coördinator multidisciplinaire samenwerking. Met
dit interview hebben we een beeld gekregen van
de activiteiten die hij in het kader van de coördinatiefunctie heeft uitgevoerd. In dit stadium
hebben we ook uitgebreid gesproken met twee
vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg en
met een vertegenwoordiger van de gemeente.
Veranderde opzet
Om meer inzicht te krijgen in de niveaus waarop
de coördinator zich beweegt en de contactpersonen in de uitvoeringspraktijk, hebben we de
coördinator gevraagd een lijst aan te leveren met
de namen van alle personen en bijbehorende
organisaties met wie hij in het kader van zijn
coördinatiefunctie contact heeft (gehad). Deze
lijst is – in een tweede gesprek – uitgebreid
doorgesproken om vast te stellen wat de aard
en intensiteit van het contact is (geweest).
Tijdens deze bespreking werd duidelijk dat de
aard en intensiteit van de contacten van de coordinator zo divers zijn (geweest), dat het benaderen van de contactpersonen met een standaard telefonische en schriftelijke enquête niet
zinvol was. Naar aanleiding hiervan is in overleg
met de opdrachtgever besloten relevante contactpersonen met vragen over de coördinatiefunctie te benaderen via semi-gestructureerde
diepte-interviews en semi-gestructureerde telefonische interviews.
Aanpak
In overleg met de opdrachtgever is vastgesteld
wie voor welk type interview in aanmerking
kwam. Daarbij is onder meer gekeken naar vertegenwoordiging vanuit de regiegroep en de
voorbereidingsgroep (zie ook paragraaf 2.4).
Daarnaast is gekeken naar een voldoende verte-
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genwoordiging vanuit de vier ‘werkvelden’
waarop de coördinator actief is:
•
•
•
•

voorschoolse periode,
basisonderwijs,
voortgezet onderwijs,
signaleringsnetwerken.

De contactpersonen die we wilden benaderen
zijn vooraf geïnformeerd over het doel van de
evaluatie. Een aantal mensen was niet bereid of
niet in de gelegenheid om mee te werken aan de
interviews. Uiteindelijk hebben we 12 diepteinterviews en 19 telefonische interviews gehouden. In de interviews werd ingegaan op de inhoud en opzet van de samenwerking / de aard
van het contact, de taken/ activiteiten van de
coördinator, het verloop van het proces en de
resultaten, meerwaarde van de coördinatiefunctie en mogelijke aandachtspunten/ verbeterpunten. Alle interviews zijn op tape opgenomen en
uitgewerkt in een interviewverslag. De verslagen
van de diepte-interviews zijn aan de geïnterviewden voorgelegd en door hen – soms na
enkele wijzigingen – geaccordeerd. De lijst met
geïnterviewden is opgenomen in bijlage 1.
Verloop interviews
Enkele betrokkenen zagen de evaluatie als een
persoonlijke beoordeling van de coördinator. In
die gevallen verliepen de interviews wat stroef.
Voor enkele betrokkenen was dit overigens aanleiding om helemaal niet mee te werken aan een
interview.
In sommige interviews was er sprake van onduidelijkheid over het onderwerp van de evaluatie.
Soms werd pas bij het noemen van de naam van
de coördinator voor sommige betrokkenen duidelijk waar het over ging. Hierdoor bleek de
vooraf opgestelde interviewleidraad niet bij ieder
interview even goed hanteerbaar. Daarnaast
was de kennis betreffende de coördinatiefunctie
bij de geïnterviewden sterk afhankelijk van de
aard en inhoud van het contact dat de coördinator met de geïnterviewde had. Men wist niet
altijd wat de taken waren van de coördinator en
wat precies tot zijn opdracht behoorde; het
beeld dat men had van de coördinatiefunctie
was veelal gefragmenteerd, waardoor het voor
sommige mensen lastig was de functie te beoordelen.
Betrouwbaarheid uitkomsten
Ondanks deze beperkingen zijn we toch van
mening dat we vanwege de combinatie van
desk research en interviews en vanwege de
diversiteit van de geïnterviewden een voldoende
betrouwbaar beeld gekregen hebben van de
resultaten en de waardering van de coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking. Het was
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uitdrukkelijk niet het doel van de evaluatie het
functioneren van de coördinator te beoordelen,
hoewel een oordeel over de invulling van de
coördinatiefunctie vanzelfsprekend niet volledig
los kan staan van de persoon van de coördinator. Van belang is vooral dat we op basis van de
gegevens uitspraken kunnen doen over de resultaten, de meerwaarde en de aandachtspunten
van de coördinatiefunctie.

1.4

Leeswijzer

We bespreken in het vervolg van dit rapport de
uitkomsten van de evaluatie. In hoofdstuk 2
geven we eerst een nadere beschrijving en ana-

lyse van de opdracht van de gemeente betreffende de coördinatiefunctie en de uitwerking in
de praktijk. In hoofdstuk 3 staat de resultaten
van de coördinatiefunctie centraal. We kijken
naar de uitvoering van de coördinatiefunctie in
de afgelopen anderhalf jaar, de resultaten en de
visie van betrokkenen hierop. In hoofdstuk 4
komt de waardering van de coördinatiefunctie
aan bod. In dit hoofdstuk besteden we aandacht
aan de waardering voor de wijze waarop de coordinator de functie heeft ingevuld, de meerwaarde van de functie, de belangrijkste aandachtspunten en de toekomst van de functie.
Voorin het rapport zijn de resultaten van de evaluatie samengevat en formuleren we een aantal
conclusies en aanbevelingen.

__________________________________
1

2
3
4

DRDT 4U2. Beleidsimpuls jeugd. Acties voor een samenhangend jeugdbeleid 2004-2008. Gemeente Dordrecht, sector
MO, 2004.
Lans, A.L.M. van der, I.A.C. Soffers, M.G. Weide. Monitor Jongeren Dordrecht 2003. Dordrecht: SGB, 2004.
Soffers, I.A.C. Notitie Jongeren met psychosociale problematiek. Dordrecht: SGB, 2004.
Evaluatie signaleringsnetwerk Oud Krispijn Jeugdoverleg Krispijn 12 plus, bijlage 3 bij beschikking subsidieverlening
coördinatie multidisciplinaire samenwerking, Gemeente Dordrecht, sector MO, juli 2005.
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2

Opdracht coördinatiefunctie

Wat houdt de opdracht van de gemeente Dordrecht in wat betreft de coördinatiefunctie multidisciplinaire
samenwerking? Welke proces- en prestatieafspraken zijn gemaakt? En hoe zijn deze in activiteiten vertaald? Om de evaluatie van de coördinatiefunctie in een kader te kunnen plaatsen, gaan we in dit hoofdstuk eerst op deze vragen in. Tevens beschrijven we kort de structuur en de diverse betrokkenen. De belangrijkste bronnen voor dit hoofdstuk zijn de opdrachtformulering, het werkplan en de interviews met de
vertegenwoordiger van de gemeente en de coördinator multidisciplinaire samenwerking.

2.1

Achtergrond

Een sluitende aanpak in de lokale jeugdhulpverlening, waarbij alle jongeren die hulp nodig hebben deze ook daadwerkelijk krijgen, is al enige
jaren een belangrijk streefdoel van de gemeente
Dordrecht. In het kader van haar regierol in het
jeugdbeleid heeft de gemeente de regiegroep
Jeugd in het leven geroepen, waarin de belangrijkste ketenpartners van het jeugdbeleid participeren: Bureau Jeugdzorg, de GGD en de politie.
Andere betrokkenen zijn het onderwijsveld, De
Stromen Opmaat Groep, de DWO en het openbaar ministerie. De wethouder Jeugdbeleid is
voorzitter van de regiegroep. De sluitende aanpak hulpverlening staat hoog op de agenda van
de regiegroep. Hieronder verstaat men:1
•
•
•
•
•
•
•
•

verbeteren van de dienstverlening aan ouders, kinderen en jeugdigen,
vroegtijdig onderkennen en ingrijpen,
éénduidigheid van werkwijzen,
een doorlopende ontwikkelingslijn,
samenwerking op wijkniveau,
een sluitend overdrachtssysteem,
bekendheid en bereikbaarheid van voorzieningen,
goede aansluiting tussen preventief en curatief aanbod.

Uit diverse onderzoeken bleek dat er in Dordrecht nog onvoldoende sprake was van een
sluitende aanpak. De evaluatie van het signaleringsnetwerk Oud-Krispijn2 laat zien dat de hulpverleningsketen regie behoeft om jongeren uiteindelijk beter te kunnen helpen. Deze conclusie
wordt ook getrokken naar aanleiding van het
inventariserend onderzoek van het SGB onder
instellingen die hulp bieden aan jongeren die
psychosociale problemen hebben.3 Hieruit wordt
duidelijk dat de bekendheid en bereikbaarheid
van het hulpverleningsaanbod verbetering behoeft. Naast bovenstaande onderzoeken bevestigt de Jongerenmonitor4 de noodzaak van goede, bereikbare hulpverlening voor jongeren.
Op basis hiervan trekt de gemeente de conclusie: in de hulpverleningsketen is coördinatie in de
uitvoering nodig, zowel op het totale aanbod
hulpverlening als op casuïstiek niveau. De ge-
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meente vervult op dat moment - tijdelijk - zelf
nog de rol van coördinator bij de MD-Teams,
maar is van mening dat deze uitvoeringstaak bij
één van de instellingen thuis hoort. Deze coördinatietaak moet onderdeel worden van de bredere coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking, die de gemeente bij een uitvoeringsinstantie jeugdhulpverlening wil neerleggen. De
keuze van de gemeente voor deze taak valt op
Bureau Jeugdzorg, onder meer vanwege de centrale positie van Bureau Jeugdzorg als provinciale instelling en vanwege de (nieuwe) wettelijke
taken van Bureau Jeugdzorg om in gemeentelijke voorzieningen aanwezig te zijn en deze te
ondersteunen. Ook het feit dat Bureau Jeugdzorg zowel preventieve als curatieve taken
heeft, speelt hierbij een rol.5 De leden van de
regiegroep Jeugd stellen op 29 juni 2005 de
opdrachtformulering vast, die resulteert in een
beschikking aan Bureau Jeugdzorg.

2.2

Opdrachtformulering

De opdrachtformulering van de gemeente aan
Bureau Jeugdzorg luidt:6
“Bureau Jeugdzorg is op uitvoeringsniveau verantwoordelijk voor de sluitende aanpak lokale
hulpverlening: alle jeugdigen die gesignaleerd
worden, worden toegeleid naar de juiste hulp”
De bijbehorende coördinatietaken zijn als volgt
omschreven:
•

instellen van acht signaleringsnetwerken in
alle wijken en de coördinatie van deze netwerken

In de signaleringsnetwerken worden kinderen
en jongeren die problemen hebben in beeld
gebracht en van hulp voorzien. Het
signaleringsnetwerk werkt aanvullend op de
bestaande zorgstructuur in het onderwijs. De
doelgroep van de netwerken bestaat uit
kinderen van 0 t/m 18 jaar. De netwerken
hebben een preventief karakter: deelnemers aan
de netwerken onderkennen door hun dagelijks
contact problematiek bij kinderen en jongeren in
een vroegtijdig stadium. 7
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•

coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking in het basisonderwijs

•
•

De functie van een MD-Team is: een
schoolgebonden samenwerking van een aantal
deskundigen op verschillende terreinen, met als
taak advies te geven over hulp die aan
individuele leerlingen geboden dient te worden.8

•

•

•

zorg voor samenhang en samenwerking tussen de multidisciplinaire teams en signaleringsnetwerken.

In de opdrachtformulering is de rol van de coördinator in het voortgezet onderwijs nog open
gelaten. Concreet staat er in de opdracht: ‘de rol
van de coördinator wordt, na overleg met het
onderwijsveld, nader ingevuld’.

2.3

Proces- en prestatieafspraken

De coördinatieaken zijn uitgewerkt in proces- en
prestatieafspraken. Hierna geven we deze in
verkorte vorm weer. Voor de letterlijke tekst
verwijzen we naar de bron.9
Procesafspraken
De coördinator
• zorgt voor aansluiting en samenwerking met
de opvoed- en hulpverleningsketen en de
MD-Teams in de voorschoolse periode,
• stemt werkzaamheden af tussen partners
MD-Teams BO en VO en signaleringsnetwerken in wijken,
• is aanspreekpunt voor andere organisaties
m.b.t. coördinatie van de hulpverlening in de
netwerken in school en buurt,
• is meldpunt voor crisissituaties die niet opgepakt worden door de organisatie die het
betreft en stelt hiervan de gemeente in kennis,
• maakt samen met de partners in de signaleringsnetwerken een protocol voor handelen
en registreren.
Prestatieafspraken
De coördinator/ BJZ
• werkt met partners aan een sluitend overdrachtssysteem,
• implementeert het Dordtse protocol multidisciplinaire samenwerking in het BO,
• evalueert jaarlijks het protocol met partners
en rapporteert hierover aan de gemeente,
• zorgt voor samenhang in de registratiesystemen,
• en evalueert, nadat afspraken hierover zijn
vastgelegd, jaarlijks de resultaten,
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•

•
•
•

brengt aanvullend hierop de aansluiting met
de opvoedketen in kaart,
meldt stand van zaken m.b.t. de sluitende
aanpak door middel van kwartaalrapportages,
zorgt jaarlijks voor een klanttevredenheidsonderzoek (ouders en kind/jongere),
doet voorstellen voor deskundigheidsbevordering aan signaleerders,
formaliseert de taakverdeling en werkwijze in
de netwerken,
stelt jaarlijks een werkplan op,
stelt jaarlijks een jaarverslag op,
realiseert de uitbreiding van de signaleringsnetwerken binnen 6 maanden.

2.4

Vertaling opdracht

De coördinator multidisciplinaire samenwerking
heeft de opdracht van de gemeente vertaald in
een werkplan. Het heeft hem enige tijd gekost
om dit tot stand te brengen (zie ook paragraaf
4.3). Een aantal van de activiteiten die hij in het
eerste kwartaal van zijn aanstelling heeft uitgevoerd en inzichten die hij heeft opgedaan, vinden hun neerslag in het werkplan.
In de inleiding van zijn werkplan voor 2006
waarschuwt de coördinator om niet al te hooggespannen verwachtingen te hebben van de
coördinatie multidisciplinaire samenwerking. Hij
licht toe: 10
“De meest ernstige problemen zijn er niet opeens en ook niet onverwacht. Dit betekent dat
er kansen zijn om vroegtijdige problemen te onderkennen en vervolgens te pogen deze problemen te voorkomen of minder ernstig te laten
zijn. Uit wetenschappelijke studies is gebleken
dat effecten van kindermishandeling in meerdere
generaties doorwerken. We werken dus op een
terrein waar effecten pas op langere termijn
waargenomen kunnen worden. Het is al lastig
genoeg vroegsignalering op te zetten, laat staan
een sluitende aanpak jeugdhulpverlening te realiseren. De uitdaging voor 2006 is een fundament
neer te leggen om bovenstaande te realiseren en
de ‘mission impossible’, zoals sommigen de opdracht ook wel noemen, om te zetten in haalbare doelen die bijdragen aan het hoofddoel: kinderen en jongeren vallen niet tussen wal en schip
en krijgen hulp waar zij recht op hebben.”
Hoe heeft de coördinator de opdracht nu vertaald in activiteiten? In het werkplan 2006
maakt hij onderscheid tussen vier werkvelden:
•
•

voorschoolse periode,
basisonderwijs,
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•
•

voortgezet onderwijs,
signaleringsnetwerken.

Per werkveld noemt hij –gekoppeld aan de proces- en prestatieafspraken- de belangrijkste activiteiten die hij dat jaar uit wil voeren. Hierna
vatten we deze per werkveld kort samen. Voor
de volledige tekst wordt verwezen naar de
bron.11
Voorschoolse periode
De proces- en prestatieafspraken die betrekking
hebben op de voorschoolse periode richten zich
op het realiseren van een doorlopende ontwikkelingslijn. De coördinator dient hiertoe te zorgen
voor de aansluiting en samenwerking van partners in de opvoed- en hulpverleningsketen en de
MD-Teams en – samen met de partners- voor
een sluitend overdrachtssysteem.

•

•

Voortgezet onderwijs
In de opdracht van de gemeente zijn geen concrete afspraken geformuleerd over de rol van de
coördinator in het voortgezet onderwijs. Dit zou
later ingevuld moeten worden. In het werkplan
hanteert de coördinator als uitgangspunt dat de
algemene afspraken over aansluiting, samenwerking en overdracht van netwerken rond
buurt en school ook voor dit werkveld gelden.
De genoemde activiteiten zijn:
•

In het werkplan heeft de coördinator deze afspraken vertaald naar de volgende activiteiten:
•

•
•

contact met de coördinatoren MD-Teams
over overdracht kinderen; bevorderen van
bekendheid en contact van MD-Teams in de
voorschoolse periode en de basisschool,
ondersteunen experiment ‘warme overdracht’ van risicokinderen van een peuterspeelzaal en twee basisscholen,
realiseren directe lijn tussen de signaleringsnetwerken en de MD-Teams.

Basisonderwijs
Ook de afspraken die het basisonderwijs betreffen zijn gericht op een betere samenwerking van
MD-Teams en signaleringsnetwerken. De coördinator is aanspreekpunt voor andere organisaties. Verder zorgt hij voor implementatie van het
protocol multidisciplinaire samenwerking, evalueert dit jaarlijks en rapporteert aan de gemeente.

•
•
•

•
•
•
•
•

voorwaarden scheppen voor implementatie
protocol dat een kwaliteitsimpuls moet geven aan de MD-Teams,
evaluatie van functioneren MD-Teams en
rapporteren aan gemeente,
initiëren van knelpuntenanalyse samenwerking interne begeleiders basisscholen en instellingen jeugdhulpverlening,
betrekken twee basisscholen op reformatorische grondslag bij ontwikkelingen zorgstructuur (MD-model),
inventariseren problemen, doen van voorstellen en uitproberen ideeën m.b.t. sluitende
overdracht,
realiseren aansluiting met speciaal basisonderwijs,
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knelpunteninventarisatie
multidisciplinaire
samenwerking in het voortgezet onderwijs;
op basis hiervan afspraken maken over activiteiten,
meewerken aan sluitend overdrachtssysteem
BO – VO, VO – MBO, MD-Team – signaleringsnetwerk,
komen tot uniforme afspraken over multidisciplinaire samenwerking,
meedenken over opzet MD-Teams in het
MBO.

Signaleringsnetwerken
De proces –en prestatieafspraken richten zich
hierbij vooral op het opzetten van de signaleringsnetwerken, de afstemming en samenwerking hiervan met de MD-Teams en het formaliseren van de werkwijze.
De coördinator noemt in zijn werkplan de volgende activiteiten:
•

De activiteiten die de coördinator in dit kader in
zijn werkplan noemt zijn:
•

nieuw convenant multidisciplinaire samenwerking opzetten waarin de voorschoolse
periode en het voortgezet onderwijs worden
meegenomen,
realiseren directe lijn tussen de signaleringsnetwerken en de MD-teams.

•
•

neerzetten van zes netwerken (i.p.v. de oorspronkelijke acht met het oog op wijkoverstijgende werkgebieden van betrokken partners),
realiseren verbinding met MD-Teams en zorgnetwerken volwassenen GGD,
ontwikkelen convenant voor betrokken organisaties, waarin ook registratie en gegevensverwerking goed geregeld is.

Overige activiteiten
Behalve de activiteiten op de eerder genoemde
werkvelden, noemt de coördinator in het werkplan nog een aantal andere activiteiten die afgeleid zijn van de proces- en prestatieafspraken.
Zo kan een melding van een crisissituatie die
niet door een instelling wordt opgepakt bij de
coördinator worden neergelegd. En kunnen instellingen knelpunten die te maken hebben met
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het verbeteren van de sluitende aanpak bij de
coördinator neerleggen.
En ten slotte noemt de coördinator in zijn werkplan dat het de bedoeling is dat de coördinator
samenhang in de registratiesystemen aanbrengt,
rapportages aanlevert, klanttevredenheidsonderzoek uitvoert en voorstellen doet voor deskundigheidsbevordering aan signaleerders. Deze
afspraken moeten in overleg met de gemeente
nog verder geconcretiseerd worden.

2.5

Structuur en betrokkenen

Ter verduidelijking van het kader waarbinnen de
coördinatiefunctie is geplaatst, beschrijven we
ten slotte beknopt de structuur rondom en de
diverse betrokkenen bij de coördinatiefunctie.12
Beleidsniveau
De gemeente heeft - op beleidsniveau – de regiegroep Jeugd ingesteld, waarin directieleden
van de relevante ketenpartners participeren:
GGD, politie, en Bureau Jeugdzorg. Andere betrokkenen (agendaleden) zijn het onderwijsveld,
De Stromen Opmaat Groep, DWO en het openbaar ministerie. De regiegroep staat onder voorzitterschap van de wethouder Jeugdbeleid. De
regiegroep komt twee keer per jaar bijeen.
Daarnaast is er een voorbereidingsgroep actief
waarin betrokkenen van deze organisaties op
middenmanagementniveau participeren (teamleiders, afdelingshoofden). Deze groep wordt
voorgezeten door de projectmanager Jeugd van
de gemeente Dordrecht en komt vier per jaar
bijeen. In deze groep worden zaken ‘voorbereid’
die in de regiegroep op bestuurlijk niveau afgekaart moeten worden. De coördinator neemt ook
deel aan deze groep.
Uitvoeringsniveau
De coördinatie heeft tot taak op uitvoeringsniveau de bestaande zorgstructuur op elkaar af te
stemmen. We kunnen hierbij onderscheid maken
tussen twee kolommen: de MD-Teams en de
signaleringsnetwerken.
MD-teams
Op iedere basisschool die is aangesloten bij één
van de samenwerkingsverbanden Weer Samen
naar School zijn MD-Teams actief. Een MDTeam bestaat over het algemeen uit een intern
begeleider van de school, een jeugdarts van de
GGD, een orthopedagoog/psycholoog van de
CED (schoolbegeleidingsdienst) en een schoolmaatschappelijk werker van Bureau Jeugdzorg.
Er zijn daarnaast zes voorschoolse MD-Teams
(0-4 jaar) actief, die door De Stromen Opmaat
Groep worden gecoördineerd. Deze MD-Teams
opereren vanuit de consultatiebureaus; ze be-
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staan uit een arts, een verpleegkundige, een
pedagogisch adviseur, een maatschappelijk werkende en een coördinator.
In het voortgezet onderwijs is wel sprake van
MD-Teams, maar dat geldt vooral voor het Vmbo. Deze teams werken allemaal op een andere
manier en nog niet volgens een vast protocol.
Wat betreft de scholen voor Havo en Vwo, zijn
er nog maar op een aantal scholen MD-Teams.
Dit is nog ontwikkeling.
Voordat hij in de coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking is aangesteld heeft de coördinator twee jaar lang gewerkt aan de professionalisering en standaardisering van de MD-Teams
in het basisonderwijs in het kader van het convenant multidisciplinaire teams. In juni 2005 is
als resultaat hiervan het Dordts protocol multidisciplinaire teams basisonderwijs opgesteld,
waarin de basisprincipes en de werkwijze in de
MD-Teams zijn vastgelegd. Zoals we hiervoor al
zagen is één van de opdrachten van de coördinator voorwaarden te scheppen voor de implementatie van dit protocol. Hiertoe heeft de coördinator een coördinatorenplatform opgericht, dat
hij zelf voorzit. In dit platform zitten de leidinggevenden/ coördinatoren van de deelnemers aan
de MD-Teams (teamleider schoolmaatschappelijk
werk Bureau Jeugdzorg, hoofd jeugdgezondheidszorg GGD, manager zorg CED) en de coördinatoren van de twee samenwerkingsverbanden – openbaar en christelijk/bijzonder – basisonderwijs (Weer Samen Naar School). Toen de
vraag kwam een nieuw convenant te maken
voor de samenwerking in de keten 0 tot 18 jaar,
is op initiatief van de coördinator multidisciplinaire samenwerking het coördinatorenplatform uitgebreid met de coördinator van de voorschoolse
MD-Teams van Opmaat en de coördinator van
het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het platform komt zes tot acht keer per
jaar bij elkaar.
Signaleringsnetwerken
Bij de start van de coördinatiefunctie moesten
de signaleringsnetwerken nog opgezet worden.
Uiteindelijk zijn zes netwerken gerealiseerd, die
gecoördineerd worden door een uitvoerend coordinator signaleringsnetwerken die bij Bureau
Jeugdzorg in dienst is. De signaleringsnetwerken
komen eens in de zes weken bijeen voor overleg. In het overleg zijn altijd aanwezig (1e ring):
de coördinator signaleringsnetwerken en een
secretaresse van Bureau Jeugdzorg, een jongerenwerker van DWO en een maatschappelijk
werker van het JeugdpreventieTeam (JPT). In
een aantal wijken nemen verder ook een
jeugdarts van de GGD en een medewerker van
het project Binnen Spelen Buiten Spelen (BSBS)
van de DWO deel. Op afroep kunnen ook vertegenwoordigers van andere instanties, zoals Poli-
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tie, Bureau Halt, Bureau Leerplicht, De Stromen
Opmaat Groep of De Grote Rivieren (GGZ) deelnemen (2e ring).
Rol coördinator
De coördinator multidisciplinaire samenwerking
is binnen deze structuur op verschillende manie-

ren actief en betrokken. Hij fungeert als trekker,
aanjager, intermediair en raadsman; hij verspreidt informatie, pakt overkoepelende problemen op en legt verbindingen. In hoofdstuk 3
gaan we nader in op de activiteiten die de coördinator de afgelopen anderhalf jaar heeft uitgevoerd.

_________________________________
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10

11

12

Beleidsmatige achtergrond voor de coördinatie multidisciplinaire samenwerking. Bijlage 2 bij de beschikking subsidie
verlening coördinatie multidisciplinaire samenwerking, Gemeente Dordrecht, sector MO, juli 2005.
Evaluatie signaleringsnetwerk Oud Krispijn Jeugdoverleg Krispijn 12 plus. Bijlage 4 bij de beschikking subsidieverlening coördinatie multidisciplinaire samenwerking, Gemeente Dordrecht, sector MO, juli 2005.
Soffers, I.A.C. Notitie Jongeren met psychosociale problematiek. Dordrecht: SGB, 2004.
Lans, A.L.M. van der, I.A.C. Soffers, M.G. Weide. Monitor Jongeren Dordrecht 2003. Dordrecht: SGB, 2004.
De sluitende aanpak hulpverlening in Dordrecht. Bijlage 3 bij de beschikking subsidieverlening coördinatie multidisciplinaire samenwerking, Gemeente Dordrecht, sector MO, juli 2005.
Opdrachtformulering en prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg m.b.t. de coördinatie van de hulpverlening. Bijlage
1 bij de beschikking subsidieverlening coördinatie multidisciplinaire samenwerking, Gemeente Dordrecht, sector MO,
juli 2005.
Signaleringsnetwerken 0-18 jaar (concept). F. van Driel, sept 2006
Dordt protocol multidisciplinaire teams basisonderwijs.
Opdrachtformulering en prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg m.b.t. de coördinatie van de hulpverlening. Bijlage
1 bij de beschikking subsidieverlening coördinatie multidisciplinaire samenwerking, Gemeente Dordrecht, sector MO,
juli 2005.
Coördinatiepunt multidisciplinaire samenwerking. Werkplan 2006. Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ZuidHolland. Floor van Driel/24-3-06. p.3
Coördinatiepunt multidisciplinaire samenwerking. Werkplan 2006. Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ZuidHolland. Floor van Driel/24-3-06.
Bron voor deze paragraaf: interviewverslagen met de vertegenwoordiger van de gemeente en met de coördinator.
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3

Resultaten coördinatiefunctie

Welke activiteiten zijn er in het kader van de coördinatiefunctie uitgevoerd in het afgelopen anderhalf jaar,
welke resultaten zijn behaald en hoe kijkt men vanuit betrokken organisaties naar deze activiteiten en resultaten? Deze vragen staan in dit hoofdstuk centraal. De bronnen die we voor dit hoofdstuk gebruiken
zijn kwartaalrapportages, het jaarverslag van het eerste jaar en de interviews met relevante betrokkenen.
Bij de beschrijving van de activiteiten die de coordinator in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd
en de resultaten daarvan maken we onderscheid
tussen de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

voorschoolse periode,
basisonderwijs,
voortgezet onderwijs,
signaleringsnetwerken,
nieuw convenant.

We beschrijven per onderwerp eerst de activiteiten op basis van het interviewverslag met de
coördinator en de driemaandelijkse kwartaalrapportages van november 2005 t/m oktober
2006. Vervolgens geven we een puntsgewijze
samenvatting van de resultaten zoals ze in het
jaarverslag zijn verwoord. Voor een volledige
tekst verwijzen we naar de bron.1 En ten slotte
komt de visie van de betrokkenen op de resultaten aan bod; deze informatie is gebaseerd op de
interviewverslagen.

3.1

Voorschoolse periode

Activiteiten
Uit de beschikbare bronnen komt geen duidelijk
beeld naar voren over wat de coördinator concreet heeft gedaan op het terrein van de voorschoolse periode. De activiteiten lijken, gezien
de hierna beschreven resultaten, vooral te bestaan uit het leggen van contacten en het voeren van overleg/gesprekken met relevante betrokkenen. Verder geeft de coördinator aan een
plan te hebben gemaakt voor het in het werkplan genoemde experiment in de Staart van
‘warme’ overdracht van risicopeuters van de
peuterspeelzaal naar twee basisscholen in de
wijk.
Resultaten
In het jaarverslag noemt de coördinator de volgende resultaten:
•
•
•

structureel overleg met de coördinatoren van
de voorschoolse MD-Teams,
de gegevens over de leden van de voorschoolse MD-Teams en de MD-Teams op de
basisscholen worden uitgewisseld,
één van de coördinatoren van de voorschoolse MD-Teams is deel gaan nemen aan
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•
•
•
•

het coördinatorenplatform en betrokken bij
de totstandkoming van een nieuw convenant
0-18 jaar,
realisatie van de aansluiting tussen de voorschoolse MD-Teams en de signaleringsnetwerken,
structureel overleg tussen coördinator en
beleidsmedewerker VVE/Peuterwerk,
coördinator heeft initiatief genomen voor
experiment voor ‘warme overdracht’ van
peuterspeelzaal naar basisschool,
gegevensoverdracht wordt onderwerp in
nieuwe convenant.

Visie betrokkenen
De uitbreiding van het convenant met de voorschoolse periode en de daarmee samenhangende betrokkenheid bij het coördinatorenplatform
wordt door de betrokkenen als positief resultaat
omschreven. En ook de rol van de coördinator
wordt vanuit deze invalshoek duidelijk gewaardeerd:
“De coördinator heeft zich goed bekend gemaakt: iedereen kent hem en weet wat hij doet.
Hij is de verbindende factor tussen de betrokken
partijen.”
Als het gaat om de overdracht van de voorschoolse periode naar het basisonderwijs is de
strekking: de overdracht is verbeterd en loopt in
de praktijk best goed, maar er moet nog wel het
één en ander gebeuren:
“De werkwijze staat nog niet op papier, maar de
coördinator heeft de knelpunten in kaart gebracht. De coördinator zorgt ervoor dat betrokken instanties met elkaar overleggen over de
knelpunten zodat men tot bepaalde werkafspraken kan komen en in ieder geval kan samenwerken aan de doorgaande lijn. De coördinator moet
nu verder uitzoeken hoe je ondanks het privacyprobleem wel tot één groot dossier zou kunnen
komen.”

3.2

Basisonderwijs

Activiteiten
De coördinator heeft vanuit zijn functie veel contact met de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden in het onderwijs. Er is regulier
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overleg en hij neemt soms deel aan bijeenkomsten die georganiseerd worden voor de interne
begeleiders op de scholen. Hij is intermediair bij
moeilijke situaties tussen partijen of aanjager bij
zaken die niet opgepakt worden. Hij heeft voor
sommige betrokken organisaties een ‘raadsman’
functie, hij zorgt voor verspreiding van relevante
informatie, hij gaat op zoek naar ervaringen elders in het land en hij is aanspreekpunt voor
knelpunten waar de MD-Teams in de uitvoering
tegen aan lopen, bijvoorbeeld registratieformulieren die niet werkbaar zijn.
Op basis van de kwartaalrapportages kunnen we
een aantal voorbeelden geven van de wijze
waarop de coördinator zijn functie invult. Zo
heeft de coördinator na de implementatie van
het protocol MD-Teams in het basisonderwijs
het initiatief genomen folders met informatie
voor ouders te vernieuwen en te laten vertalen
in het Arabisch, Papiamento en Turks.
Verder heeft hij zich verdiept in de problematiek
van zwarte scholen en de knelpunten in de zorg
van het speciaal onderwijs en over deze onderwerpen twee notities geschreven. Ook heeft hij
knelpunten in de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulpverlening met behulp van
de interne begeleiders van de Dordtse basisscholen in kaart gebracht en neergelegd in een notitie.
Een ander voorbeeld is dat hij een signaal over
onvrede over de samenwerking van een school
met een internaat waarvan kinderen deze school
bezochten, heeft opgepakt met de beheerder
van het internaat. Hij heeft nader onderzocht
wat de problemen precies waren en of ook andere scholen deze problemen hadden. Hieruit
bleek dat het belangrijkste knelpunt de communicatie tussen het internaat en de scholen was.
De scholen hadden behoefte aan informatie over
de kinderen die bij hen onderwijs volgden en
over het behandelingsplan van het internaat. Op
basis van deze verbindingen geeft de coördinator in de kwartaalrapportage aan een voorstel te
zullen maken met concrete afspraken om de
samenwerking en informatie-uitwisseling te verbeteren.
Als laatste voorbeeld willen we noemen dat de
coördinator een oriënterend gesprek heeft gevoerd met de directeur van een Dordtse organisatie voor kinderopvang om de mogelijkheden
voor samenwerking tussen de kinderopvang en
de scholen rondom risicokinderen te verkennen.
Resultaten
In het jaarverslag staan de volgende resultaten
genoemd:
• het Dordts protocol multidisciplinaire teams
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•
•
•

•
•
•
•
•

basisonderwijs is op alle scholen die zijn
aangesloten bij één van de samenwerkingsverbanden WSNS ingevoerd,
uitvoeren van de evaluatie van de MDTeams,
aansluiting van twee reformatorische scholen
bij de zorgstructuur in Dordrecht,
analyse van de knelpunten in de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulpverlening; omzetten van verbeterpunten in
acties,
informatievoorziening en consultatie voor het
basisonderwijs (o.a. bijeenkomsten interne
begeleiders),
notitie over de zorgbehoefte en problematiek
op ‘zwarte’ basisscholen,
aanzet tot nieuw convenant multidisciplinaire
samenwerking voor de hele keten 0-18 jaar,
inventarisatie knelpunten in de zorg op speciaal basisonderwijs; mede zorggedragen
voor terugkeer jeugdarts in het MD-Team,
realisatie van de aansluiting met de signaleringsnetwerken.

Visie betrokkenen
Over de bereikte resultaten in het basisonderwijs
en de betekenis van de coördinatiefunctie daarbij
zijn de betrokkenen over het algemeen (zeer)
positief. De verschillende reacties van de betrokkenen worden goed samengevat in de volgende uitspraak:
“Er is heel wat bereikt in de afgelopen anderhalf
jaar: we hebben een beter functionerend apparaat, de MD-Teams op de scholen functioneren
beter dan voorheen en de partijen overleggen
regelmatig met elkaar.”
Hieronder gaan we kort in op de resultaten die
door de geïnterviewden genoemd worden.
Beter functionerende MD-Teams
Betrokkenen zijn positief over het functioneren
van de MD-Teams in het basisonderwijs. Door
het protocol staan ‘alle neuzen in dezelfde richting’. De coördinator heeft er voor gezorgd dat
het belang en de meerwaarde van de MD-Teams
duidelijk is geworden. Er heeft een kwaliteitsslag
plaatsgevonden: er wordt gesproken over de
MD-Teams, waarom zijn ze er en hoe doen ze
het?
Evaluatie
Over de evaluatie van de MD-Teams die onlangs
in het kader van het protocol is uitgevoerd worden door diverse betrokkenen twee zaken opgemerkt. Men vindt dat alle scholen zouden
moeten meewerken aan de evaluatie. Het gaat
immers om een verantwoording van de subsidie
die de scholen krijgen. In dit kader wordt overigens ook aangegeven dat de coördinator meer
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‘macht’ zou moeten hebben om de scholen te
‘dwingen’ tot deelname aan de evaluatie (zie
ook paragraaf 4.3). Een tweede opmerking die
door meerdere betrokkenen over de evaluatie
wordt gemaakt is dat het evaluatieformulier aanscherping behoeft: de vraagstelling kan duidelijker en scherper.
Betere relatie tussen betrokken organisaties
Over de relatie tussen de betrokken organisaties
wordt onder meer gezegd dat men elkaar beter
weet te vinden, dat de samenwerking en afstemming beter is en dat men beter van elkaar
weet wat men doet. De relatie tussen de hulpverleningsinstanties aan de ene kant en de scholen aan de andere kant is volgens een betrokkene meer ‘wederzijds’ geworden.
Zorgstructuren in beeld
Diverse betrokkenen noemen het feit dat (knelpunten in) de zorgstructuren nadrukkelijker in
beeld zijn en dat er verbindingen zijn gelegd tussen de zorgstructuren als een resultaat van de
coördinatiefunctie.
Knelpunten tussen onderwijs en hulpverlening
De coördinator heeft de knelpunten in de samenwerking tussen scholen en hulpverleningsinstanties in kaart gebracht en verbeteracties opgezet. Over één van deze acties is gesproken
met een vertegenwoordiger van een hulpverleningsinstantie. De intermediaire rol die de coördinator voor deze instantie heeft gespeeld,
wordt zeer gewaardeerd.
“De coördinator heeft een brugfunctie: hij komt
frequent bij die scholen, krijgt signalen van de
scholen en vertaalt deze naar onze situatie, vervolgens kunnen wij erop reageren. Zodat eigenlijk toch vaak vervelende situaties kunnen worden voorkomen of in ieder geval kunnen worden
aangepakt. Het is voor ons in ieder geval een
belangrijke brugfunctie.”
Overdracht van basisschool naar voortgezet
onderwijs
De overdracht van informatie uit de MD-Teams
tussen het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs is volgens diverse betrokkenen nog
minimaal. Sommige scholen hebben wel een
manier van overdracht gevonden, maar er zijn
nog geen duidelijke afspraken, er is nog geen
protocol.
Het is volgens betrokkenen een moeilijk proces.
Vanuit het basisonderwijs klinkt de klacht dat de
scholen in het voortgezet onderwijs onvoldoende
met de informatie doen. Maar er wordt ook volop ‘geworsteld’ met de privacyregels.
Er moet op dit gebied nog veel ontwikkeld wor-
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den door de coördinator om een sluitende aanpak te realiseren:
“daar zijn we – ondanks dat er veel bereikt is –
nog wel ver van af”.
Men verwacht van de coördinator dat hij de lijnen uit gaat zetten en dat hij ook duidelijke uitspraken durft te doen over wat er zou moeten
gebeuren.
De situatie wordt overigens ook van de andere
kant belicht:
“De mensen die er mee bezig zijn komen elkaar
het laatste jaar in ieder geval meer tegen en dat
is een goede zaak!”

3.3

Voortgezet onderwijs

Activiteiten
De activiteiten die de coördinator de afgelopen
anderhalf jaar heeft uitgevoerd in het voortgezet
onderwijs - inclusief het middelbaar beroepsonderwijs - bestonden vooral uit het leggen van
contacten, deelnemen aan werkgroepen en overleggen, meedenken en signaleren van knelpunten.
Zo heeft de coördinator deelgenomen aan een
werkgroep die zich bezig hield met de inzet van
schoolmaatschappelijk werk op de scholen voor
Havo/Vwo, omdat de gemeente ook graag MDTeams wilde invoeren op de betreffende scholen. Eén van de drie scholen wilde wel een MDTeam, de andere twee scholen wilden echter
alleen schoolmaatschappelijk werk en geen MDTeam. De coördinator heeft zich vervolgens uit
de werkgroep teruggetrokken, omdat hij hierin
verder geen rol meer had.
Verder nam de coördinator deel aan een projectgroep die zich bezighoudt met de totstandkoming van een multidisciplinair intaketeam in het
middelbaar beroepsonderwijs. De coördinator
heeft in de afgelopen maanden in algemene zin
meegedacht over de oprichting van het MDintaketeam en hij heeft in het bijzonder gekeken
naar de rol die Bureau Jeugdzorg daarin kan
vervullen.
Een laatste voorbeeld is dat de coördinator in
zijn kwartaalrapportages aankaart dat er van
diverse scholen en van Bureau Leerplicht signalen komen dat steeds meer 16- en 17-jarigen
zich in de anonimiteit terugtrekken. Ook Bureau
Leerplicht geeft aan dat jongeren steeds vroeger
uitvallen. Er is een duidelijke behoefte aan een
time-out voorziening. Er zijn op dit moment
ideeën om met de start van het Leerpark ook
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een dergelijke time-out voorziening te starten De
coördinator adviseert om rondom een dergelijk
concept een brede werkgroep te formeren en
hierbij ervaringsdeskundigen van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten te betrekken.
Resultaten
De in het jaarverslag genoemde resultaten zijn:
•
•

•
•
•
•
•

notitie over knelpunten in de multidisciplinaire samenwerking in voortgezet onderwijs,
samenwerking gezocht met coördinator van
het samenwerkingsverband VO; deze coördinator is deel gaan nemen aan het coördinatorenplatform en betrokken bij de totstandkoming van een nieuw convenant 0-18 jaar,
betrokken bij invoering schoolmaatschappelijk werk op Havo/Vwo scholen,
betrokken bij ontwikkeling zorgstructuur van
het Mbo; deelname projectgroep multidisciplinair intaketeam,
overleggen over zorgstructuur in voortgezet
onderwijs,
contact gehad met en notitie gemaakt over
specifiek knelpunt in zorgstructuur ROSA
(Stedelijk Dalton Lyceum),
contacten gelegd met reformatorische school
voor voortgezet onderwijs.

Visie betrokkenen
Voortgezet onderwijs
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de coördinator contacten opgebouwd in het voortgezet onderwijs en knelpunten in de zorgstructuur in
kaart gebracht.
Als resultaat van zijn inspanningen wordt onder
andere genoemd dat er nu een ingang is bij de
scholen in het voortgezet onderwijs. Vanuit een
school wordt aangegeven dat er meer zicht is
gekomen op de structuur en werkwijze van Bureau Jeugdzorg en dat de coördinator heeft geholpen een aantal knelpunten in de samenwerking op te lossen. De rol die hij heeft gespeeld in
het betrekken van het voortgezet onderwijs bij
het convenant wordt gewaardeerd.
De coördinator had geen concrete opdracht in
het voortgezet onderwijs. Maar volgens diverse
betrokkenen ligt er nog wel een duidelijke taak
voor de coördinator. De coördinatie zoals die er
nu in het basisonderwijs is, is er nog niet in het
voortgezet onderwijs:
“Er is geen protocol, geen vaste werkwijze, geen
enkele vorm van overleg en geen jaarverslagen.
Daardoor is er onvoldoende zicht op het functioneren van de MD-Teams.”
Men geeft aan dat het van belang is dat er een
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uniforme werkwijze van de MD-Teams in het
voortgezet onderwijs komt, dat er via evaluaties
inzicht gaat ontstaan hoe MD-Teams in het
voortgezet onderwijs functioneren en dat er verantwoording afgelegd gaat worden. Ook het
organiseren van de overdracht van basisschool
naar voortgezet onderwijs (zie paragraaf 3.2)
zou onderdeel uit moeten maken van deze ‘professionaliseringsslag’.
Middelbaar beroepsonderwijs
De activiteiten van de coördinator in het middelbaar beroepsonderwijs zijn nog in een beginstadium. We hebben hierover met één betrokkene
gesproken.
De inzet van de coördinator wordt door de betrokkene gewaardeerd. Hij vormt voor de school
een goed bereikbare toegang tot Bureau Jeugdzorg en hij heeft een duidelijke rol gespeeld in
het aandragen van mogelijkheden en modellen
hoe een MD-Team er uit zou kunnen zien.

3.4

Signaleringsnetwerken

Activiteiten
Ten behoeve van het opzetten van de signaleringsnetwerken heeft de coördinator zich eerst
uitgebreid georiënteerd en met diverse mensen
in het veld gesproken. In verschillende wijken
bestond al een – niet-geformaliseerd- netwerk
dat zich met jeugd bezig hield, bestaande uit
werkers die elkaar in de praktijk hadden gevonden. Om de netwerken vervolgens te ‘formaliseren’ heeft de coördinator veel contacten gelegd
en gesprekken gevoerd om deelname aan de
netwerken te verkrijgen of - als dat niet lukte- in
ieder geval een vaste contactpersoon. Bij het
opzetten was er ook aandacht voor de verbinding met de MD-Teams. Die is er nu door de
deelname van een medewerker van het JPT, die
via Bureau Jeugdzorg een schakel vormt met het
schoolmaatschappelijk werk. En zowel in de
MD-Teams als in de signaleringsnetwerken participeert een jeugdarts van de GGD. De coördinator heeft ook aandacht besteed aan de afstemming tussen de signaleringsnetwerken 0-18
jaar en de zorgnetwerken voor volwassenen die
onder verantwoordelijkheid van de GGD in dezelfde gebieden actief zijn. Hij heeft ervoor gezorgd dat de voorzitters van de netwerken
maandelijks overleggen en afstemmen. Ook
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hetzelfde registratieformulier en dezelfde administratieve verwerking.
Nadat de signaleringsnetwerken waren opgezet
heeft de coördinator multidisciplinaire samenwerking zich vooral bezig gehouden met het
oppakken van overkoepelden problemen, zoals
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het omgaan met privacy. Hij zorgt voor de totstandkoming van het convenant en probeert tot
samenwerkingsovereenkomsten te komen met
organisaties voor de deelname in de 2e ring van
de signaleringsnetwerken. En hij legt contacten
met nieuwe instanties, waarvan de betrokkenheid relevant zou kunnen zijn.
Resultaten
De resultaten voor dit onderdeel zijn:
•
•
•
•
•
•

zes signaleringsnetwerken zijn van start gegaan,
overleggen met allerlei instanties over de
vorm van de signaleringsnetwerken en de inzet van professionals,
realisatie van de verbinding met de voorschoolse MD-Teams,
realisatie van de verbinding met de MDTeams basisonderwijs,
afstemming tussen signaleringsnetwerken en
de zorgnetwerken voor volwassenen van de
GGD,
realisatie verbinding met de Beke-aanpak.

Visie betrokkenen
Voor het opzetten van de netwerken heeft de
coördinator met veel mensen gesproken. De
geïnterviewden die hier wat nauwer bij betrokken waren, als informant of als ‘partner’ zijn
zonder uitzondering tevreden over de rol die de
coördinator heeft gespeeld. Hij heeft een duidelijk voorwaardenscheppende rol gehad, de noodzakelijke contacten gelegd met partners en is nu
uitstekend in beeld. En bij het opzetten van de
netwerken heeft hij goed naar de organisaties
geluisterd, hen voldoende ruimte geboden om
zelf met ideeën te komen en goed met hen overlegd. Enkele geïnterviewden geven aan het jammer te vinden dat het de coördinator niet is gelukt om de politie aan de netwerken te laten
deelnemen. De politie zegt zelf dat dit te veel tijd
zou kosten, omdat ieder netwerk bestaat uit
verschillende buurten en er dan wel vijf of zes
buurtagenten bij één vergadering aanwezig zouden moeten zijn. Het is echter de bedoeling dat
buurtagenten zoveel mogelijk op straat zijn en
niet ‘in de vergaderkamer zitten’. Er kan altijd
rechtstreeks contact gelegd worden met de
buurtagent.
Op de activiteiten van de coördinator nadat de
netwerken zijn opgezet heeft de meerderheid
van de geïnterviewden geen zicht. Wél geven
enkele geïnterviewden aan dat hij ‘zichtbaar is
en voor iedereen te vinden’ en dat hij er ook
voor zorgt dat organisaties elkaar beter kunnen
vinden.
Omdat er in de interviews ook gesproken is over
het doel, het functioneren en de resultaten van
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de signaleringsnetwerken zelf, gaan we hier in
het navolgende kort op in.
Doel signaleringsnetwerken
De signaleringsnetwerken zijn nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de zorgstructuur in het
onderwijs. Enkele geïnterviewden volgen de
ontwikkeling van de signaleringsnetwerken in
dat kader met een kritische blik. Zij wijzen op de
noodzaak van goede afstemming met alle andere
netwerken en in het bijzonder op het voorkomen
van dubbelingen.
Een tweede opmerking die in dit kader door
meerdere betrokkenen gemaakt wordt is dat het
bij de signaleringsnetwerken van belang is dat
de inzet van medewerkers zo efficiënt mogelijk
georganiseerd wordt: het moet tijd opleveren, in
plaats van dat het tijd kost. De aanhaking bij
bestaande netwerken is dan ook van groot belang.
Functioneren netwerken
Hoewel het functioneren van de signaleringsnetwerken niet centraal staat in deze evaluatie,
geven we kort een samenvatting van de opmerkingen die hierover zijn gemaakt:
•
•
•
•
•
•
•

de netwerken draaien nog maar relatief kort,
privacy is het grootste knelpunt, dit weerhoudt organisaties mogelijk van het doen van
meldingen,
de terugkoppeling na meldingen wordt soms
gemist, dat is wel essentieel voor het draagvlak, laten zien dat er wat mee gebeurt,
er zou meer structuur moeten zijn in de vaste
samenstelling van de netwerken (alle netwerken hetzelfde),
er zit een te lange tijd tussen de bijeenkomsten,
soms is er nauwelijks bezetting,
sommige betrokkenen geven aan nog zoekende te zijn naar hun eigen rol in de netwerken.

Enkele geïnterviewden geven aan dat een evaluatie van de signaleringsnetwerken zinvol zou
kunnen zijn.
Afstemming met andere netwerken
De link tussen de signaleringsnetwerken en de
MD-Teams zou volgens enkele geïnterviewden
beter kunnen:
“[…] het kunnen niet twee verschillende eilandjes blijven. Dat is op dit moment […] nog wel
het geval. In de praktijk merk je dat niet zo,
maar dat heeft te maken met personen. Natuurlijk kun je elkaar vinden en overleg je met elkaar,
maar dat moet structureel geregeld worden en
dat mag niet afhangen van personen.”
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Er wordt in dit kader ook gewezen op de houding van scholen ten aanzien van de netwerken.
De basisscholen zijn van mening dat zij met de
MD-Teams de zorgstructuur goed hebben geregeld. Ze vragen zich af wat de meerwaarde van
de signaleringsnetwerken is en ze hebben problemen met de privacy. Het gevolg is dat basisscholen niet of nauwelijks betrokken zijn bij het
signaleringsnetwerk.
De verbinding met de zorgnetwerken voor volwassenen van de GGD verloopt volgens de betrokkenen goed.
Resultaten
Meerdere betrokkenen wijzen er op dat de contacten tussen organisaties beter verlopen en
intensiever zijn geworden. Via de netwerken
kent men personen bij organisaties en is er makkelijker contact. Ook wordt aangegeven dat organisaties meer overtuigd zijn van de functie en
het belang van de signaleringsnetwerken en dat
het knelpunt van de privacy hoog op de agenda
staat:
“Wat de coördinator heel goed heeft gedaan is
het op gang brengen van de discussie over de
privacy, wat dat betreft is hij een goede ambassadeur van de signaleringsnetwerken. Ook heeft
hij bij alle organisaties een soort van basis gelegd, zodat zij inzien hoe belangrijk de jeugdzorg
is, dat er iets moet gebeuren. Dat zijn wel echt

1
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concrete resultaten die hij heeft behaald. Het
daadwerkelijk bij elkaar brengen is nog niet helemaal gelukt, vooral als gevolg van de te grote
vrijblijvendheid. Maar het besef is er in ieder
geval al wel.”
Ook hier geldt dat er in het kader van de coördinatiefunctie nog werk verzet moet worden. De
signaleringsnetwerken zijn nog niet bij alle partijen ‘geland’. Diverse geïnterviewden zouden
graag zien dat de afspraken over de werkwijze
en betrokkenheid van organisaties rondom de
signaleringsnetwerken vastgelegd worden in een
protocol. Met name het regelen van de privacy
heeft nu prioriteit.

3.5

Nieuw convenant

Op verzoek van de voorbereidingsgroep Jeugd is
de coördinator aan de slag gegaan om een
nieuw convenant te maken voor de hele keten
van 0 - 18 jaar. Een convenant dat niet alleen de
basisschool omvat, maar ook de zorg in de
voorschoolse periode en het voorgezet onderwijs. Verschillende betrokkenen noemen het
concept-convenant dat er inmiddels ligt specifiek
als een resultaat van de inspanningen van de
coördinator. Er wordt overwegend positief gereageerd op de totstandkoming van dit nieuwe
convenant.

De sluitende aanpak. Het eerste jaar coördinatie van de jeugdhulpverlening in Dordrecht. Coördinatiepunt Multidisci
plinaire Samenwerking Drechtsteden, 8 januari 2007.
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Waardering coördinatiefunctie

Hoe waarderen betrokkenen de invulling van de coördinatiefunctie. In hoeverre heeft de coördinatiefunctie
meerwaarde? Wat zijn de aandachtspunten? En hoe moet het hierna verder met de coördinatiefunctie?
Deze vragen komen in dit laatste hoofdstuk aan bod. De interviews met relevante betrokkenen zijn gebruikt als informatiebron.

4.1

Invulling functie

Voordat we ingaan op de resultaten die met de
coördinatiefunctie bereikt zijn, staan we in deze
paragraaf meer in het algemeen stil bij de manier
waarop de functie door de coördinator wordt
ingevuld.
Hoewel het in deze evaluatie nadrukkelijk niet
gaat om een persoonlijke beoordeling van de
coördinator, kan het evalueren van de resultaten
van de opdracht niet geheel los worden gezien
van degene die voor het merendeel van de opdracht verantwoordelijk is gesteld.
De geïnterviewden zijn over het algemeen zeer
positief over de manier waarop de coördinator te
werk gaat. Hij wordt gezien als een initiator en
een verbindende factor. Over zijn rol in het coördinatorenplatform wordt opgemerkt:
“Het coördinatorenplatform is een positief samenwerkende groep en dat is ook de verdienste
van de coördinator: hij krijgt ons als groep door
één deur, hij is een samenbindende factor.”
En een betrokkene bij de signaleringsnetwerken
geeft aan:
“Hij heeft een duidelijk voorwaardenscheppende
rol gehad, de noodzakelijke contacten gelegd
met partners en is nu uitstekend in beeld. En bij
het opzetten van de netwerken heeft hij goed
naar de organisaties geluisterd, hen voldoende
ruimte geboden om zelf met ideeën te komen en
goed met hen overlegd.”
Zijn diplomatie, volhardendheid en toegankelijkheid worden door de betrokkenen duidelijk gewaardeerd. Enkele geïnterviewden spreken van
‘de juiste man op de juiste plaats’.
Verbeterpunten worden ook genoemd. De coördinator zou wat scherper en resoluter in zijn
aanpak mogen zijn. Maar, net zo goed als dat de
vervulling van de opdracht niet geheel los kan
worden gezien van degene die de opdracht vervult, geldt ook dat een coördinator moet opereren binnen de mogelijkheden die hem binnen de
opdracht gegeven worden. In dat kader worden
de positionering van de coördinator bij Bureau
Jeugdzorg en zijn bevoegdheden genoemd. We
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gaan hier in paragraaf 4.3 bij de aandachtspunten nader op in.

4.2

Meerwaarde

De meeste betrokkenen zien een duidelijke
meerwaarde van de coördinatiefunctie multidisciplinaire samenwerking, hoewel er ook wel wat
twijfels worden geuit over de daadwerkelijke
bijdrage van deze functie. Met name een aantal
leden van de regiegroep en voorbereidingsgroep
is wat sceptischer over de coördinatiefunctie,
omdat men er enerzijds niet zoveel van merkt en
lastig in kan schatten wat dit nu daadwerkelijk
aan meerwaarde heeft opgeleverd, anderzijds
omdat men kritisch is over de doelstelling, kaders en positionering. Zo is één geïnterviewde
van mening dat bij de invulling van de coördinatiefunctie teveel is gekeken vanuit het perspectief van de betrokken organisaties, in plaats van
vanuit de jongeren waar het uiteindelijk om
draait.
“Er wordt weinig gedacht vanuit wat de individuele jongere heeft aan de actie die wordt ondernomen. Het zit nu veel te veel op de eigen
instanties, zoeken naar waar je als instantie beter zou kunnen werken, het vooral zoeken in de
samenwerking. Als we met elkaar samenwerken
hoeft dat nog helemaal niet goed te zijn […] Ik
denk dat we onze aanpak met elkaar zouden
moeten intensiveren, maar nogmaals, dan moet
je wel goed in beeld hebben van wat zijn de
probleemjongeren, waar heb ik ze voor in beeld,
wie verleent zorg, wie zorgt voor de nazorg etc.
Die coördinatiefunctie heb ik helaas nog niet
mogen zien.”
De meerderheid van de geïnterviewden ziet echter, zoals gezegd, een duidelijke meerwaarde
van de functie. De gemeente noemt hierbij vooral het feit dat hierdoor de implementatie van het
jeugdbeleid vorm krijgt en sneller verloopt.
“De coördinator is iemand die heel praktisch
‘handen en voeten kan geven’ aan dat wat we
graag gerealiseerd willen zien in het jeugdbeleid.
Een aantal zaken gaat gewoon veel sneller omdat er iemand is – geaccepteerd in die functie –
die veranderingen op gang brengt. Dat is een
groot voordeel."
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De middelmanagers en coördinatoren die in de
praktijk veel te maken hebben met de coördinatiefunctie noemen een aantal zaken die voor hen
de meerwaarde inhouden. Zo wordt er onder
meer aangegeven dat het een goede zaak is dat
er via de coördinatiefunctie iemand verantwoordelijk is gemaakt voor de sluitende aanpak:
“Zolang je niet iemand nadrukkelijk verantwoordelijk stelt voor iets, kan iedereen zaken steeds
op het bordje van een ander leggen.”
Men vindt het prettig dat er nu één contactpersoon is:
“Het is een groot voordeel dat er nu één aanspreekpunt is, op het moment dat je iets wilt of
iets nodig hebt, weet je bij wie je terecht kunt,
in plaats dat je door een woud van organisaties/personen heen moet.”
Ook ziet men de coördinator als dé verbindende
factor tussen organisaties. Het gaat om een
brugfunctie. Zoals we al eerder zagen vormt de
coördinator vaak de schakel tussen de scholen
en de hulpverlening. Organisaties weten elkaar
nu beter te vinden, er is een betere samenwerking en afstemming. Hierdoor ontstaat samenhang in de hulpverlening.
In het verlengde daarvan wordt gewezen op het
belang van een ‘helikopterview’, iemand die het
overzicht heeft op alle betrokken organisaties en
hun belangen vanuit objectief oogpunt bekijkt.
Verder wordt als een belangrijk winstpunt van
de coördinatiefunctie genoemd dat zaken
rondom afstemming en samenwerking nu meer
zijn vastgelegd en dat er meer structuur is ontstaan.
“Voor de tijd dat de coördinator er was, vond
afstemming toevallig plaats, omdat je elkaar
tegenkwam of omdat een medewerker vond
dat het moest. Nu is het vastgelegd. […] is blij
met het convenant, waarin alle partijen zich conformeren aan dezelfde werkwijze.”

4.3

Aandachtspunten

Uit de interviews komt als belangrijkste ‘aandachtspunt’ de positionering van de coördinatiefunctie bij Bureau Jeugdzorg naar voren. Daarnaast worden de bevoegdheden van de coördinator, zijn opdracht en rol en informatie en feedback als aandachtspunten genoemd. We gaan
hierna wat uitgebreider op deze punten in.
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Positionering
Zoals we in hoofdstuk 2 al hebben beschreven,
heeft de gemeente Dordrecht er principieel voor
gekozen de coördinatiefunctie multidisciplinaire
samenwerking niet bij de gemeente zelf, maar bij
een uitvoerende hulpverleningsinstantie neer te
leggen, omdat het gaat om coördinatie van de
uitvoering. Hierbij is beargumenteerd gekozen
voor Bureau Jeugdzorg, bij wie vervolgens de
coördinator is gedetacheerd.
Ruim een derde van de geïnterviewden plaatst
kanttekeningen bij de positionering van de coördinatiefunctie bij Bureau Jeugdzorg. Het betreft
vooral betrokkenen op directie- en middelmanagementniveau.
Een veel genoemd item bij de positionering van
de coördinatiefunctie is de onafhankelijkheid van
de functie. Bureau Jeugdzorg is één van de betrokken partijen in de multidisciplinaire samenwerking. Vanuit zijn opdracht zou de coördinator
ook die partij kritisch moeten volgen. Maar dan
gaat het wel om zijn eigen werkgever. Dat is
volgens diverse betrokkenen een moeilijke constructie. De onafhankelijkheid van de coördinator
staat in de huidige constructie onder druk. Ook
Bureau Jeugdzorg zélf geeft aan dit lastig te
vinden.
Diverse betrokkenen constateren een gebrek aan
inbedding van de functie bij Bureau Jeugdzorg.
De coördinator is weliswaar verbonden met deze
organisatie, maar hoort er niet echt bij. Dat heeft
ook te maken met het feit dat het een nieuwe
functie betreft, die duidelijk anders is dan de
reguliere functies. Zo is de coördinator niet
standaard betrokken bij het teamoverleg. Dat
ervaart hij als belemmerend, omdat hij dan een
directe ‘link’met de teamleiders mist. Een aantal
mensen geeft aan dat het belang van de coördinatiefunctie niet altijd erkend lijkt te worden
vanuit het hoofdkantoor van Bureau Jeugdzorg
in Den Haag. Dat heeft mogelijk ook met de
‘afstand’ tot Den Haag te maken.
Een derde aandachtspunt is dat externe organisaties niet zien dat de coördinator een andere
functie heeft binnen Bureau Jeugdzorg. Ze benaderen hem ook met individuele inhoudelijke
vragen en problemen die niet bij hem thuis horen: dat zorgt voor onduidelijkheid.
Een aantal geïnterviewden geeft aan dat de coordinatiefunctie beter ondergebracht kan worden
bij de gemeente vanwege de onafhankelijkheid.
Ook worden de GGD en de samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School genoemd.
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Bevoegdheden
Enkele geïnterviewden geven aan dat de coördinator onvoldoende bevoegdheden en mandaat
heeft. Hij heeft te weinig sturingsmogelijkheden
en zou meer ‘met de vuist op tafel moeten kunnen slaan’. Nu ontbreekt het soms aan slagkracht; je kunt meer bereiken als de coördinator
meer autoriteit zou krijgen.
"De coördinator moet meer bevoegdheden krijgen om partijen aan te spreken. Als scholen
bijvoorbeeld de enquête niet invullen, zouden er
sanctiemogelijkheden moeten zijn. Er moet gewoon verantwoording worden afgelegd. De coordinator moet meer macht hebben, het hangt
nu teveel af van welwillendheid. Als een school
zegt, ‘je hebt er niets mee te maken, wij doen
het op onze manier’, dan heeft de coördinator in
feite geen mogelijkheden om iets te doen.”
Opdracht en taken
Bureau Jeugdzorg en de coördinator zelf geven
aan dat de opdracht van de gemeente aan Bureau Jeugdzorg breed was en op sommige punten vaag. Dit, gekoppeld aan het feit dat de bureaumanager van Bureau Jeugdzorg die nauw
betrokken was bij de opdrachtformulering, vertrok op het moment dat de coördinator startte,
heeft ertoe bijgedragen dat de coördinator veel
tijd kwijt was met het vertalen van de opdracht
in een werkplan met activiteiten.
Maar ook in bredere zin was kennelijk niet aan
iedereen duidelijk wat precies tot de taken van
de coördinator behoort. Zo is Bureau Jeugdzorg
van mening dat de coördinator soms te veel ‘in
de uitvoering’ zit. Als coördinator zou hij moeten
‘coördineren’:
“zorgen dat organisaties goed samenwerken,
zaken afstemmen, met een helikopterview kijken, maar niet de uitvoering zelf gaan doen, niet
zaken zelf gaan oplossen.”
Duidelijk moet zijn wat nu wél en niet tot de
functie behoort. De vraag is nu ook wie welke
verantwoordelijkheid heeft en hoe de coördinatiefunctie zich verhoudt tot de regiefunctie van
de gemeente. Ook andere betrokkenen stellen
deze vraag.
“De regiegroep wordt voorgezeten door de wethouder en niet door Bureau Jeugdzorg. Als je
dan de coördinatiefunctie hebt, zou je ook op
dat niveau de regie moeten voeren. Ook als het
gaat om de ontwikkeling van het signaleringssysteem voert de gemeente de regie. Waar blijft
dan de coördinerend rol van bureau Jeugdzorg?”
Er wordt aangegeven dat de coördinatiefunctie
geen gemakkelijke opgaaf is:
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“Je hebt met heel veel organisaties te maken, er
is veel versnippering.”
Juist daarom wordt het van belang geacht dat
de doelstellingen, de spelers en de kaders heel
duidelijk zijn. En dat is volgens sommigen onvoldoende het geval.
Informatie en feedback
Een enkele betrokkene noemt de terugkoppeling
van de resultaten richting de voorbereidingsgroep een mogelijk aandachtspunt. Het zou een
idee kunnen zijn om ‘stand van zaken coördinator’ structureel op de agenda te zetten.
Ook de communicatie over de uitvoering van de
coördinatiefunctie richting regiegroep laat te
wensen over. De twee geïnterviewde deelnemers geven aan ‘weinig te merken’ van wat de
coördinator in de praktijk doet. De activiteiten en
resultaten zijn op dat niveau voor de geïnterviewden niet zichtbaar.
Eén geïnterviewde geeft aan behoefte te hebben
aan een bredere informatie over waar precies de
activiteiten liggen en wat de resultaten zijn. Een
periodiek verslag zou daarvoor volstaan. Eén
andere betrokkenen meent dat de coördinator
vaker signalen in zou moeten brengen over gaten of juist dubbelingen in de sluitende aanpak.
Dergelijke signalen zouden ook in de voorbereidingsgroep of regiegroep op de agenda kunnen
komen.

4.4

Toekomst

Enkele betrokkenen vragen zich af of de coördinatiefunctie in de toekomst nog nodig zal zijn.
Enkelen wijzen hierbij op de ontwikkeling van
een digitaal signaleringssysteem, waardoor bijvoorbeeld signaleringsnetwerken overbodig zouden worden. Een ander suggereert dat als alles
‘af’ is, er mogelijk geen taak meer is voor een
coördinator. Vooralsnog is er echter nog voldoende te doen waar de coördinator een rol in
kan spelen. Wél geeft een tweetal betrokkenen
aan dat de coördinatiefunctie in ieder geval bezien moet worden in het licht van nieuwe ontwikkelingen, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook is het nu een goed moment opnieuw
naar de functie te kijken.
“De evaluatie komt op een goed moment. Het is
nu tijd om je af te vragen hoe je in de toekomst
met de coördinatiefunctie om wilt gaan. Is de
functie in de huidige vorm nog nodig? […] zou je
de functie moeten veranderen: een coördinator
zou nog meer een verbindende factor moeten
zijn tussen de organisaties en meer slagkracht
moeten tonen, maar om de functie op die manier
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te kunnen vervullen, heeft een coördinator ook
méér bevoegdheden nodig.”
Enkele betrokkenen benadrukken dat er nu een
vervolgslag gemaakt moet worden. Het is belangrijk dat zaken ‘goed op de rails gezet worden’ en dat er daadwerkelijk ‘doorgepakt wordt’.

•

•

“De fase van het opstarten moet nu klaar zijn.
Nu moet het bestendigd worden.”

•

Een aantal betrokkenen heeft concrete zaken
genoemd waarmee de coördinator in de toekomst aan de slag zou moeten. Hierna geven we
ze puntsgewijs weer:

•

•

•
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de evaluatie van de MD-Teams kan verbeterd
worden,

•

er moet meer sturing komen op de MDTeams in het voortgezet onderwijs; ook
moet er meer inzicht komen in het functioneren van deze MD-Teams in kwantitatief,
kwalitatief en organisatorisch opzicht,
de overdracht naar het voortgezet onderwijs
en het Mbo moet goed geregeld gaan worden,
de aansluiting tussen de signaleringsnetwerken en de MD-Teams moet nog verbeterd
worden,
voor de signaleringsnetwerken moet er een
privacyprotocol komen,
de signaleringsnetwerken moeten minder
vrijblijvend zijn en minder afhankelijk worden
van personen,
er moet wat gedaan worden aan de informatievoorziening binnen de signaleringsnetwerken en de beeldvorming van de netwerken
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Bijlagen
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Bijlage 1 Overzicht van geïnterviewden
Diepte-interviews

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dhr. F. van Driel
Mw. I. Jager
Mw. I. Hopmans
Dhr. J. Janse
Dhr. K. Spanbroek
Mw. I. Helmich
Mw. K. Abbing
Mw. I. Stevens
Dhr. P. Berg
Dhr. T. van den Bergh
Dhr. K. van der Knijff
Mw. C. Snoek
Mw. V. Versluis
Mw. H. Seelen

Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Politie Zuid-Holland-Zuid
GGD Zuid-Holland-Zuid
De Stromen Opmaat Groep
GGD Zuid-Holland-Zuid
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Da Vinci College
Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO)
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Sector Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Dordrecht

Telefonische interviews
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dhr. C. Romijn
Mw. H. Hartog
Mw. C. van Chastelet
Dhr. W. van Heuseveldt
Mw. A. Dekkers
Mw. L. Reijers
Mw. C. van de Logt
Mw. E. van Leeuwen
Mw. C. de Bruin
Dhr. C. de Ligt
Mw. A. Verbraak
Dhr. R. van Zundert
Dhr. W. Kolthof
Mw. P. van Wijngaarde
Mw. C. Kulk
Dhr. A. de Beer
Mw. B. Bekker
Mw. M.Sas
Mw. H. Gooshouwer

CED
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
De Stromen Opmaat Groep
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland (gedetacheerd vanuit De Grote Rivieren)
Wijkmanager gemeente Dordrecht
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Politie Zuid-Holland-Zuid
GGD Zuid-Holland-Zuid
Trivium
Insula college
Mariaschool
Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht
DWO
GGD Zuid-Holland Zuid
De Stromen Opmaat Groep
De Grote Rivieren
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Publicaties van het Sociaal Geografisch Bureau
Economie, arbeidsmarkt en onderwijs
Horecabezoek en beoordeling van de Dordtse horeca
door de Dordtse bevolking anno 2004
2004
Monitor vraagzijde arbeidsmarkt havengebonden
cluster Rijnmond
2004
Evaluatie vrijdagmiddagmarkt
2005
Kiezen voor beroepsonderwijs
2005
Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van het
aanbod in de sector dagelijkse artikelen
2005
Monitor Binnenstad Dordrecht 2004
2005
Monitor Lokaal Onderwijs Dordrecht 2004/2005
2005
Passantenenquête Kernwinkelgebied 2004
2005
Tussenstand Route 23
2005
Tabellenboek Bedrijvenregister Dordrecht 2005
2006
Jongerenonderzoek Route 23
2006
Monitor Route 23 Dordrecht en Drechtsteden 2005 en
2006
2006
Laaggeletterdheid in Dordrecht
2006
Sociale zaken en welzijn
Jongeren Dordrecht 2003
2004
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-3
2004
Onze buurt aan zet, tussenevaluatie
2004
Vrijwilligerswerk in Dordrecht 2003
2004
Gewenst voorzieningenniveau Leerdam-West en
West-west
2005
Jongeren en huiswerk
2005
Opinie buurtwerk
2005
Wijkpanel Staart Veilig
2005
0-Meting SMS-Kinderfonds
2006
Factsheet Sociale Staat van Dordrecht 2005
2006
Integratiemonitor Dordrecht 2005
2006
Ouderenmonitor 2005
2006
Wijkpanel Veilig opgroeien in de Staart
2006
Realisatie- en exploitatiemogelijkheden hostelvoorziening
2006
Huiswerkbegeleiding bij Dordtse zelforganisaties
2006
Evaluatie kwaliteitsimpuls Stadspolder
2006
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Behoefte aanleunwoningen Sterrenburg
2005
Verhuisonderzoek Drechtsteden 2004
2005
Woonmonitor Dordrecht 2005
2005
Woonmonitor Drechtsteden 2006
2006
Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem
2006
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater GoereeOverflakkee
2006
Verkeer en milieu
Parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan
Ruimte voor de rivier
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater
Krimpenerwaard
Evaluatie hondenbeleid
Gebruik toegangssysteem ondergrondse containers
Milieumonitor Dordrecht 2003
Evaluatie proef mini-container papier
Evaluatie Wijkverkeersplannen
Milieumonitor Dordrecht 2005
Toerisme, sport, recreatie en cultuur
Publieksonderzoek Zomerkermis 2003
Dordtenaren over recreatie in het buitengebied
Evaluatie Dordt in Stoom
Evaluatie Rhythm & Blues Festival
Gebruikers en deelnemers over gemeentelijke sportvoorzieningen
Meningspeiling theatervoorziening in Dordrecht
Toervaarders over Dordrecht
Internationaal Poppentheater Festival 2005
Cultuurbereik 2005
Bereik en waardering RTV Dordrecht

2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2006
2006
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
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Bereik en waardering RTV Dordrecht - herhalingsmeting
2006
Openbare orde en veiligheid
Evaluatie Stadswachten in de wijken
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in Sliedrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam
Leefbaarheid en veiligheid Zwijndrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid Oud-Beijerland 2006
Leefbaarheid en veiligheid in de Drechtsteden 2005

2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006

Management en kwaliteit dienstverlening
Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijs en Welzijn
2004
Klanttevredenheidsonderzoek Personenalarmering
2004
Klanttevredenheidsonderzoek Stafdiensten
2004
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Stafdiensten
2004
Bekendheid en wensen Ondernemersloket
2005
Evaluatie waarderingsgesprekken
2005
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Aquapulca
2005
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Gemeente
Gorinchem
2005
Klanttevredenheidsonderzoek DrechtHopper
2006
Relatie casemanagers en reïntegratiebedrijven: aanzet
tot een monitor
2006
Klanttevredenheidsonderzoek Monumenten
2006
Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006
2006
Prognose plechtigheden op de Essenhof in Dordrecht
2005-2020
2006
Monitor klantenoordeel ISD 0-meting
2006
Monitor klantenoordeel ISD – WVG 0-meting
2006
Bekendheid, gebruik en tevredenheid website en Eloket
2006
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Cultuur
2006
Bestuur
Bezoekersonderzoek Dag van Dordt
Evaluatie Dualisme 1e fase
Dit is Dordt
Vertrouwen in het bestuur en oordeel over raadscommunicatie
Bekend maakt bemind Monitor Beeld van Dordrecht
Het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen uit
de programmabegroting 2005 gem. Papendrecht
Inventarisatie WMO Drechtsteden
Wijkpanel Staart Imago
Imago Oud Krispijn
Staat van de stad en regio 2005
Bevolking
Huishoudenprognose 1998-2010
Feiten, belevingen en trends Papendrecht
Integrale leerlingenprognose gemeente Dordrecht
2002-2018
Bevolkingsprognose per wijk gemeente Dordrecht
2004-2020

2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
1998
2003
2003
2004

Bovenstaande lijst bevat een selectie van publicaties
van het SGB
Algemeen
Dordt op z’n droogst
jaarlijks
Staat van de wijken
meerjarig
Tabellenboek Bedrijvenregister Dordrecht
jaarlijks
Meer cijfers en trends kunt u vinden op onze website
www.sociaalgeografischbureau.nl
Informatie/bestellen:
telefoon:
(078) 639 64 65
schriftelijk:
Sociaal Geografisch Bureau
Postbus 8 - 3300 AA DORDRECHT
e-mail
SGB@dordrecht.nl
website
www.sociaalgeografischbureau.nl
fax
078 -639 80 80
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