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Woord	vooraf	

	
	
	
	
	
	

	
	
Head	carrier,	Head	carrier,	Hey,	Rusty	come	hold	Luther’s	hand.	It’s	a	deja-vu	it’s	not	like	

I	planned.	Looks	I’m	going	where	I’ve	already	been,	I’m	going	down	the	drain	again,	
Head	carrier,	Head	carrier,	is	this	really	worth	it?	I	got	a	prison	cough,	A	three-headed	
monster	cut	Denny’s	head	right	off,	You	can’t	be	too	chill	you	can’t	be	too	zen,	I’m	going	
down	the	drain	again,	I’m	going	down	the	drain	again,	I’m	going	down	the	drain	again,	
Up	the	hill	to	have	him	killed.	And	he	still	hadn’t	died.	He	talked	awhile	and	walked	six	

miles.	Down	to	riverside,	Head	carrier	
	

Pixies,	Head	Carrier,	2016	
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Samenvatting	
	
Utrecht	maken	we	samen	gaat	over	hoe	de	Utrechtse	buurtteams	jeugd&gezin	bijdragen	
aan	het	gezond	en	veilig	opgroeien	van	kinderen	en	jongeren	na	de	decentralisatie	in	
2015.	De	decentralisatie	betekende	dat	gemeentes	verantwoordelijk	werden	voor	de	
zorg	voor	jeugd.	Zij	zagen	buurtteams	als	oplossing	om	de	zorg	voor	jeugd	te	verbeteren	
omdat	de	teams	werken	vanuit	de	leefwereld	van	cliënten	en	door	hun	generalistische	
werkwijze	vragen	van	cliënten	in	samenhang	bekijken.	De	Utrechtse	teams	kregen	een	
tweeledige	opdracht	mee.	Allereerst	het	ondersteunen	van	gezinnen	bij	complexe	
opvoedvragen.	Ten	tweede	het	leveren	van	een	bijdrage	aan	het	versterken	van	het	
‘gewone	opvoeden’	in	wijken,	ervan	uitgaande	dat	dit	uiteindelijk	leidt	tot	minder	inzet	
van	dure	specialistische	zorg.	Na	drie	jaar	is	er	nog	weinig	te	zeggen	over	wat	de	effecten	
zijn	van	deze	grootse	verandering,	wel	kan	inzichtelijk	gemaakt	worden	hoe	de	
buurtteams	invulling	geven	aan	hun	opdracht.		
		
Bij	het	onderzoek	is	gebruik	gemaakt	van	Mark	Moores	(1995)	concept	van	
maatschappelijke	waardecreatie	(creating	public	value).	Volgens	Moore	hebben	
organisaties	in	de	publieke	sector	de	taak	om	publieke	diensten	te	organiseren	waarbij	
maatschappelijk	waarde	wordt	gecreëerd.	Hiermee	bedoelt	hij	dat	ze	bijdragen	aan	het	
realiseren	wat	voor	burgers	(het	publiek)	van	waarde	is	en	wat	voor	de	samenleving	in	
het	algemeen	van	waarde	is.	De	centrale	vraag	van	dit	onderzoek	is	dan	ook:	hoe	dragen	
de	Utrechtse	buurtteams	jeugd&gezin	bij	aan	de	creatie	van	maatschappelijke	waarde	in	
de	zorg	voor	jeugd	na	de	decentralisatie	in	2015?		
	
Waardecreatie	komt	tot	stand	volgens	Moore	als	er	sprake	is	van	een	samenhang	tussen	
de	maatschappelijke	waarden	die	een	organisatie	benoemt,	de	steun	en	legitimatie	die	
een	organisatie	krijgt	van	haar	omgeving	en	de	mensen	en	de	middelen	die	een	
organisatie	inzet.	Belangrijk	in	Moores	verhaal	is	dat	wat	van	waarde	is	niet	van	tevoren	
vaststaat,	maar	wordt	bepaald	op	een	‘markt’	van	burgers	en	collectieve	partijen.	In	
Utrecht	bestaat	die	markt	uit	de	buurtteams,	de	Gemeente	Utrecht,	andere	
hulpverleningsinstellingen	en	cliënten.		
Gezamenlijk	bepaalden	zij	dat	zorg	dichtbij	organiseren,	de	mens	in	zijn	context	
bekijken	en	het	vergroten	van	eigen	regie	maatschappelijke	waarden	zijn.	Deze	waarden	
zijn	een	concretisering	van	de	maatschappelijke	waarde	kinderen	gezond	en	veilig	laten	
opgroeien.	Deze	waarde	is	echter	zo	abstract	dat	ze	even	veelzeggend	als	nietszeggend	
is.	Om	richtinggevend	te	kunnen	zijn	voor	het	handelen	van	professionals	was	een	
concretisering	nodig.	Het	verhaal	over	deze	waarden	is	in	Utrecht	opvallend	consistent	
omdat	de	gemeente	samen	met	de	buurtteams	en	andere	partners	in	de	beginjaren	veel	
aandacht	besteedde	aan	de	totstandkoming	van	het	verhaal.	Dit	maakt	dat	er	sprake	is	
van	een	gedeelde	werkelijkheid	waarbij	weinig	verschil	van	mening	bestaat	over	wat	
van	waarde	is.		
Steun	en	legitimatie	verkrijgen	gaat	moeizamer.	Steun	is	er	in	grote	mate	van	de	
Gemeente	Utrecht,	wat	gezien	haar	rol	als	opdrachtgever	en	cocreator	niet	vreemd	is.	
Steun	is	er	ook	van	cliënten	die	blij	zijn	dat	er	eindelijk	iemand	is	die	al	hun	vragen	in	
samenhang	bekijkt,	dat	ze	bij	1	loket	terecht	kunnen	met	al	hun	vragen.	Bovendien	zijn	
ze	allemaal	zeer	te	spreken	over	de	menselijke	professional:	iemand	met	zowel	een	
goede	opleiding	als	een	groot	hart.	Steun	is	er	het	minst	van	samenwerkingspartners.	
Organisatiebelangen	spelen	daar	ongetwijfeld	een	rol	bij,	maar	het	is	vooral	de	diffuse	
identiteit	van	de	nog	jonge	functie	van	gezinswerker	waardoor	de	samenwerking	nog	
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niet	altijd	wil	vlotten.	Partners	weten	nog	te	weinig	wat	ze	aan	gezinswerkers	hebben.	
De	aanbeveling	is	dan	ook	dat	buurteams	de	functie	van	gezinswerkers	definiëren.	Dat	is	
niet	alleen	prettig	voor	gezinswerkers,	maar	noodzakelijk	voor	de	legitimatie	van	het	
werk	van	de	buurtteams.	Dat	hoeft	geen	heel	zware	opdracht	te	zijn.	De	organisatie	heeft	
leren	en	ontwikkelen	namelijk	als	fundament	neergezet	en	is	dus	gewend	aan	nadenken	
over	en	reflecteren	op	het	werk	van	de	gezinswerker.	
	
Concluderend	kan	gezegd	worden	dat	waardecreatie	door	de	Utrechtse	buurtteams	
gekoppeld	is	aan	de	kwaliteit	van	relaties.	De	buurtteams	leveren	de	grootste	bijdrage	
aan	het	verbeteren	van	de	zorg	voor	jeugd	door	een	intensieve	samenwerking	tussen	
professionals	en	cliënten.	In	deze	relatie	is	waardecreatie	het	sterkst.	De	effectiviteit	van	
zorg	neemt	hier	het	meest	toe	omdat	de	samenwerking	leidt	tot	het	vergroten	van	eigen	
regie,	een	van	de	decentralisatiedoelstellingen.	Daarmee	lijken	de	buurtteams	hun	
opdracht	om	de	individuele	cliënt	te	ondersteunen	het	beste	te	vervullen.	De	buurtteams	
slagen	minder	goed	in	het	realiseren	van	hun	bijdrage	aan	het	‘gewone	opvoeden’	in	de	
wijk.	Waardecreatie	is	namelijk	het	zwakst	in	de	samenwerking	met	partners.	De	
onduidelijke,	nog	diffuse,	inhoud	van	de	functie	van	gezinswerker	is	daar	de	
belangrijkste	oorzaak	van.	De	decentralisatie	als	bezuinigingsmaatregel	komt	daardoor	
nog	onvoldoende	van	de	grond.	Er	is	nog	weinig	sprake	van	het	inzetten	van	meer,	
goedkopere,	preventieve	zorg	en	minder,	dure,	specialistische	zorg.		
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1	Inleiding	
	
Vrijwel	iedereen	kent	de	klachten	over	de	jeugdzorg	van	voor	2015.	Er	kwamen	teveel	
hulpverleners	bij	een	gezin	over	de	vloer.	Die	hulpverleners	spraken	te	weinig	met	
elkaar,	of	niet	over	de	goede	dingen,	werkten	langs	elkaar	heen	of	waren	in	het	ergste	
geval	niet	van	elkaars	bestaan	op	de	hoogte.	In	Utrecht	waren	er	bijvoorbeeld	meer	dan	
250	interventies	om	kinderen	te	helpen	en	dan	nog	vielen	er	kinderen	buiten	de	boot	
omdat	ze	een	combinatie	van	problemen	hadden	waarin	de	interventies	niet	voorzagen	
(Gemeente	Utrecht,	2013).	Met	soms	desastreuze	gebeurtenissen,	zelfs	de	dood	van	een	
kind,	tot	gevolg.	Hulpverleners	zelf	waren	ontevreden	omdat	ze	te	weinig	tijd	konden	
besteden	aan	het	contact	met	gezinnen	en	te	veel	bezig	waren	met	het	invullen	van	
formulieren	ter	verantwoording	van	hun	werk.	Ten	slotte	stegen	de	kosten	van	de	
jeugdzorg	door	het	toenemende	aantal	aanmeldingen	(Janssen,	2010).	De	geest	was	
duidelijk	uit	de	fles.	
	
De	zorg	was	versnipperd,	te	veel	op	afstand,	bureaucratisch	en	te	duur	en	moest	anders,	
vonden	zowel	gemeentes	als	de	Rijksoverheid	(Gemeente	Utrecht,	2015,	p.9-11).	In	een	
ideale	situatie	zou	een	gezin	met	bijvoorbeeld	schulden,	een	zoon	met	een	verslaving	en	
een	dochter	met	moeilijkheden	op	school	bij	één	loket	terecht	kunnen	en	daar	door	één	
hulpverlener	geholpen	worden.	De	Rijksoverheid	besloot	in	overleg	met	gemeentes	om	
vanaf	2015	de	financiële	en	inhoudelijke	verantwoordelijkheid	voor	de	zorg	voor	de	
jeugd	bij	de	lokale	overheid	neer	te	leggen,	waarmee	ze	koos	voor	decentralisatie	van	de	
jeugdzorg.	De	decentralisatie	was	echter	veel	meer	dan	een	financiële	en	bestuurlijke	
overdracht.	Er	zat	een	behoorlijke	bezuinigingsopdracht	bij.	Gemeentes	moesten	de	zorg	
voor	jeugd	organiseren	met	een	korting	op	het	budget	variërend	van	15-25%	(Gemeente	
Utrecht,	2015,	p.11).		
Tegelijkertijd	ging	er	een	ander	mensbeeld	schuil	achter	deze	overdracht.	In	een	tijd	van	
mondige	burgers,	werd	het	niet	meer	passend	geacht	om	taken	en	
verantwoordelijkheden	over	te	nemen	van	burgers.	Zij	moesten	meer	zeggenschap	
krijgen	over	hun	eigen	leven	en	dus	ook	over	de	zorg	en	ondersteuning	die	ze	krijgen		
(Gemeente	Utrecht,	2013,	2015;	Hilhorst&Van	der	Lans,	2016,	Kruiter,	
Bredewold&Ham,	2016).		
	
Het	organiseren	van	de	jeugdzorg	werd	vastgelegd	in	de	nieuwe	Jeugdwet	die	geldt	
vanaf	1	januari	2015.	Gemeentes	richten	zich	vanaf	dat	moment	op	het	inschakelen,	
herstellen	en	versterken	van	het	probleemoplossend	vermogen	van	kinderen	en	
jongeren,	hun	ouders	en	sociale	omgeving;	het	bevorderen	van	de	opvoedcapaciteiten	
van	de	ouders	en	de	sociale	omgeving;	preventie	en	vroegsignalering;	het	tijdig	bieden	
van	de	juiste	hulp	op	maat;	effectieve	en	efficiënte	samenwerking	rond	gezinnen,	zo	is	er	
in	de	Jeugdwet	te	lezen	(wetten.overheid.nl,	27	februari	2016).	Een	belangrijke	
verandering	ten	opzichte	van	de	oude	jeugdwet	is	dat	aanspraken	op	hulp	minder	
concreet	worden	benoemd	en	dat	de	cliënten	een	grotere	rol	krijgen	in	het	bepalen	wat	
passende	zorg	is.	
	
Vele	gemeentes	in	Nederland,	waaronder	ook	Utrecht,	zagen	in	wijk-	of	buurtteams	een	
oplossing	om	de	vrij	toegankelijke	zorg	voor	jeugd	anders	te	organiseren.	Deze	
buurtteams	vervingen	stedelijk	georganiseerde	teams	zodat	de	focus	echt	op	de	buurt,	
dus	dicht	bij	mensen	kon	komen	te	liggen.	Deze	teams	bieden	integrale	basishulp	aan	
gezinnen	met	problemen	op	verschillende	leefgebieden.	Denk	naast	
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opvoedingsondersteuning	aan	vragen	over	echtscheiding,	geld,	wonen,	leren	en	
vrijetijdsbesteding.	Deze	ondersteuning	moet	zo	vroeg	mogelijk	worden	ingezet	en	
gemakkelijk	toegankelijk	zijn.	Dit	draagt	enerzijds	bij	aan	het	versterken	van	het	
probleemoplossend	vermogen	van	gezinnen	en	anderzijds	voorkomt	het	dat	duurdere	
specialistische	zorg	wordt	ingezet.	Utrecht	startte	in	2012	al	met	de	eerste	twee	
pilotteams	en	vanaf	1	januari	2015	kende	de	stad	20	teams	in	de	verschillende	buurten.	
In	dat	eerste	jaar	na	de	decentralisatie	deden	ruim	5000	Utrechtse	gezinnen	een	beroep	
op	de	buurtteams	jeugd&gezin.	

Onderzoeksopzet		
	
De	buurtteams	jeugd&gezin	zijn	het	vertrekpunt	van	dit	onderzoek.	De	Gemeente	
Utrecht	ziet	de	buurtteams	als	spil	van	de	decentralisatie	omdat	zij	een	schakel	vormen	
tussen	de	zware	specialistische	zorg	en	de	lichte	informele	ondersteuning	(Gemeente	
Utrecht,	2013,	2015).	Ik	onderzoek	hoe	de	buurtteams	bijdragen	aan	het	realiseren	van	
de	decentralisatiedoelstellingen.	Hierbij	maak	ik	gebruik	van	Mark	Moores	(1995)	
concept	van	maatschappelijke	waardecreatie	(creating	public	value).	Volgens	Moore	
hebben	organisaties	in	de	publieke	sector	de	taak	om	publieke	diensten	te	organiseren	
waarbij	maatschappelijk	waarde	wordt	gecreëerd	(Moore,	1995).	Hiermee	bedoelde	hij	
dat	ze	bijdragen	aan	het	realiseren	wat	voor	burgers	(het	publiek)	van	waarde	is	en	wat	
voor	de	samenleving	in	het	algemeen	van	waarde	is.	Dit	onderzoek	laat	zien	hoe	de	
Utrechtse	buurtteams	jeugd&gezin	bijdragen	aan	het	creëren	van	maatschappelijke	
waarde	in	de	zorg	voor	jeugd	en	welke	rollen	de	verschillende	actoren	zoals	de	
gemeente,	buurtteamorganisatie,	professionals	en	burgers	hierbij	hebben.		
Drie	jaar	na	de	decentralisatie	kan	er	nog	weinig	worden	gezegd	over	de	effecten	van	
deze	grootse	verandering	op	het	gezond	en	veilig	opgroeien	van	Utrechtse	kinderen	en	
jongeren.	Het	is	wel	mogelijk	een	beschrijving	te	geven	van	een	verandering	die	nog	in	
volle	gang	is.	Dit	kan	door	betrokkenen	te	vragen	naar	hoe	zij	in	de	praktijk	vormgeven	
aan	de	beloftes	van	de	decentralisatie	en	wat	hun	bijdrage	is	aan	de	creatie	van	
maatschappelijke	waarde	en	klanten	te	vragen	naar	hoe	zij	de	gevolgen	van	de	
decentralisatie	ervaren.		
	

Vraagstelling	
	
De	vraag	die	in	dit	onderzoek	centraal	staat	is	hoe	Utrechtse	buurtteams	jeugd&gezin	
bijdragen	aan	de	creatie	van	maatschappelijke	waarde	in	de	zorg	voor	jeugd	na	de	
decentralisatie	in	2015.	
	
Theoretische	deelvragen	
Theoretische	deelvragen	zijn	bedoeld	om	centrale	concepten	uit	te	werken.	De	
theoretische	deelvragen	staan	ten	dienste	van	de	empirische	deelvragen,	zodat	de	
informatie	uit	de	empirisch	vergaarde	data	beter	begrepen	kan	worden	en	mogelijk	ook	
kan	worden	verklaard.	

1. Wat	zijn	de	verwachtingen	van	de	decentralisatie	van	de	jeugdzorg	volgens	het	
beleid?		

2. Wat	is	maatschappelijke	waardecreatie?	En	hoe	kan	het	analysekader	van	Mark	
Moore	gebruikt	worden	in	dit	onderzoek?	
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3. Wat	vraagt	maatschappelijke	waardecreatie	van	organisaties?	
	
Empirische	deelvragen	
Antwoorden	op	empirische	deelvragen	schetsen	een	beeld	van	de	organisatie	van	de		
Utrechtse	zorg	voor	jeugd	na	de	decentralisatie.	Dit	wordt	gedaan	aan	de	hand	van	een	
casestudy	onder	betrokkenen	in	de	jeugdzorgsector.	Vanuit	het	empirisch	verzamelde	
materiaal,	zoals	interviews	met	personen	uit	de	sector	en	documentanalyse	wordt	
gekeken	naar	de	belangrijkste	thema’s	in	het	onderzoek.	

1. Wat	is	de	bijdrage	van	de	Gemeente	Utrecht	aan	de	maatschappelijke	
waardecreatie?	

2. Wat	is	er	veranderd	voor	burgers	na	de	decentralisatie?	
	

Wetenschappelijke	relevantie	
	
De	decentralisatie	van	de	jeugdzorg	is	een	belangrijke	verandering	binnen	de	
verzorgingsstaat.	Er	komen	veel	discussies	in	samen	die	al	jaren	aan	de	gang	zijn:	over	
de	veranderende	rol	van	de	overheid	(oa	Bryson,	Crosby,	Bloomberg,	2014;	O’	Flynn	
2007,	Geuijen,	2014)	en	verwachtingen	van	professionals	en	burgers	(oa	Noordegraaf	
2014,	2015a,	Oude	Vrielink,	Verhoeven	en	Van	de	Wijdeven,	2013)	waarover	in	de	
volgende	hoofdstukken	meer.	Concreter	gaat	dat	bijvoorbeeld	over	de	vraag	welke	rol	is	
er	weggelegd	voor	(gemeentelijke)	overheden	nu	er	van	hen	wordt	verwacht	dat	zij	
kleiner,	want	goedkoper,	worden	en	tegelijkertijd	verantwoordelijk	zijn	geworden	voor	
de	inrichting	van	de	jeugdzorg	?	Wat	betekent	‘ruimte	voor	professionals’	in	de	praktijk	
en	hoe	dragen	buurtteams	bij	aan	de	realisatie	hiervan?	En	ligt	er	na	de	decentralisaties	
meer	regie	bij	burgers?		
Over	al	deze	vragen	wordt	volop	gepubliceerd,	maar	nog	weinig	vanuit	het	perspectief	
van	waardecreatie	en	decentralisatie	van	de	jeugdzorg.	Hierdoor	blijft	de	betekenis	van	
de	decentralisatie	onderbelicht	en	blijven	we	een	versnipperd	beeld	houden.	Door	het	
gebruik	van	Moores	theorie	over	waardecreatie	worden	perspectieven	van	burgers,	
professionals	en	overheden	met	elkaar	verbonden	en	in	samenhang	bekeken.	Wellicht	
werpt	deze	kijk	een	ander	licht	op	de	bestaande	discussies	over	nut,	noodzaak	en	
resultaten	van	de	decentralisatie.		
Dit	onderzoek	draagt	ook	bij	aan	kennis	over	waardecratie	in	de	praktijk	en	komt	
daarmee	tegemoet	aan	de	wens	van	onderzoekers	om	meer	empirisch	inzicht	te	krijgen	
in	zogenaamde	public	value	management	praktijken.	Het	is	daarmee	tegelijkertijd	een	
bijdrage	aan	de	toetsing	en	verder	ontwikkeling	van	Moores	theorie.	Nadenken	over	
publieke	waarde,	ten	slotte,	raakt	de	essentie	van	publiek	management	en	verdient	
alleen	daarom	al	meer	aandacht	(Alford,	Douglas,	Geuijen	&	’t	Hart,	2017,	p.	600).		
	

Maatschappelijke	relevantie	
	
Dit	onderzoek	is	relevant	omdat	het	uitspraken	doet	over	aansturing	van	de	publieke	
sector	en	de	professionaliteit	van	buurtteammedewerkers.	Een	slecht	aangestuurde	
publieke	sector	krijgt	vragen	over	haar	bestaansrecht.	Het	gaat	in	dit	onderzoek	om	op	
een	andere	manier	naar	aansturing	kijken.	Een	manier	die	beter	aansluit	bij	een	
veranderende	samenleving	die	waarden	als	transparantie,	verbinding,	verantwoording	
en	legitimiteit	bij	het	oplossen	van	complexe		problemen	(wicked	problems)	hoog	in	het	
vaandel	heeft	staan	(Bovens,	‘t	Hart	&	Twist,	2012).	Focus	op	waardecreatie	kan	
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daarmee	een	alternatief	zijn	voor	het	nog	altijd	dominante	NPM-	model	met	een	veelal	
bedrijfsmatige	kijk	op	sturing	dat	grote	waarde	hecht	aan	begrippen	als	controle,	
resultaatgerichtheid	en	concurrentie.	Uitkomsten	van	dit	onderzoek	kunnen	gemeentes	
helpen	bij	het	inrichten	van	de	zorg	voor	jeugd.	Het	kan	hen	helpen	bij	het	verschuiven	
van	de	focus	op	bedrijfsmatig	organiseren	naar	waardegericht	organiseren.		
Daarnaast	kunnen	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek	buurtteams	helpen	bij	het	
vormgeven	van	professionele	teams.	Het	onderzoek	doet	namelijk	uitspraken	over	een	
verschuiving	van	professionaliteit:	specialisme	maakt	plaats	voor	generalisme.	Dit	
vraagt	om	een	nieuwe	beroepsidentiteit	van	professionals	die	werkzaam	zijn	in	de	zorg	
voor	jeugd.	
	
Zowel	wetenschappelijk	als	maatschappelijk	interessant	is	de	vraag	of	er	sprake	is	van	
een	paradigmawisseling.	Allereerst	voor	wat	betreft	aansturing	door	de	overheid:	Public	
Value	Management	als	alternatief	voor	New	Public	Management	(Stoker,	2006).	Zowel	
wetenschappers	als	bestuurders	zijn	door	een	andere	bril	naar	inrichting	en	aansturing	
van	organisaties	en	overheden	gaan	kijken.	In	de	tweede	plaats	voor	wat	betreft	het	
denken	over	professionaliteit:	de	specialist	maakt	plaats	voor	de	generalist	(oa	
Noordegraaf	2015,	2015a).	Ook	dat	is	een	gesprek	dat	zowel	in	de	wetenschap	als	in	de	
beroepspraktijk	wordt	gevoerd.	Ten	derde	voor	wat	betreft	de	verhouding	tussen	
professionals	en	cliënten:	cliënten	hebben	meer	dan	voorheen	zeggenschap	over	de	hulp	
die	zij	ontvangen	(oa	Oude	Vrielink,	Verhoeven	en	van	de	Wijdeven,	2013;	Tonkens,	
2008,	2013,	2015).	Ook	hier	buigen	zowel	wetenschappers	als	professionals	zich	over.	
Door	de	samenhang	die	het	gebruik	van	Moore	aanbrengt,	kan	duidelijk	worden	dat	we	
met	de	decentralisatie	te	maken	hebben	met	een	grote	verandering	van	denken	en	
werken,	vergelijkbaar	met	de	professionalisering	van	de	zorg	en	de	komst	van	
staatsfinanciering	vanaf	de	jaren	vijftig.	
	
	

Onderzoeksstrategie	
	
Het	onderzoek	naar	waardecreatie	in	de	Utrechtse	zorg	voor	jeugd	is	een	kwalitatief	
onderzoek	op	basis	van	beleidsdocumenten,	artikelen	in	kranten	en	vaktijdschriften,	
wetenschappelijke	literatuur	en	interviews	met	jeugdzorgprofessionals,	
leidinggevenden	en	beleidsmakers	van	de	Gemeente	Utrecht.	Een	kwalitatief	onderzoek	
is	het	meest	voor	de	hand	liggend	omdat	waardecreatie	niet	in	cijfers	is	te	vangen	maar	
een	ervaringsfeit	is.		
Er	is	sprake	van	een	enkele	casestudy	omdat	alleen	de	bestaande	complexe	Utrechtse	
situatie	centraal	staat.	Door	dieper	in	te	gaan	op	één	casus	is	er	ruimte	om	de	uniciteit	
van	de	Utrechtse	situatie	aan	de	orde	te	laten	komen.	De	Utrechtse	buurtteams	
jeugd&gezin	zijn	het	vertrekpunt	van	dit	onderzoek,	al	kan	de	manier	waarop	zij	waarde	
creëren	niet	los	gezien	worden	van	de	veranderstrategie	van	de	Gemeente	Utrecht	en	
wat	burgers	merken	van	de	komst	van	de	buurtteams.		
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Dataverzameling		
De	Utrechtse	casus	wordt	vanuit	verschillende	invalshoeken	belicht	en	met	
verschillende	methodieken	bestudeerd.	De	data	die	ik	verzamel	zijn	afkomstig	uit	
interviews,	kranten,	vaktijdschriften	en	wetenschappelijke	literatuur.		
	
Interviews	
De	interviews	zijn	semi-gestructureerd	waarbij	Moores	concepten	waarde,	steun	en	
legitimatie	en	operationele	capaciteit	als	topics	zijn	gehanteerd	voor	de	interviews.	De	
topics	zijn	uitgewerkt	in	vragen	(bijlage	p.57)	die	dienen	als	leidraad,	al	is	er	tijdens	het	
gesprek	ruimte	geweest	voor	eigen	inbreng.	De	interviews	zijn,	hoewel	niet	expliciet,	
uitgewerkt	langs	de	lijnen	van	de	strategische	driehoek.		
In	totaal	zijn	er	15	interviews	gehouden.	Interviews	werden	zoveel	mogelijk	gehouden	
met	mensen	die	vanaf	het	begin	betrokken	zijn	bij	de	Utrechtse	decentralisatie	van	de	
zorg	voor	jeugd.	De	geïnterviewde	professionals	(5)	zijn	de	‘pioniers’	van	de	
decentralisatie	en	door	hun	werkgever	geselecteerd	op	hun	vermogen	om	de	
veranderstrategie	van	de	gemeente	zo	goed	mogelijk	uit	te	voeren.	Ze	zijn	bovendien	
afkomstig	uit	verschillende	teams	die	verschillende	groepen	vertegenwoordigen:	
onderwijs,	sterke	en	zwakke	wijken.	Het	begeleiden	van	jongeren	vraagt	iets	anders	dan	
het	begeleiden	van	verstandelijk	beperkten	of	hoog	opgeleide	ouders.	De	geïnterviewde	
ambtenaren/managers	(2)	van	de	gemeente	Utrecht	kunnen	vanwege	hun	
betrokkenheid	bij	de	casus	een	link	leggen	tussen	de	beloftes	van	de	decentralisatie	en	
de	veranderstrategie	van	de	gemeente.	De	leiddinggevenden	van	de	
buurtteamorganisatie	die	werden	geïnterviewd	zijn	in	staat	om	de	vertaling	van	de	
veranderstrategie	van	de	gemeente	naar	de	inrichting	van	de	organisatie	te	maken.	De	
geïnterviewde	cliënten	van	de	buurtteams	(5)	vertegenwoordigen	de	twee	groepen	die	
de	buurtteams	tegenkomen.	Dat	zijn	enerzijds	de	ouders	met	opvoedvragen	en	
anderzijds	de	gezinnen	met	problemen	over	verschillende	leefgebieden,	de	zogenaamde	
multiproblemgezinnen.	De	wijze	van	selecteren	van	de	geïnterviewden	en	het	geringe	
aantal	geïnterviewden	maken	dat	er	geen	sprake	kan	zijn	van	een	volledige	
representativiteit	of	populatievaliditeit,	waardoor	generaliseren	moeilijk	zal	zijn	
(Scheepers,	Tobi	&	Boeije,	2016,	258).		
De	interviews	zijn	niet	alleen	een	middel	om	data	te	verzamelen,	maar	zijn,	als	het	goed	
is,	ook	reflectiegesprekken.	De	interviews	zijn	daarmee	een	instrument	van	zingeving.	
Het	kan	professionals,	ambtenaren	en	leidinggevenden	helpen	bij	de	vraag	wat	hen	te	
doen	staat	in	hun	werk.	En	voor	cliënten	is	het	een	manier	om	stil	te	staan	bij	wat	ze	
aanvankelijk	verwachtten	van	de	zorg	voor	jeugd,	of	die	verwachtingen	uitkomen	en	
welk	aandeel	zijzelf	en	de	professional	hebben	in	het	realiseren	van	die	verwachtingen.		
	
Van	interviews	naar	portretten	
De	interviews	zijn	volledig	uitgeschreven	en	daarna	handmatig	axiaal	gecodeerd	waarbij	
relevante	tekstfragmenten	zijn	gekoppeld	aan	de	topics	(waarde,	steun	en	legitimatie	en	
operationele	capaciteit)	die	overeenkwamen	met	de	belangrijkste	concepten	van	dit	
onderzoek.	De	topics	zijn	verder	uitgewerkt	tot	codes,	woorden	die	het	vaakst	door	
respondenten	werden	genoemd	per	topic	(Scheepers,	Tobi	&	Boeije,	2016,	p.265).	Zie	
ook	de	codeboom,	bijlage	3.		
Op	basis	van	de	codes	heb	ik	vier	portretten	geschreven.	De	portretten	zijn	geschreven	
vanuit	het	perspectief	van	de	groepen	doe	een	rol	spelen	bij	waardecreatie:	managers,	
professionals,	ambtenaren	en	cliënten.	Ik	heb	de	verhalen	per	groep	
ervaringsdeskundigen	samengevoegd	en	dus	geen	portret	gemaakt	per	interview.		
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De	portretten	zijn	niet	alleen	een	manier	om	resultaten	te	presenteren,	ze	trekken	de	
lezer	het	verhaal	van	de	decentralisatie	in.	Ze	halen	dat	verhaal	veel	dichterbij	dan	
wanneer	er	alleen	fragmenten	uit	de	interviews	opgeschreven	zouden	worden.	Het	
belang	van	dichtbij	organiseren	is	bovendien	een	van	de	waarden	van	de	decentralisatie.	
Zorg	dichtbij	organiseren	draagt	bij	aan	het	realiseren	van	de	
decentralisatiedoelstellingen.	Een	verhaal	dichtbij	brengen	draagt,	parallel	daaraan,	bij	
aan	het	beantwoorden	van	mijn	onderzoeksvraag.	
	
Validiteit	en	betrouwbaarheid	
De	validiteit	wordt	in	dit	onderzoek	op	verschillende	manieren	gewaarborgd.	Allereerst	
door	informatie	uit	verschillende	soorten	bronnen	te	combineren:	literatuur,	
beleidsdocumenten,	kranten	en	interviews.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	verkregen	
antwoorden	en	bevindingen	beter	met	elkaar	te	vergelijken.	Verder	helpt	een	goede	
uitwerking	van	centrale	thema’s	en	concepten,	zoals	maatschappelijke	waardecreatie	en	
de	beloftes	van	de	decentralisatie,	om	goede	waarnemingen	te	kunnen	doen.	De	
toevalligheden	die	betrouwbaarheid	in	gevaar	brengen,	zijn	zoveel	mogelijk	uitgesloten	
door	het	op	lokale	schaal	niet	onredelijk	kleine	aantal	van	15	interviews.	In	dit	
onderzoek	stond	betekenisgeving	echter	centraal,	geen	waarheidsbevinding	en	ook	niet	
het	leggen	van	causale	verbanden.		

Leeswijzer	
	
In	dit	eerste	hoofdstuk	is	de	context	beschreven	waarin	de	buurtteams	zijn	ontstaan	en	
is	de	onderzoeksopzet	beschreven.	
In	het	volgende	hoofdstuk	leg	ik	uit	waarom	Moores	theorie	over	maatschappelijke	
waardecreatie	goed	aansluit	op	de	wijze	waarop	de	Gemeente	Utrecht	en	de	buurtteams	
werken	aan	het	realiseren	van	de	decentralisatiedoelstellingen.	Ik	laat	daarmee	zien	
waarom	Moore	een	interessant	kader	biedt	om	de	Utrechtse	casus	te	analyseren.	
In	het	hoofdstuk	Het	dilemma	van	de	dubbele	verlangens	plaats	ik	de	Utrechtse	casus	in	
een	bredere	context.	De	decentralisatie	van	de	jeugdzorg	is	niet	alleen	onderwerp	van	
gesprek	in	Utrecht,	maar	in	heel	Nederland.	Deze	context	is	in	het	verdere	onderzoek	
van	belang	omdat	het	laat	zien	hoe	Utrecht	zich	verhoudt	tot	het	landelijke	gesprek	over	
de	decentralisatie.	Ook	kan	Nederland	iets	leren	van	de	Utrechtse	casus.	
Het	vierde	hoofdstuk	laat	aan	de	hand	van	vier	portretten	van	de	directeur,	professional,	
ambtenaar	en	cliënt	zien	hoe	zij	werken	aan	de	zorg	voor	jeugd	na	de	decentralisatie.	Ze	
leggen	uit	wat	de	decentralisatie	voor	hen	betekent	(wat	van	waarde	is),	wat	het	volgens	
hen	oplevert	(waardecreatie)	en	waar	het	ingewikkeld	is	en	beter	kan.	
Het	vijfde	hoofdstuk	Waardecreatie	door	de	Utrechtse	buurtteams	jeugd&gezin	is	de	
plaats	waarin	de	informatie	uit	de	interviews	aan	de	hand	van	de	strategische	driehoek	
van	Moore	wordt	geanalyseerd.		
In	de	conclusie	keer	ik	terug	naar	mijn	centrale	vraag	hoe	de	buurtteams	een	bijdrage	
leveren	aan	waardecreatie	en	ga	ik	ook	in	op	de	deelvragen	welke	rol	de	Gemeente	
Utrecht	speelde	bij	de	waardecreatie	en	wat	het	voor	de	cliënt	heeft	betekend.	
Ik	eindig	met	de	aanbeveling	dat	de	buurtteams	er	goed	aan	doen	om	de	functie	van	
gezinswerker	systematisch	te	definiëren.	Met	systematisch	bedoel	ik	dat	ze	gebruik	
moeten	maken	van	wetenschappelijke	inzichten	over	kennismanagement.	Hiermee	
voorkomen	buurtteams	dat	ze	alleen	gebruik	maken	van	eigen	interne	kennis	die	niet	
vrij	is	van	blinde	vlekken.	In	de	reflectie	kom	ik	terug	op	de	relevantie	van	dit	onderzoek	
en	de	methodische	keuzes.	
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2.	Maatschappelijke	waardecreatie		
	
In	dit	onderzoek	maak	ik	gebruik	van	Moores	theorie	over	maatschappelijke	
waardecreatie	om	een	antwoord	te	geven	op	de	vraag	hoe	de	Utrechtse	buurtteams	
bijdragen	aan	het	realiseren	van	decentralisatiedoelstellingen.	Moore	is	om	
verschillende	redenen	interessant	en	bruikbaar	om	de	Utrechtse	casus	te	analyseren.	
Allereerst	gaf	Moore	overheden,	de	publieke	sector	en	burgers/cliënten	een	rol	bij	
waardecreatie.	En	dat	is	precies	de	rol	die	de	Gemeente	Utrecht	en	de	buurtteams	voor	
ogen	heb:	ze	willen	meer	leveren	dan	diensten	of	producten,	ze	leveren	een	bijdrage	aan	
wat	voor	burgers	en	de	samenleving	van	waarde	is,	samen	met	burgers/cliënten.	Moore	
weet	daarmee	aan	te	sluiten	bij	een	realiteit	waarin	Utrechtse	ambtenaren	en	
professionals	dagelijks	verkeren.	In	de	tweede	plaats	is	zijn	strategische	driehoek	een	
passend	analyse-instrument	voor	de	Utrechtse	casus,	juist	omdat	voor	Utrecht	
waardecreatie	zo	belangrijk	is.	Moore	biedt	daarmee	een	alternatief	voor	het	nog	vaak	
overheersende	New	Public	Management	(NPM)	model	dat	overwegend	is	gebaseerd	op	
bedrijfseconomische	uitgangspunten.		
	

Markt	van	burgers	en	collectieve	partijen	
	
Focus	op	het	algemeen	belang	
De	belangrijkste	taak	van	overheidsdiensten	is	het	creëren	van	maatschappelijke	
waarde,	schreef	Mark	Moore	in	Creating	Public	Value.	Strategic	Management	in	
Government	(1995).	Hiermee	bedoelde	hij	dat	het	de	maatschappelijke	opgave	is	van	de	
overheid	om	bij	te	dragen	aan	wat	voor	burgers	(het	publiek)	van	waarde	is	en	wat	van	
waarde	is	voor	de	samenleving.	Moore	richt	zich	vooral	op	collectieve	waarde,	ervan	
uitgaande	dat	door	de	private	markt	tegemoet	wordt	gekomen	aan	wat	van	waarde	is	
voor	het	individu.	Door	de	focus	op	maatschappelijke	waardecreatie,	in	plaats	van	op	
persoonlijke	succes	of	het	neerzetten	van	een	sterke	organisatie,	dragen	overheden	bij	
aan	het	verbeteren	van	de	publieke	sector	(Bennington	&	Moore,	2011;	Moore,	1995).	
	
Tijdens	de	hoogtijdagen	van	het	New	Public	Management	(NPM),	het	snel	en	
bedrijfsmatig	aanpakken	van	problemen	via	bedrijfskundige	modellen	en	economische	
analyses,	was	dit	gedachtegoed	opvallend.	Velen	zagen	de	overheid	in	de	jaren	tachtig	en	
negentig	van	de	twintigste	eeuw	als	een	noodzakelijk	kwaad,	vooral	als	een	probleem	en	
zeker	niet	als	een	oplossing	(Moore	&	Bennington,	2010,	p.6;	Noordegraaf,	2015,	p.39).	
Deze	mensen	wilden	de	overheid	zo	klein	mogelijk	houden	en	wilden	haar	alleen	laten	
optreden	als	‘de	markt’	gaten	liet	vallen.	De	overheid	moet	niet	zelf	aan	het	roer	staan,	
hooguit	bijsturen.	Daarbij	moet	zij	efficiënt	en	goedkoop	werken.	De	overheid	is	zeker	
geen	dienst	die	waarde	kon	toevoegen	(Bovens,	’t	Hart	&	Van	Twist,	2012,	p.41).		
	
Deze	opvatting	onttrekt	zich	echter	aan	de	realiteit	van	de	overheid	die	het	samen	met	
de	publieke	sector	mogelijk	maakt	dat	kinderen	naar	school	kunnen	en	veilig	opgroeien	
en	daarmee	waarde	toevoegt.	NPM	biedt	onvoldoende	antwoord	op	complexe	
collectieve	problemen	die	niet	door	private	marktpartijen	opgelost	worden.	De	overheid	
moet	zich,	Moore	indachtig,	bemoeien	met	onderwerpen	die	van	en	voor	iedereen	zijn	of	
die	iedereen	belangrijk	vindt.	Daarom	is	het	gerechtvaardigd	weer	een	belangrijke	rol	
toe	te	kennen	aan	de	overheid	en	het	belang	van	de	overheid	als	dienaar	van	het	
algemeen	belang	te	benadrukken.	Alleen	de	overheid	is	de	toezichthouder	van	de	
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rechtvaardige	verdeling	waarmee	ze	ieders	belang	zou	moeten	dienen	(Moore,	1995,	
p.44;	Bryson,	Crosby	&	Bloomberg,	2014,	p.445).		
	
Relativering	van	het	politieke	proces	
Deze	belangrijke	rol	voor	de	overheid	en	publieke	sector	met	haar	publieke	manager	
kwam	Moore	overigens	op	kritiek	te	staan	van	onderzoekers.	Hun	belangrijkste	vraag	is	
of	de	waarde	creërende	manager	niet	teveel	op	de	stoel	van	de	politicus	zit.	Traditioneel	
gezien	is	het	tegemoet	komen	aan	wensen	van	burgers	het	terrein	van	politici.	Zij	
vertegenwoordigen	burgers,	die	via	het	uitbrengen	van	hun	stem	bij	verkiezen,	kenbaar	
maken	wat	zij	van	waarde	vinden.	Door	de	bemoeienis	van	publieke	managers	wordt	
het	belang	van	het	politieke	proces	gerelativeerd.	Publieke	managers	die	voor	burgers	
bepalen	wat	van	waarde	is	begeven	zich	op	glad	ijs,	aldus	de	critici	(Bryson	et	al.,	2014,	
p.	449;	Stoker,	2006;	Rhodes&Wanna,	2007;	Alford,	et	al.,	2017,	p.594-597).		
Volgens	Rhodes&Wanna	(2007),	die	het	meest	kritisch	zijn	over	dit	punt,	stellen	
ondernemende	publieke	managers,	zich	op	als	Platonic	guardians,	daarmee	verwijzend	
naar	Plato	die	van	mening	was	dat	besturen	overgelaten	moest	worden	aan	een	
deskundig	elitecorps.	Voor	andere	critici	zou	de	publieke	manager	zich	niet	teveel	met	
het	algemeen	belang	moeten	bemoeien	omdat	hij	een	speler	is	in	het	politieke	debat	en	
daardoor	kan	hij	onmogelijk	als	de	neutrale	moderater	worden	beschouwd	(Alford	&	
O’Flynn,	2009,	p.180).		
	
Waarde	staat	niet	vast	
Moore	realiseerde	zich	het	risico	van	te	ondernemende	publieke	managers	die	tegen	het	
algemeen	belang	in	zouden	kunnen	handelen	(Moore,	1995,	p.19).	Hij	legt	in	zijn	theorie	
dan	ook	de	nadruk	op	interactie	tussen	verschillende	belanghebbenden.	Waardecreatie	
is	de	uitkomst	van	een	collectief	proces.	Wat	van	waarde	is	staat	van	te	voren	dus	ook	
niet	vast	en	wordt	niet	bepaald	door	één	partij.	Het	gaat	niet	om	absolute	waarden	of	
vaststaande	begrippen.	Waardecreatie	komt	tot	stand	op,	zoals	Moore	dat	noemt,	een	
markt	van	burgers	en	collectieve	partijen.	Deze	partijen	maken	keuzes	in	de	waarde	die	
ze	willen	creëren.	Iets	is	op	het	ene	moment	belangrijker	dan	het	andere	(Alford	&	
O’Flynn,	2009,	p.	176-177;	Bennington	&	Moore,	2011,	p.57-83;	Geuijen,	2014,	p.89).	
Moore	onderscheidt	zich	daarmee	overigens	van	onderzoekers	die	specifieke	definities	
geven	van	publieke	waarden	(meervoud)	en	er	bovendien	begrippen	aan	verbinden	
zoals	waardigheid,	democratie	en	aanspreekbaarheid.	Tevens	brengen	zij	een	hiërarchie	
aan	in	de	verschillende	waarden	(Beck	Jorgensen	&	Bozeman,	2007;	Rutgers,	2011,	p.	
10).	Zij	betwisten	daarmee	Moores	idee	van	waardecreatie	als	uitkomst	van	een	proces.	
Interessant	aan	de	gedachte	dat	waarde	niet	vast	staat,	maar	wordt	bepaald	binnen	een	
specifieke	context,	is	juist	dat	er	ruimte	is	voor	concretisering.	Moore	pleit	als	het	ware	
voor	een	situationeel	begrip	van	publieke	waarde.	Abstracte	publieke	waarden	als	
democratie,	autonomie,	veiligheid	en	een	gezonde	samenleving	zijn	net	zo	veelzeggend	
als	nietszeggend.	Niemand	is	tegen	een	veilige	en	gezonde	samenleving.	De	collectieve	
markt	zal	altijd	een	concretere	vertaling	maken	van	deze	abstracte	waarden	om	er	in	de	
praktijk	van	alledag	mee	uit	de	voeten	te	kunnen.	Wat	van	waarde	is	en	hoe	dat	te	
bewerkstelligen	is	dus	meer	dan	een	retorische	truc	of	romantisch	verhaal,	zoals	critici	
van	Moore	wel	beweerden	(Alford	&	O’Flynn,	2009,	p.181-182;	Noordegraaf	2015,	p.2).	
	
Spelers	op	de	collectieve	markt	
Voor	Moore	zit	in	het	samenspel	van	de	spelers	op	de	collectieve	markt	juist	een	
corrigerende	factor	voor	de	autonomie	van	de	publieke	manager.	Ook	in	Utrecht	sluit	dit	
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aan	bij	de	realiteit	en	de	motivatie	en	professionaliteit	van	publieke	managers,	zoals	uit	
de	portretten	in	hoofdstuk	4	zal	blijken.	De	samenleving	lijkt	veel	meer	behoefte	te	
hebben	aan	betrokken	ambtenaren	en	publieke	managers	die	netwerken	en	
samenwerken	met	burgers	hoog	in	het	vaandel	hebben	staan.	Zij	realiseren	zich	dat	ze	
complexe	problemen	niet	alleen	kunnen	oplossen.	Hun	speelveld	wordt	al	lang	niet	
meer	bepaald	door	de	wethouder	die	de	beleidsagenda	bepaalt	en	de	ambtenaar	als	zijn	
loyale	dienaar	beschouwt	(Alford	et	al.,	2017,	p.594).	Om	hun	werk	goed	te	kunnen	doen	
is	het	juist	noodzakelijk	dat	zij	zich	mengen	in	dat	zogenaamde	politieke	proces,	dat	ze	
heen	en	weer	bewegen	tussen	verschillende	belanghebbenden.		
De	burger	en	de	cliënt	zijn	ook	spelers	op	die	collectieve	markt.	Moore	kent	een	grote	rol	
toe	aan	de	participatie	van	burgers	en	cliënten.	Hij	vindt	zwijgende	instemming	of	
passieve	betrokkenheid	onvoldoende	(Bennington	&	Moore,	2011,	p.209-219;	Moore,	
1995,	p.30-32;	Stoker,	2006,	p.47).	De	afwezige	burger	zorgt	bovendien	voor	gebrekkige	
steun	aan	en	legitimatie	van	het	werk	van	de	publieke	sector.	Dit	is	bij	uitstek	een	
gedachte	die	past	in	de	21e	eeuw	waarin	termen	als	participatiesamenleving	
gemeengoed	zijn	geworden.	Niettemin	zegt	Moore	in	later	werk	dat	ook	de	publieke	
sector	de	stem	van	de	burger	kan	vertegenwoordigen	en	dat	het	dus	niet	per	se	nodig	is	
dat	de	individuele	burger	bijdraagt	aan	waardecreatie	(Bennington	&	Moore,	2011,	p.57-
83).	Dit	is	een	belangrijke	nuancering	van	zijn	oorspronkelijke	gedachte.	Bij	de	
ontwikkeling	van	zijn	theorie	leunde	hij	sterk	op	tradities	in	het	bedrijfsleven	waar	het	
gebruikelijk	is	om	na	te	denken	over	waarde	toevoegen	(Moore,	2000).	Hij	realiseerde	
zich	dat	de	publieke	sector	anders	functioneert	dan	de	private	markt	waar	de	invloed	
van	burgers	groter	en	zichtbaarder	is.	Maar	Moore	was	er	juist	op	uit	om	die	invloed	van	
burgers	op	de	publieke	sector	te	vergroten.	Dat	kunnen	burgers	volgens	hem	enerzijds	
doen	door	naar	de	stembus	te	gaan,	en	anderzijds	door	als	burger	of	cliënt	een	positie	in	
te	nemen	op	die	collectieve	markt	waar	waarde	wordt	gecreëerd.	Door	de	stem	van	de	
burger/cliënt	deels	te	verplaatsen	naar	de	publieke	sector	komt	hij	tegemoet	aan	
tegenstanders	van	de	participatiesamenleving	die	beweren	dat	niet	iedereen	in	staat	is	
om	uitdrukking	te	geven	aan	wat	voor	hem	of	haar	van	belang	is.	
	
Waarde	creëren	op	een	markt	van	collectieve	partijen	is	allerminst	in	strijd	met	de	
principes	van	goed	bestuur:	responsief	bestuur,	rechtmatigheid,	doeltreffendheid	en	
integriteit	(Bovens	et	al.,	2012,	p.24-36)	omdat	het	systeem	van	het	openbaar	bestuur	
niet	wezenlijk	verandert.	Er	wordt	alleen	een	groter	beroep	gedaan	op	de	responsiviteit	
van	het	openbaar	bestuur.	De	betrokken	overheid	roept	uiteraard	vragen	op	over	de	
depolitisering	van	het	lokale	bestuur,	waar	critici	van	Moore	bang	voor	zijn.	Dit	zijn	
echter	vragen	die	horen	bij	een	veranderende	samenleving	waarin	de	politiek	niet	het	
antwoord	op	alles	is.		
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Inzicht	in	waardecreatie		
	
	

  
	

Figuur	1.	Strategische	driehoek	(Moore,	2000).	
	
Om	het	proces	van	waardecreatie	inzichtelijk	te	maken	bedacht	Moore	de	strategische	
driehoek.	Een	instrument	dat	zowel	gebruikt	kan	worden	als	analyse	instrument	of	als	
normatief	instrument.	In	dit	onderzoek	wordt	de	driehoek	in	de	eerste	plaats	als	
analyse-instrument	gebruikt	om	te	begrijpen	hoe	waardecreatie	werkt	en	waar	het	nu	
echt	om	gaat	bij	waarde	creëren.	Het	is	een	manier	om	het	verhaal	van	de	organisatie	te	
ontdekken:	wat	doen	de	buurtteams	en	hoe	legitimeren	ze	wat	ze	doen.	Er	wordt	
gezocht	naar	waar	sprake	is	van	sterke	waardecreatie	en	waar	spanning	zit.	Met	het	
formuleren	van	een	aanbeveling,	wordt	de	driehoek	ook	gebruikt	om	het	creëren	van	
waarde	dichterbij	te	brengen.	Daarmee	heeft	het	gebruik	van	de	driehoek	hier	ook	een	
normatieve	component	(Alford	&	O’	Flynn,	2009,	p.	183;	De	Jong,	Douglas,	Sicilia,	
Radnor,	Noordegraaf	&	Debus,	2017,	p.607).			
	
De	driehoek	benadrukt	niet	alleen	het	belang	van	interactie	tussen	belangrijke	spelers	
rondom	een	bepaald	probleem,	het	model	gaat	uit	van	samenhang	tussen	(1)	het	
formuleren	van	maatschappelijke	waarde,	wat	is	van	belang	voor	burgers	en	de	
samenleving;	(2)	de	omgeving	die	voor	draagvlak	zorgt	en	het	beleid	en	de	activiteiten	
van	een	organisatie	ondersteunt;	(3)	een	goed	functionerende	organisatie	die	in	staat	is	
om	met	samenwerkingspartners	en	belanghebbenden	maatschappelijke	waarde	te	
creëren.	Voor	Moore	was	vooral	de	balans	tussen	de	drie	onderdelen	van	belang.	De	
definitie	van	waarde	(public	value)	is	zowel	afhankelijk	van	de	steun	die	een	organisatie	
weet	te	krijgen	voor	haar	verhaal	(legitimacy	and	support)	en	de	mensen	en	middelen	
om	het	verhaal	in	de	praktijk	te	brengen	(operational	capacity)	(Moore,	2000,	p.197).	De	
drie	pijlers	van	de	driehoek	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.	Je	kan	een	goed	
verhaal	hebben,	maar	zonder	draagvlak	of	middelen	zal	het	niet	lukken	het	verhaal	in	de	
praktijk	te	brengen.	En	met	alleen	middelen,	maar	geen	verhaal	is	de	kans	om	iets	tot	
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stand	te	brengen	eveneens	erg	klein.	In	een	ideale	situatie	worden	de	drie	pijlers	van	de	
driehoek	tegelijkertijd	op	een	hoger	niveau	gebracht.	Dit	maakt	Moores	theorie	
interessanter	dan	bijvoorbeeld	theorieën	over	netwerksturing	waar	het	accent	ligt	op	de	
aansturing	van	netwerken	en	niet	op	waardecreatie.	Het	is	juist	de	balans	die	Moore	
zoekt	die	interessant	is.	Critici	van	Moore	lijken	deze	balans	over	het	hoofd	te	zien	als	zij	
bijvoorbeeld	zeggen	dat	de	waarde	die	wordt	gehecht	aan	een	goed	verhaal	teveel	blijft	
hangen	in	het	presenteren	van	een	mooi,	te	romantisch,	beeld.	Romantisch	omdat	
niemand	bijvoorbeeld	tegen	het	veilig	en	gezond	laten	opgroeien	van	kinderen	kan	zijn.		
Bovendien	zeggen	deze	critici	dat	zulke	abstracte	termen	verbloemen	dat	publieke	
diensten	geld	kosten	(Alford&	O’Flynn,	2009,	p.181-182;	Noordegraaf	2015,	p.2).	Zij	
leggen	in	hun	kritiek	te	veel	nadruk	op	de	pijler	public	value	en	vergeten	dat	Moore	net	
zoveel	waarde	hecht	aan	legitimatie	en	steun	en	het	op	orde	hebben	van	
randvoorwaarden.	
	

Utrecht	maken	we	samen	
	
Moore	als	analysekader	voor	de	Utrechtse	casus	is	om	verschillende	redenen	
interessant.	Zoals	gezegd	biedt	de	theorie	van	waardecreatie	een	alternatief	voor	de	
bedrijfsmatige	kijk	van	NPM.	De	overheid	en	publieke	sector	krijgen	een	belangrijke	rol	
toebedeeld	bij	waardecreatie.	Dat	is	ook	wat	er	in	Utrecht	gebeurt	waar	de	gemeente	en	
de	buurtteams	gefocust	zijn	op	het	gezamenlijk	realiseren	van	de	
decentralisatiedoelstellingen.	De	gemeente	kiest	in	Utrecht	voor	een	actieve	rol.	Ze	staat	
niet	aan	de	zijlijn,	maar	bemoeit	zich,	al	vanaf	het	moment	dat	duidelijk	werd	dat	de	
decentralisatie	er	zou	komen,	actief	met	de	inrichting	van	het	zorglandschap	(Gemeente	
Utrecht,	2011).	
	
Daarnaast	realiseert	men	zich	in	Utrecht	dat	de	decentralisatiedoelstelling	alleen	bereikt	
worden	als	er	wordt	samengewerkt	tussen	de	verschillende	partners	binnen	het	domen	
zorg	voor	jeugd.	Effectieve	samenwerking	tussen	verschillende	partijen	is	nodig	om	tot	
een	beter	resultaat	te	komen.	Utrecht	ontwierp	het	zogenaamde	Utrechtse	model	dat	
bestaat	uit	drie	aangeschakelde	sporen	die	samen	realiseren	dat	kinderen	gezond	en	
veilig	kunnen	opgroeien.		
	



	 17	

	
		
	
Spoor	1	gaat	over	het	gewone	opvoeden	waarbij	het	uitgangspunt	is	dat	de	
zelfredzaamheid	en	zelfstandigheid	van	gezinnen	worden	versterkt	als	dat	nodig	is.	Die	
versterking	gebeurt	in	de	omgeving	waar	ouders	en	kinderen	automatisch	mee	te	
maken	krijgen,	zoals	kinderopvang	en	scholen.	Spoor	2	zijn	de	20	buurtteams	die	in	alle	
Utrechtse	wijken	zijn	gelokaliseerd	en	waarvan	300	medewerkers	ook	op	basisscholen,	
middelbare	scholen	en	enkele	mbo-scholen	aanwezig	zijn.	De	buurtteams	hebben	een	
tweeledige	opdracht.	Enerzijds	bieden	ze	hulp	aan	kinderen	en	ouders	bij	complexe	
opvoedvragen.	Anderzijds	dragen	ze	bij	aan	het	versterken	van	het	leefklimaat	in	wijken	
om	daar	het	gewone	opvoeden	te	versterken.	Hoe	meer	dat,	goedkopere,	gewone	
opvoeden	gerealiseerd	kan	worden	hoe	minder,	dure,	specialistische	zorg	ingezet	hoeft	
te	worden.	Spoor	3,	ten	slotte,	is	de	aanvullende	gespecialiseerde	zorg	die	wordt	
ingeschakeld	als	de	basishulp	van	de	buurtteams	niet	toereikend	is.		
	
Een	derde	reden	waarom	Moore	bruikbaar	is	in	de	Utrechtse	casus	is	zijn	uitgangspunt	
dat	waardecreatie	start	met	een	samenhangend	verhaal	dat	door	alle	partijen	consistent	
wordt	uitgedragen.	Dat	is	ook	terug	te	zien	in	de	Utrechtse	casus.	Het	Utrechtse	verhaal	
gaat	verder	dan	een	zogenaamde	romantische	schets	(Noordegraaf	2015,	p.2).	Ze	
vertaalde	de	publieke	waarde	kinderen	gezond	en	veilig	te	laten	opgroeien	en	daarbij	
ouders	zoveel	mogelijk	regie	te	geven	in	zogenaamde	leidende	principes	die	als	leidraad	
dienden	voor	het	handelen	van	professionals	van	de	buurtteams.		
	
Leidende	principes	

• Eigen	verantwoordelijkheid,	keuzevrijheid	en	wederkerigheid	zijn	
vanzelfsprekend	

• Ruimte	voor	professionele	afwegingen	en	beslissingen	
• Normaliseren	en	uitgaan	van	mogelijkheden	
• Hoogwaardige	en	generalistische	professionals	aan	de	voorkant	
• Het	gezin	in	het	dagelijks	leven	als	uitgangspunt	
• Veiligheid	van	kinderen	vormt	altijd	de	ondergrens	

(bron:	Aansluiten	bij	de	kracht	van	mensen.	Utrecht	vernieuwt	de	sociale	zorg.	Gemeente	Utrecht,	2015)	
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Utrecht	concretiseerde	daarmee	haar	abstracte	verhaal.	Bovendien	was	zij	zich	ervan	
bewust	dat	ook	de	leidende	principes	nog	tamelijk	abstract	waren	en	vertaald	moesten	
worden	naar	meer	handzame	waarden	om	doelstellingen	te	kunnen	realiseren.	Dat	
werden	de	waarden	dichtbij,	de	hele	mens	centraal	en	eigen	regie.	
	
Samenvattend	kan	gezegd	worden	dat	het	gebruik	van	Moores	gedachtegoed	goed	toe	te	
passen	is	op	de	Utrechtse	casus.	Allereerst	doen	de	overheid	en	de	publieke	sector	er	
volgens	Moore	weer	toe.	Als	hoeder	van	het	algemeen	belang	vindt	hij	dat	alleen	zij	in	
staat	zijn	om	complexe	problemen	op	te	lossen.	De	gemeente	Utrecht,	en	daaruit	
voortkomend	de	buurtteams	jeugd&gezin,	pakte	die	handschoen	serieus	op	door	een	
samenhangend	zorglandschap	in	te	richten	waarmee	de	decentralisatiedoelstellingen	
gerealiseerd	moesten	worden.	Ze	kende	in	dit	landschap	een	belangrijke	plaats	toe	aan	
de	buurtteams	die	als	spil	van	de	decentralisatie	werden	gezien.	Bovendien	had	Utrecht	
een	sterk	verhaal,	samengevat	in	leidende	principes,	over	hoe	zij	betere	zorg	voor	haar	
burgers	dacht	te	realiseren.	De	buurtteams	gaven	in	de	praktijk	verder	vorm	aan	deze	
leidende	principes	waardoor	het	verhaal	meer	stevigheid	kreeg.		
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3.	Het	dilemma	van	de	dubbele	verlangens	
	
Voordat	ik	in	het	volgende	hoofdstuk	Utrechtse	buurtteammedewerkers,	cliënten	en	
ambtenaren	aan	het	woord	laat	over	de	betekenis	van	de	decentralisatie	van	de	zorg	
voor	jeugd,	plaats	ik	de	decentralisatie	in	een	bredere,	landelijke,	context.	Utrecht	
bevindt	zich	niet	in	eenvacuüm,	maar	heeft	zich	voor	haar	eigen	vraagstukken	te	
verhouden	tot	de	buitenwereld.	Haar	vragen	over	en	antwoorden	op	de	decentralisatie	
staan	in	wisselwerking	met	een	breder	gesprek	over	de	verwachtingen	van	de	
decentralisatie.	Met	andere	woorden,	Utrechtse	keuzes	worden	beïnvloed	door	
landelijke	discussies	en	richtlijnen,	ook	al	is	de	gemeente	verantwoordelijk	geworden	
voor	de	inrichting	van	het	nieuwe	zorglandschap	wat	haar	in	zekere	zin	een	autonome	
status	geeft.		
Dat	bredere	gesprek	over	de	verwachtingen	van	de	decentralisatie	staat	in	dit	hoofdstuk	
dan	ook	centraal.	Ik	haal	de	buitenwereld	naar	binnen,	ook	om	aan	het	einde	uitspraken	
over	hoe	de	Utrechtse	buurtteams	bijdragen	aan	waardecreatie	beter	te	kunnen	wegen.		
	

Dichtbij,	maatwerk	en	zelfredzaamheid.	Terugkerende	thema’s.	
	
De	decentralisatie	moet	kort	gezegd	leiden	tot	kwalitatief	betere	en	goedkopere	zorg.	
Dat	is	zorg	die	beter	is	toegesneden	op	de	behoeftes	van	individuele	burgers.	
Tegelijkertijd	moeten	deze	burgers	meer	betrokken	raken	bij	en	meer	zeggenschap	
krijgen	over	hun	omgeving	en	de	zorg	die	ze	krijgen.	Deze	verwachtingen	kunnen	
gerealiseerd	worden	door	zorg	dichtbij	te	organiseren,	maatwerk	te	bieden	en	door	
zelfredzaamheid	van	burgers	te	benadrukken,	zo	blijkt	uit	publicaties	die	uitspraken	
doen	over	de	opbrengsten	van	de	decentralisatie.		
In	wezen	gaat	de	decentralisatie	over	een	veranderende	relatie	tussen	de	overheid	en	
burgers.	Dat	concludeerde	althans	de	Transitiecommissie	Sociaal	Domein,	in	september	
2014	door	het	kabinet	in	het	leven	geroepen	om	een	vinger	aan	de	pols	te	houden	bij	de	
decentralisaties	(Transitie	Commissie	Sociaal	Domein	(TCSD),	2016,	p.7).	De	
journalisten	Pieter	Hilhorst	en	Jos	van	der	Lans	beaamden	dit	al	drukten	zij	zich	
krachtiger	uit	door	te	spreken	over	de	decentralisatie	als	een	machtsoverdracht.	Voor	
een	geslaagde	verbetering	van	de	zorg	en	lokale	dienstverlening	moet	het	Rijk	de	macht	
overdragen	aan	de	stad,	beleidsmakers	dragen	hun	macht	over	aan	uitvoerende	
professionals	en	die	dragen	op	hun	beurt	weer	macht	over	aan	burgers	(Hilhorst	&	Van	
der	Lans,	2016).	En	de	decentralisatie-onderzoekers	Kruiter,	Bredewold	en	Ham	
spreken	van	een	ingrijpende	verbouwing	van	de	verzorgingsstaat	(Kruiter,	Bredewold	&	
Ham,	2016).		
De	genoemde	verwachtingen	worden	in	de	volgende	paragrafen	verder	uitgewerkt.	Hier	
komt	niet	alleen	ter	sprake	wat	de	decentralisatie	moet	opleveren,	maar	ook	wat	er	
wellicht	verloren	zal	gaan.	
	
Graag	dichtbij	
Zorg	dichtbij	organiseren	is	veelgehoord	in	het	decentralisatiedebat.	Zorg	dichtbij	
organiseren	kan	door	verschuivingen	te	laten	plaats	vinden	tussen	Rijk	en	gemeente,	
professional	en	burger,	professionals	onderling	en	de	burger	en	zijn	omgeving	(Kruiter	
et	al.,	2016,	p.	15-30).	Deze	verschuiving	van	verantwoordelijkheden	leidt	er	toe	dat	
eerder	de	juiste	ondersteuning	geboden	wordt.	Hiermee	kan	voorkomen	worden	dat	
problemen	zo	complex	worden	dat	oplossingen	nauwelijks	meer	voorstelbaar	zijn.	
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Eerder	ondersteuning	bieden	leidt	daarmee	ook	tot	goedkopere	zorg	omdat	het	minder	
complexe	zorg	is.	
De	verschuiving	van	verantwoordelijkheden	gebeurde	in	de	eerste	plaats	door	de	
gemeente	en	niet	meer	het	rijk	de	centrale	speler	in	de	zorg	voor	jeugd	te	laten	zijn.	De	
eerste	gedachtes	over	deze	nieuwe	rol	voor	gemeentes	zijn	terug	te	vinden	in	de	
Regeerakkoorden	van	de	kabinetten	Rutte	I	(2010)	en	II	(2012).	Daarin	stelden	zij	dat	
een	overheid	het	liefst	zo	dicht	mogelijk	bij	mensen	staat.	‘Je	gaat	erover	of	niet’	
(Regeerakkoord	2010,	p.3;	p.5).	Een	overheid	die	nabij	is	kent	haar	mensen	en	is	sneller	
bereid	verantwoordelijkheid	te	dragen,	was	daarbij	de	veronderstelling.		
	
Ten	tweede	betekent	zorg	dichtbij	ook	een	verandering	in	de	relatie	en	
verantwoordelijkheden	tussen	gemeente	en	professionals.	Lokaal	jeugdbeleid	is	
weliswaar	al	een	verbetering	ten	opzichte	van	landelijk	beleid,	maar	beleid	dat	op	een	
gemeentehuis	tot	stand	komt,	volgt	vaak	nog	altijd	de	politiek-bestuurlijke	logica.	Dat	de	
mensen	voor	wie	dat	beleid	bedoeld	is,	het	niet	herkennen	is	niet	zo	vreemd.	Voor	hen	
begint	het	denken	vanuit	een	heel	andere	plek.	De	plek	waar	zij	zich	bevinden	is	dikwijls	
hun	eigen	(t)huis,	maar	zeker	niet	het	gemeentehuis.	Ze	willen	een	oplossing	voor	hun	
vraag	dan	ook	zo	dicht	mogelijk	bij	hun	leef-en	denkwereld	opgelost	hebben,	de	straat,	
schoolplein,	buurthuis,	kerk,	kortom	binnen	de	gemeenschap	waarin	ze	dagelijks	
verkeren	(TCSD,	p.77-93).	Buurtteams	zijn	een	oplossing	voor	dit	probleem,	vinden	de	
bedenkers	ervan.	Buurtteamprofessionals	zijn	gepositioneerd	in	de	leefwereld	van	
burgers.	Dat	betekende	dat	zij	werken	op	plekken	waar	mensen	zich	het	meest	
bevinden,	in	de	buurt	en	op	scholen	bijvoorbeeld.	Het	verkleinen	van	de	afstand	tussen	
professional	en	cliënt,	herstelde	de	relatie	tussen	beiden	weer.	En	die	persoonlijke	
nabijheid	is	altijd	een	werkzaam	element	geweest	in	de	effectiviteit	van	de	hulp	
(Janssen,	2010,	p.15).		
	
Ten	derde	wordt	nabijheid	ook	gezocht	in	relaties	tussen	professionals	onderling.	
Betere	zorg	wordt	ook	gerealiseerd	als	professionals	elkaar	beter	weten	te	vinden	om	de	
zorg	die	nodig	was	te	kunnen	bieden.	Een	enkele	professional	kan	zelden	antwoord	
geven	op	alle,	vaak	complexe,	vragen	van	ouders	en	kinderen.	De	opzet	van	de	
buurtteams	zorgt	voor	ontschotting	omdat	de	teams	zijn	samengesteld	met	
professionals	uit	verschillende	disciplines.	Naast	verstand	van	
opvoedingsondersteuning	hebben	deze	professionals	verstand	van	
echtscheidingsproblematiek,	verslaving,	schulden,	verstandelijke	beperking,	psychiatrie	
etc..	Een	team	is	hierdoor	in	staat	een	groot	aantal	problemen	tegelijkertijd	en	in	
samenhang	aan	te	pakken	en	hoeft	niet	voortdurend	een	beroep	te	doen	op	
professionals	van	andere	instellingen.	Dit	integrale	werken	voorkomt	dat	problemen	
wordt	opgeknipt	in	deelproblemen.	En	dat	er	voor	ieder	deelprobleem	een	andere	
hulpverlener	ingeschakeld	wordt.	De	kans	dat	een	vraagstuk	verergert	neemt	hiermee	af	
met	als	bijkomend	welkom	gevolg	dat	ook	de	kosten	binnen	de	perken	blijven.	
	
De	gedachte	is	ten	slotte	ook,	dat	dichtbij	organiseren	de	kans	vergroot	dat	cliënten	zich	
betrokken	voelen	bij	hun	eigen	hulpverleningsproces.	Met	een	overheid	op	afstand,	die	
verantwoordelijkheden	overneemt	en	taken	grootschalig	organiseert,	is	dat	niet	
eenvoudig.	Dat	heeft	het	voor	veel	mensen	moeilijk	gemaakt	om	zich	verantwoordelijk	
te	voelen	voor	hun	eigen	omgeving.		
De	nieuwe	Jeugdwet	(2015)	vereenvoudigt	bovendien	het	vergroten	van	betrokkenheid.	
De	wet	geeft	cliënten	een	grotere	rol	in	het	bepalen	welke	zorg	passend	is.	Voorheen	
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was	vastgelegd	in	indicaties	en	protocollen	welke	zorg	geboden	was,	nu	gaan	
professional	en	cliënt	hierover	in	gesprek	tijdens	de	zogenaamde	
keukentafelgesprekken.		
	
Liever	afstand	
Het	principe	van	dichtbij	organiseren	kan	echter	ook	rekenen	op	stevige	kritiek.	Meer	
aandacht	voor	de	leefwereld	wordt	ook	door	critici	gewaardeerd,	maar	de	
systeemwereld	heeft	ook	voordelen.	Zo	vroeg	de	Algemene	Rekenkamer	zich	af	of	
gemeentes	wel	voldoende	waren	voorbereid	om	de	verantwoordelijkheid	voor	de	zorg	
voor	jeugd	te	kunnen	dragen.	Ze	betwijfelde	of	de	controle	en	verantwoording	goed	was	
geregeld	en	of	er	een	systeem	van	checks	and	balances	was	(Algemene	Rekenkamer,	mei	
2013).		
Anderen	wijzen	erop	dat	de	bureaucratie	bedoeld	is	om	mensen	te	beschermen	tegen	
grillen	van	een	‘dictator’	of	bijvoorbeeld	een	wethouder	die	gewoon	niet	goed	genoeg	is.	
Regels	en	niet	bestuurders	bepalen,	aldus	bureaucratiebeschrijver	Max	Weber(1972	
[1922]).	Hij	beschreef	de	voordelen	van	onpartijdigheid,	efficiëntie	en	betrouwbaarheid.	
Deugden	die	alleen	te	verwezenlijken	zijn	als	er	afstand	werd	bewaard.	Een	
bureaucratie	is	erop	uit	langetermijnbehoeftes	te	bevredigen.	En	de	traagheid	die	
daaruit	voortvloeit	is	een	gevolg	van	het	besef	dat	haastige	spoed	zelden	goed	is	(TCSD,	
2016,	p.	47).		
En	ook	de	nabije	professional	roept	vragen	op.	Nabijheid	wordt	door	sommigen	
verbonden	met	zorg	die	door	ouders	of	het	informele	circuit	wordt	geboden	en	daarmee	
met	onprofessioneel.	De	waarde	van	afstand	is	de	mogelijkheid	van	neutrale	toepassing	
van	professionele	kennis	en	opleiding	die	cliënten	beschermt	tegen	amateurisme	en	
misbruik.	Afstandelijk	hoeft	dus	niet	per	se	negatief	te	zijn	omdat	het	geassocieerd	
wordt	met	professioneel	en	deskundig.		
Een	laatste	argument	voor	een	afstandelijke	overheid	is	dat	burgers	pas	
verantwoordelijkheid	nemen	als	ze	niet	gehinderd	worden	door	die	overheid.	Juist	
afstand	zou	dus	activiteit	bewerkstelligen	(Kruiter	et	al.,	2016.	p.15-17).		
	
Eindelijk	maatwerk		
Maatwerk	is	een	tweede	veelgehoorde	term	in	de	discussie	over	decentralisatie	en	
direct	verbonden	met	dichtbij	organiseren.	Het	gaat	dan	zowel	over	maatwerk	in	de	
relatie	tussen	Rijk	en	gemeentes	als	over	maatwerk	in	de	relatie	tussen	professional	en	
cliënt.		
Met	de	overdracht	van	verantwoordelijkheid	voor	de	zorg	voor	jeugd	van	het	Rijk	naar	
de	gemeente,	kunnen	gemeentes	zich	bij	het	inrichten	van	het	nieuwe	stelsel	beroepen	
op	hun	beleidsvrijheid.	Die	vrijheid	willen	ze	gebruiken	om	het	ingewikkelde	bouwwerk	
dat	de	jeugdzorg	is	geworden	te	vereenvoudigen.	Er	waren	teveel	architecten	met	de	
inrichting	bezig	geweest.	Dit	had	geleid	tot	een	versnipperd	aanbod	dat	nauwelijks	
aansloot	bij	behoeftes	van	ouders	en	jongeren	(Janssen,	2010,	p.15).	Door	de	
decentralisatie	kunnen	gemeentes	de	zorg	voor	jeugd	organiseren	op	basis	van	wat	zij	
passend	vinden	voor	hun	gemeente.		
Daarnaast	wordt	maatwerk	vooral	als	een	uitkomst	gezien	voor	de	relatie	tussen	
professionals	en	cliënten.	Het	biedt	professionals	de	mogelijkheid	om	een	op	maat	
gesneden	persoonsgerichte	aanpak	te	bieden	en	het	is	daarmee	een	alternatief	voor	
standaarddiensten.	De	gedachte	is	ook	dat	maatwerk	leidt	tot	directe,	snelle	en	
praktische	oplossingen.	Bovendien	leiden	praktische	vaak	ongewone	oplossingen	tot	
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een	grotere	tevredenheid	bij	de	cliënten,	is	de	veronderstelling	(Kruiter	et	al.,	2016,	
p.113-115).	
Maatwerk	wordt	ook	als	oplossing	gezien	omdat	het	in	samenspraak	met	de	cliënt	
gerealiseerd	kan	worden	en	daardoor	goed	aansluit	bij	diens	behoefte.	Om	die	behoefte	
helder	te	krijgen	moeten	professional	en	hulpvrager	intensief	met	elkaar	in	gesprek.	De	
zogenaamde	keukentafelgesprekken	waarbij	cliënt	en	professional	samen	bepalen	wat	
de	juiste	zorg	is	vervangen	de	‘rechtsbureaucratische’	wereld	waarin	recht	op	zorg	werd	
vastgesteld	aan	de	hand	van	indicaties.	In	de	nieuwe	jeugdwet	staat	dan	ook	niet	meer	
het	recht	op	zorg	centraal	maar	de	behoefte	aan	zorg.	Maatwerk	herstelt	het	gewone	
menselijke	contact	in	ere.	Voor	de	hulpverlener	is	het	bieden	van	maatwerk	bevrijdend	
omdat	hij	of	zij	expertise	naar	eigen	beste	inzicht	en	op	de	situatie	toegesneden	kan	
inzetten.	Het	komt	daarmee	tegemoet	aan	de	beroepstrots	van	professionals.	
Maatwerk	betekent	niet	dat	iedereen	zijn	eigen	gang	kan	gaan.	Maatwerk	zonder	regels	
is	nou	ook	weer	niet	de	bedoeling.	De	functie	van	regels	verandert	echter.	Ze	worden	
gezien	als	bondgenoten	van	professionals	en	zijn	helpend	bij	op	het	juiste	spoor	blijven.	
En	regels	markeren	de	grenzen	van	de	vrijheid	van	de	professionals.	Een	belangrijk	
verschil	met	de	oude	situatie	is	het	besef	dat	geen	enkele	regel	uitputtend	kan	zijn	en	
alle	risico’s	kan	wegnemen(TCSD,	2016,	p.20).	
	
Toch	meer	van	hetzelfde	
Net	zoals	dichtbij	organiseren	op	kritiek	kan	rekenen,	valt	ook	maatwerk	niet	bij	
iedereen	in	goede	aarde.	Beleidsvrijheid	bij	gemeentes	betekent	ook	verschillen	in	het	
zorgaanbod	per	woonplaats.	Woonplaats	mag	niet	bepalend	zijn	voor	de	prijs	en	
kwaliteit	van	de	zorg,	aldus	de	critici	(TCSD,	2016,	p.98)	Maar	het	zijn	vooral	psychiaters	
en	psychologen	die	de	felste	protesten	laten	horen.	Ze	hebben	er	weinig	vertrouwen	in	
dat	buurtteams	opgewassen	zijn	tegen	complexe	problematiek	van	cliënten.	Bovenal	
hebben	ze	problemen	met	de	nieuwe	Jeugdwet	waarin	recht	op	zorg	was	vervangen	
door	het	keukentafelgesprek	waarbij	professional	en	cliënt	met	elkaar	bepalen	wat	
nodig	is.	De	kwaliteit	van	de	zorg	wordt	nu	dus	bepaald	door	de	kwaliteit	van	het	
gesprek	en	ligt	niet	meer	vast	in	protocollen	en	indicaties	(Derkzen,	Van	
Weezel&Faassen,	2014;	TCSD,	2016,	p.52).	Dit	is	volgens	psychiaters	en	psychologen	
riskant	omdat	kwaliteit	persoonsafhankelijk	is	geworden	in	plaats	van	
gestandaardiseerd.	
	
Modern	zelfredzaam		
De	derde	verwachting	is	dat	de	decentralisatie	een	bijdrage	aan	de	zelfredzaamheid	van	
burgers	levert.	Burgers	zijn	niet	langer	alleen	maar	consumenten	van	zorg,	maar	ook	
‘eigenaren	van	oplossingen’.	Of	anders	gezegd	ze	worden	niet	langer	als	probleem	
gezien	maar	als	onderdeel	van	de	oplossing	(Kruiter	et	al.,	2016,	p.109;	TCSD,	2016,	
p.115),	luiden	de	ronkende	woorden	van	de	vernieuwers.		
Deze	verwachting	sluit	aan	bij	een	al	langer	bestaande	maatschappelijke	discussie	over	
de	zelfredzaamheid	van	burgers.	De	Nederlandse	verzorgingsstaat	met	haar	lange	
traditie	van	voor	mensen	zorgen	zonder	mensen	een	stem	te	geven	in	de	manier	waarop	
er	voor	hen	wordt	gezorgd	was	aan	verandering	toe,	volgens	de	pleitbezorgers	van	
zelfredzaamheid.	Het	is	onmiskenbaar	dat	mensen	mondiger	en	zelfstandiger	zijn	
geworden,	liet	premier	Rutte	de	Koning	in	de	troonrede	van	2013	zeggen	
(rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013,	13	oktober	
2017).	Dat	vraagt	om	een	overheid	die	organisaties	en	professionals	meer	ruimte	geeft	
om	lokaal	maatwerk	te	realiseren	en	minder	dictaten	oplegt	van	bovenaf.	Het	is	een	
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overheid	die	faciliteert,	vraaggericht	werkt	en	aansluit	bij	wensen	en	behoeftes	van	
burgers.	Zij	participeert	meer	dan	dat	ze	stuurt,	in	het	ideale	geval.	Deze	houding	past	
beter	bij	de	moderne	burger	die	geen	behoefte	heeft	aan	een	paternalistische	overheid	
die	weet	wat	goed	voor	hem	is.	Deze	burger	vraagt	om	een	andere,	meer	democratische,	
inrichting	van	het	hele	proces	van	beleidsvorming,	implementatie	en	verantwoording.		
Ouders	hoeven	bijvoorbeeld	niet	langer	ontlast	te	worden	bij	de	opvoeding	van	hun	
kinderen	door	de	regie	tijdelijk	te	laten	overnemen	door	hulpverlener.	In	plaats	daarvan	
worden	zij	ondersteund	waarbij	professionals	jongeren	en	gezinnen	faciliteren	bij	het	
mobiliseren	van	ondersteuning.	Niet	overnemen	maar	versterken	staat	centraal.	
Professionals	‘ontzorgen’	en	‘normaliseren’,	is	de	nieuwe	taal	van	de	zorg	voor	jeugd	
(Gemeente	Utrecht,	2015).	
	
Ouderwets	vergeten	
De	critici	hameren	erop	dat	de	verwachting	van	zelfredzaamheid	voortvloeit	uit	de	met	
de	decentralisatie	gepaard	gaande	niet	geringe	bezuinigingsopgave.	Met	een	beroep	op	
zelfredzaamheid	wordt	van	hulpvragers	verwacht	dat	ze	meer	zelf	doen.	Dat	betekent	
automatisch	dat	professionals	minder	doen,	is	de	redenatie	(Kruiter	et	al.,	2016;	Van	der	
Lans	&	Hilhorst,	2015,	2016).	Daarmee	worden	burgers	een	instrument	van	de	overheid,	
bedoeld	om	doelstellingen	te	realiseren	(Oude	Vrielink,	Verhoeven	&	Van	de	Wijdeven,	
2013).	Het	is	volgens	deze	critici	ook	niet	wenselijk	dat	zelfredzaamheid	of	eigen	kracht	
worden	ingezet	als	voorwaarde	om	voor	hulp	in	aanmerking	te	komen.	Hierdoor	wordt	
eigen	kracht	een	examen	en	het	bewerkstelligt	vaak	het	tegenovergestelde	resultaat.	Zo	
is	het	begrip	eigen	kracht	niet	bedoeld.	Van	oorsprong	is	het	een	emancipatoir	begrip	
waarbij	eigen	kracht	vooral	moet	beschermen	tegen	oneigenlijk	optreden	van	de	
overheid	(Kruiter,	Bredewold&Ham,	2016,	p.110).	
Critici	relativeren	bovendien	de	toegenomen	zelfredzaamheid	of	behoefte	aan	
participatie.	Of	stellen	op	z’n	minst	vraagtekens	bij	voor	wie	dit	opgaat.	Zij	wijzen	erop	
dat	begrippen	als	zelfredzaamheid,	eigen	kracht	en	eigen	regie	wellicht	opgaan	voor	de	
gemiddelde	burger,	of	misschien	toch	vooral	voor	de	hoger	opgeleide	burger,	maar	niet	
voor	iedereen.	Ondertussen	zijn	het	wel	normerende	begrippen	geworden.	Van	iedereen	
wordt	zelfredzaamheid	verwacht.	Het	is	daarmee	een	deugd	geworden	en	niet	per	se	
een	beschrijving	van	de	werkelijkheid.	Burgers	die	de	norm	van	zelfredzaamheid	niet	
naleven,	zouden	zich	hierover	slecht	moeten	voelen.	Oproepen	tot	zelfredzaamheid	en	
het	negeren	van	andere	geluiden	kan	dus	het	tegenovergestelde	effect	hebben	en	leiden	
tot	uitsluiting	van	de	meest	kwetsbaren.	Het	grote	risico	hiervan	is	sociale	ongelijkheid,	
verarming	en	mensonwaardige	omstandigheden	voor	diegenen	die	tussen	wal	en	schip	
vallen	(TCSD,	2016,	p.26-33).	
	
	
De	verwachtingen	van	de	decentralisatie	zijn	dus	dat	betere	zorg	gerealiseerd	wordt	
door	relaties	tussen	overheid	en	burgers	anders	te	organiseren.	Dichtbij	organiseren,	
maatwerk	bieden	en	zelfredzaamheid	vergroten	kunnen	daarbij	helpend	zijn,	zo	is	de	
gedachte.	Al	is	niet	iedereen	daarvan	overtuigd,	zoals	hierboven	is	aangetoond.	De	
decentralisatie	is	dan	ook	wel	omschreven	als	het	‘dilemma	van	de	dubbele	verlangens’	
(TCSD,	p.6).		
De	vraag	is	hoe	Utrecht	zich	verhoudt	tot	die	dubbele	dilemma’s.	Waren	ze	herkenbaar	
of	is	er	in	Utrecht	een	heel	ander	gesprek	gevoerd?	In	het	volgende	hoofdstuk	komen	de	
belangrijkste	spelers	van	de	decentralisatie	in	Utrecht	aan	het	woord	over	
waardecreatie	in	de	zorg	voor	jeugd.			 	
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4.	Waardecreatie	als	uitkomst	van	een	proces	
	
In	het	vorige	hoofdstuk	heb	ik	laten	zien	wat	op	nationaal	niveau	van	waarde	wordt	
geacht	voor	mensen	die	gebruik	maken	van	de	zorg	voor	jeugd.	In	de	volgende	twee	
hoofdstukken	staat	het	proces	van	waardecreatie	binnen	de	Utrechtse	zorg	voor	jeugd	
centraal.	In	dit	hoofdstuk	presenteer	in	portretten	de	markt	van	burgers	en	collectieve	
partijen	in	Utrecht	die	samen	vormgeven	aan	het	gezond	en	veilig	laten	opgroeien	van	
Utrechtse	kinderen.	Gezond	en	veilig	opgroeien	is	te	beschouwen	als	de	onderliggende	
publieke	waarde	die	op	de	Utrechtse	markt	is	vastgesteld.	De	interviews	die	hebben	
geleid	tot	de	portretten	gingen	vooral	over	de	concretisering	van	deze	waarde	en	hoe	
die	waarde	gerealiseerd	kan	worden.	De	concretisering	van	de	abstracte	waarde	is	
vooral	interessant	omdat	dit,	zoals	Moore	zegt,	context	afhankelijk	is	en	dus	per	context,	
tijd,	plaats	en	spelers	kan	verschillen.	Concretisering	is	bovendien	noodzakelijk	om	
waarde	te	kunnen	creëren.		
	
Utrechtse	markt	van	burgers	en	collectieve	partijen	
Aan	de	hand	van	vier	portretten	laat	ik	zien	wat	van	waarde	is	voor	de	belangrijkste	
spelers	in	het	Utrechtse	model.	De	portretten	in	dit	hoofdstuk	zijn	geschreven	vanuit	het	
perspectief	van	één	van	de	spelers	op	de	Utrechtse	markt.	Die	markt	bestaat	in	Utrecht	
uit	vele	partijen.	Gezien	de	beperkte	omvang	van	dit	onderzoek	kies	ik	hier	voor	de	
buurtteams	jeugd&gezin,	de	Gemeente	Utrecht	en	cliënten	van	het	buurtteam.	De	
buurtteams	omdat	zij	als	spil	van	het	Utrechtse	model	worden	gezien.	Buurtteams	
behoren	bovendien	tot	de	publieke	sector,	volgens	Moore	belangrijk	omdat	zij	veel	
kennis	en	ervaring	weet	te	bundelen	en	daarmee	passende	antwoorden	kan	vinden	op	
vragen	van	burgers	en	cliënten.	Dit	legitimeert	dat	de	buurtteams	deels	de	stem	van	de	
cliënt	kunnen	vertegenwoordigen.	Die	cliënt	zelf	is	ook	een	speler	op	de	markt.	In	de	
eerste	plaats	als	gebruiker	van	de	zorg	voor	jeugd	en	degene	voor	wie	waarde	wordt	
gecreëerd.	In	de	tweede	plaats	toch	ook	als	medebepaler	van	die	waarde	en	dus	niet	
alleen	als	consument.	De	cliënt	maakt	dus	deel	uit	van	authorising	environment,	de	
omgeving	die	het	werk	van	de	buurtteams	steunt	en	legitimeert.	De	Gemeente	Utrecht,	
ten	slotte,	is	ook	een	belangrijke	speler	en	onderdeel	van	de	authorising	environment	
omdat	zij	regiehouder	en	opdrachtgever	is.	Zonder	steun	van	de	gemeente,	zal	
waardecreatie	door	de	buurtteams	lastig	zijn.	De	authorising	environment	bestaat	uit	
meer	partijen	dan	cliënten	en	de	gemeente.	Belangrijke	samenwerkingspartners	als	
huisartsen,	woningcorporaties,	jeugdgezondheidszorg	behoren	ook	tot	de	omgeving	die	
steun	verleent	aan	het	werk	van	de	buurtteams.	Vertegenwoordigers	van	deze	
organisatie	zijn,	gezien	de	vraag	en	beperkte	omvang	van	dit	onderzoek	niet	
geïnterviewd,	maar	hun	positie	en	invloed	kwam	in	de	gesprekken	wel	aan	de	orde.		
	
De	portretten	zijn	geschreven	op	basis	van	interviews	met	ambtenaren	(2),	
medewerkers,	professionals	en	managers,	van	de	buurtteams	jeugd&gezin	(7)	en	
cliënten	van	de	buurtteams	(5).	Binnen	de	buurtteams	maak	ik	onderscheid	tussen	de	
directeur	en	de	professionals	van	de	buurtteams.	Gezien	hun	verschillende	rollen,	
hebben	zij	een	eigen	portret.	De	interviews	gingen	over	maatschappelijke	waarde,	
randvoorwaarden	en	de	authorising	environment,	dus	over	de	pijlers	van	de	
strategische	driehoek.	Deze	pijlers	zijn	vertaald	naar	vragen	over	de	betekenis	van	de	
decentralisatie,	de	verwachtingen	van	de	buurtteams	(waarde),	wat	er	nodig	is	om	de	
verwachtingen	te	kunnen	realiseren	(randvoorwaarden),	wie	er	nodig	is	om	de	
verwachtingen	te	kunnen	realiseren	(authorising	environment)	en	wat,	een	kleine	drie	
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jaar	na	de	decentralisatie,	de	stand	van	zaken	is.	Wat	gaat	er	goed	en	waar	zit	de	
spanning?	De	focus	lag	op	de	betekenis	van	de	buurtteams	omdat	uiteindelijk	de	vraag	
beantwoord	moet	worden	hoe	de	buurtteams	bijdragen	aan	waardecreatie.	
Door	het	lezen	van	de	portretten	moet	de	wereld	van	de	buurtteams	dichterbij	komen.	
Er	moet	een	beeld	ontstaan	wat	van	waarde	is	en	hoe	die	waarde	gerealiseerd	wordt	of	
zou	moeten	worden.	In	het	volgende	hoofdstuk	analyseer	ik	de	resultaten	aan	de	hand	
van	de	pijlers	van	de	strategische	driehoek.	
	

De	buurtteams		
	
De	20	buurtteams	nemen	een	centrale	positie	in	het	Utrechtse	model	in.	Ze	zijn	voor	
inwoners	van	Utrecht	de	toegang	tot	de	zogenaamde	basiszorg.	Inwoners	kunnen	er	
terecht	met	vragen	over	opvoeding,	geldzaken,	echtscheiding,	relaties	etcetera.	Door	
hun	centrale	ligging	in	de	Utrechtse	wijken,	zijn	ze	gemakkelijk	vindbaar	waardoor	het	
mogelijk	moet	zijn	om	snel	hulp	in	te	schakelen.	Naast	de	primaire	opdracht	om	
individuele	cliënten	te	ondersteunen,	hebben	buurtteams	ook	als	taak	om	een	bijdrage	
te	leveren	aan	het	versterken	van	wijken.	Samen	met	bijvoorbeeld	de	sociaal-medische	
zorgpartijen	en	het	jongerenwerk	dragen	ze	bij	aan	het	verminderen	van	
gezondheidsproblemen	in	een	wijk.	Dit	is	vanuit	de	gedachte	dat	leefbare	wijken	een	
positieve	invloed	hebben	op	bewoners.	Daarom	moet	ondersteuning	zo	dicht	mogelijk	
bij	het	gewone	leven	gezocht	moet	worden,	niet	in	de	wereld	van	de	hulpverlening,	maar	
thuis,	op	school	en	in	de	wijk	(Utrecht,	2015,	p.30).	
	
De	buurtteams	bestaan	uit	hoogopgeleide	professionals	met	veel	kennis	en	ervaring.	
Hun	werk	komt	door	de	decentralisatie	en	de	Utrechtse	aanpak	in	een	ander	daglicht	te	
staan.	De	nieuwe	jeugdzorgprofessional	moet	zich	na	de	decentralisatie	als	het	ware	
opnieuw	uitvinden.		
Allereerst	moet	ze	veel	meer	samen	met	de	cliënt	op	zoek	naar	wat	goede	en	passende	
hulp	is.	Zoals	gezegd	is	in	de	nieuwe	Jeugdwet	(2015)	de	term	‘recht	op	zorg’	komen	te	
vervallen	en	vervangen	door	de	beschrijving	dat	de	nieuwe	jeugdzorgprofessional	
samen	met	de	cliënt	onderzoekt	wat	nodig	is	(wetten.overheid.nl,	27	februari	2016).	
Wat	goede	zorg	is	staat	dus	niet	meer	vast,	maar	is	de	uitkomst	van	gesprekken	tussen	
professionals	en	cliënten.	Deze	ommekeer	is	een	reactie	op	de	overgebureaucratiseerde	
wereld	waarin	op	basis	van	indicaties	werd	vastgesteld	welke	zorg	iemand	nodig	had	en	
waarin	hulpverleners	uitvoerden	wat	er	in	protocollen	was	voorgeschreven.		
In	de	tweede	plaats	kan	de	nieuwe	jeugdzorgprofessional	niet	meer	alleen	vertrouwen	
op	haar	specialisme.	Generalistisch	werken	is	het	nieuwe	specialisme.	Van	generalisten	
wordt	verwacht	dat	ze	cliënten	op	alle	leefgebieden	kunnen	ondersteunen	of	deze	
ondersteuning	organiseren.	Bovendien	dragen	generalisten	bij	aan	het	oplossen	van	
problemen	in	de	wijk,	een	taak	die	veel	sterker	wordt	benadrukt	dan	voor	de	
decentralisatie.	
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De	directeur		
	
	
Hulpverleners	zijn	niet	het	antwoord	op	alles	
	
De	buurtteams	zijn	in	het	leven	geroepen	vanuit	de	gedachte	dat	zij	in	staat	zijn	om	
zorg	dichterbij	te	brengen.	Dat	betekent	zorg	in	de	buurt	van	waar	mensen	wonen,	
leven	en	naar	school	gaan.	‘Dat	is	in	twee	zinnen	de	essentie	van	de	decentralisatie’,	
zegt	de	directeur	(D2)	van	de	buurtteams.	De	decentralisatie	moest	een	einde	maken	
aan	de	door	burgers	als	afstandelijk	ervaren	zorg	die	ze	niet	goed	waardeerden.	
De	eerste	belangrijke	stap	in	Utrecht	om	hulp	dichtbij	te	organiseren	is	al	gezet	bij	de	
inrichting	van	de	buurtteams.	Zo	wordt	veel	hulp	door	de	gezinswerkers	van	de	
buurtteams	geboden.	Mensen	hoeven	niet	meer	voor	iedere	vraag	naar	iemand	anders.	
Heeft	iemand	schulden,	een	verstandelijke	beperking	en	opvoedvragen,	dan	kan	hij	of	
zij	daar	nu	voor	bij	de	buurtteams	terecht.	Voorheen	kwamen	er	dan	drie	hulpverleners	
over	de	vloer.		
Daarnaast	hebben	mensen	die	zich	melden	bij	een	buurtteam	meteen	te	maken	met	een	
professional	die	hulp	kan	bieden.	Ze	hoeven	niet	eerst	langs	vijf	loketten	voordat	ze	de	
hulp	krijgen	waar	ze	om	hebben	gevraagd.	Aanmelden,	vraagverheldering	en	het	
uitstippelen	van	een	traject	gebeurt	op	dezelfde	locatie	en	door	1	hulpverlener.	‘Het	
lijkt	zo	logisch’,	aldus	de	directeur	(D2),	‘maar	voor	de	decentralisatie	was	het	echt	
anders’.	Zorg	was	verkokerd	georganiseerd,	wat	wil	zeggen	dat	een	deel	door	de	
gemeente	werd	georganiseerd,	een	deel	door	de	provincie	en	een	deel	door	het	rijk.	En	
de	meeste	organisaties	kregen	geld	van	één	van	deze	financiers.	Voor	een	compleet	
pakket	moest	een	cliënt	dus	naar	verschillende	aanbieders.		
‘Het	is	nu	overzichtelijker	georganiseerd	en	we	denken	dat	de	mensen	die	hulp	vragen	
daardoor	zelf	de	meest	invloed	kunnen	uitoefenen	op	de	hulp	die	ze	nodig	hebben.	En	
daar	is	het	ons	uiteindelijk	om	te	doen	(D2).’	
	
Cliënten	kunnen	meer	invloed	uitoefenen	op	de	zorg	die	ze	krijgen.	‘Tegelijkertijd	
kunnen	gezinswerkers	meer	invloed	uitoefenen	op	de	zorg	die	ze	bieden’,	vervolgt	de	
directeur	(D2).	‘Ze	zijn	niet	meer	afhankelijk	van	een	indicatie	die	door	een	afstandelijk	
orgaan	is	gedaan	en	waarin	precies	staat	wat	er	geboden	moet	worden,	maar	bepalen	
samen	met	cliënten	de	koers’.	‘Het	vak	is	er	leuker	op	geworden’,	hoort	de	directeur	
(D2)	van	gezinswerkers.	Dat	samenwerken	met	cliënten,	dat	nu	zo	kenmerkend	is,	is	
bovendien	belangrijk	omdat	de	decentralisatie	ook	gaat	over	wat	je	van	mensen	kan	en	
mag	verwachten.	‘We	gaan	ervan	uit	dat	mensen	verantwoordelijkheid	kunnen	nemen	
voor	hun	eigen	leven	en	daar	moet	je	de	hulpverlening	op	inrichten.	Hulpverleners	zijn	
niet	het	antwoord	op	alles’,	is	de	overtuiging	van	de	directeur.	Cliënten	weten	vaak	het	
beste	wat	ze	nodig	hebben,	ze	krijgen	het	alleen	niet	altijd	voor	elkaar.	Het	gaat	er	dus	
om	dat	cliënten	zoveel	mogelijk	het	heft	in	handen	krijgen.		
	
Werken	zonder	antwoorden	
	
Om	ervoor	te	zorgen	dat	dichtbij	organiseren	lukt	is	het	belangrijk	dat	gezinswerkers	
voeling	houden	met	de	gedachte	achter	de	decentralisatie.	Het	gaat	om	het	
internaliseren	van	de	bedoeling,	zoals	dat	wordt	genoemd.	Daarvoor	is	de	directeur	
verantwoordelijk.	Het	betekent	vooral	dat	er	voldoende	tijd	en	aandacht	moet	zijn	voor	
het	aanleren	van	een	andere	werkwijze.	Met	de	buurtteams	werd	het	generalisme	
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geïntroduceerd	ten	koste	van	specialisme.	Specialisten	waren	goed	getraind	in	
antwoorden	geven,	op	die	antwoorden	hadden	ze	jarenlang	geoefend.	Van	generalisten	
wordt	verwacht	dat	ze	in	staat	zijn	om	vragen	en	antwoorden	van	cliënten	als	
uitgangspunt	te	nemen.	Dat	betekent	dat	ze	behoorlijk	veel	vertrouwen	moeten	hebben	
in	hun	eigen	professionaliteit	om	zonder	antwoorden	te	kunnen	werken.	Ze	hebben	
veel	opnieuw	moeten	uitvinden.	Dat	leren	is	dan	ook	goed	gefaciliteerd.	Er	zijn	
maatjescontacten,	casuïstiek,	intervisie	en	kenniskringen	ingevoerd	om	ervoor	te	
zorgen	dat	professionals	elkaar	gemakkelijk	kunnen	vinden.	Stadsbreed,	met	partners,	
zijn	er	multi-disciplinaire	overleggen	en	methodische	leerbijeenkomsten	waarbij	
professionals	met	verschillende	achtergronden	kennis	uitwisselen	en	elkaars	praktijk	
leren	kennen,	er	meer	respect	voor	krijgen	waardoor	er	op	den	duur	echte	uitwisseling	
plaatsvindt	en	nieuwe	kennis	ontstaat.		
‘Het	klinkt	natuurlijk	mooi’,	zegt	de	directeur	(D2),	‘maar	eenvoudig	is	het	niet.		We	
worden	ondertussen	ook	overspoeld	met	dagelijkse	beslommeringen	en	laten	ons,	als	
we	niet	oppassen,	teveel	leiden	door	de	waan	van	de	dag.	Dat	kan	ertoe	leiden	dat	we	
vergeten	waartoe	we	dit	allemaal	ook	weer	doen:	waarom	het	belangrijk	is	om	met	de	
huisarts	in	gesprek	te	gaan	en	je	je	bij	alles	wat	je	doet	af	te	vragen	wat	de	cliënt	eraan	
heeft.’	Er	valt	namelijk	niet	meteen	iemand	overboord	als	je	even	niet	met	de	bedoeling	
bezig	bent.	Maar	op	de	lange	termijn	is	dat	wel	schadelijk	omdat	het	transformeren	dan	
niet	lukt	en	er	nog	steeds	hulpverleners	zijn	die	weten	hoe	het	moet	in	plaats	van	
cliënten	die	weten	hoe	ze	verder	kunnen.		
‘De	tijd	die	het	leren	en	ontwikkelen	kost,	zien	we	niet	als	inefficiënt,	het	is	juist	een	
fundament	van	onze	organisatie’,	benadrukt	de	directeur	(D1).	Ook	dat	was	voor	de	
decentralisatie	anders,	toen	behoorde	leren	niet	tot	het	dna	van	de	organisatie.	Ook	de	
gemeente	vindt	leren	en	ontwikkelen	belangrijk	en	neemt	daarin	vaak	zelf	het	
voortouw.	Vanaf	het	begin	creëerde	zij	momenten	om	met	elkaar	in	gesprek	te	zijn.	‘De	
ene	uitnodiging	voor	een	of	ander	praatcafé	volgde	na	de	andere.	Knettergek	werd	je	
ervan.	Maar	het	was	wel	nodig.	Nu	zijn	wij	zelf	meer	aan	zet.’			
	
Andere	werelden	
	
De	primaire	taak	van	de	buurtteams	richt	zich	vooral	op	de	relatie	professional	en	
cliënt.	Daarnaast	hebben	de	300	gezinswerkers	ook	nog	een	belangrijke	rol	op	
wijkniveau.	Door	hun	centrale	positie	in	de	wijk	zien	zij	wat	er	speelt	in	zo’n	wijk	en	
weten	ze	wat	de	kansen	en	belemmeringen	zijn.	Van	de	gezinswerkers	wordt	verwacht	
dat	zij	deze	signalen	bespreken	met	partnerorganisaties	in	de	wijk	en	samen	naar	
oplossingen	zoeken.	Je	kan	dan	denken	aan	taalachterstanden	of	de	invloed	van	
echtscheiding	op	kinderen.	Die	opdracht	op	wijkniveau	is	nieuw	voor	gezinswerkers,	
die	voorheen	vooral	gewend	waren	om	alleen	bezig	te	zijn	met	de	relatie	met	de	cliënt.	
Dit	is	echter	een	heel	essentieel	onderdeel	van	de	decentralisatie.	‘Als	we	dat	
uiteindelijk	niet	voor	elkaar	krijgen,	dan	mislukt	de	beoogde	verandering’,	onderstreept	
de	directeur	(D2).	Het	vraagt	dan	ook	om	goede	samenwerkingsrelaties	en	om	uit	te	
dragen	waartoe	we	dit	alles	ook	weer	doen.	Dat	is	niet	eenvoudig.	Zo	gaan	
woningcorporaties	anders	om	met	huurders	die	niet	op	tijd	betalen	dan	wij.	Zij	denken	
met	verplichte	begeleiding	te	kunnen	realiseren	dat	de	huurder	gaat	betalen.	
Buurtteams	vragen	wat	een	huurder	nodig	heeft	om	een	goed	huurder	te	zijn,	dat	kan	
voor	iedere	huurder	anders	zijn.	Je	voert	dan	echt	twee	verschillende	gesprekken.	
‘Langzaam	maar	zeker	komen	onze	werelden	dichter	bij	elkaar’,	constateert	de	
directeur	(D2).	‘Door	drie	jaar	lang	intensief	met	elkaar	op	te	trekken	hebben	we	meer	
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begrip	gekregen	voor	elkaars	positie.’		
Hetzelfde	geldt	voor	huisartsen.	Zij	zijn	een	heel	belangrijke	partner	omdat	ze	veel	
dezelfde	cliënten	als	de	buurtteams	hebben.	Zij	moeten	de	buurtteams	als	een	
professionele	partij	kunnen	zien	waar	ze	hun	patiënten	met	een	gerust	hart	naar	toe	
sturen.	‘We	zijn	voor	hen	echter	nog	teveel	een	blackbox.	De	term	gezinswerker	heeft	
nog	te	weinig	inhoud,	de	functie	heeft	nog	geen	eigen	identiteit.	Daar	hebben	we	nog	
een	wereld	te	winnen’	aldus	de	directeur	(D2).	En	het	helpt	ook	niet	dat	de	gemeente	
geen	invloed	kan	uitoefenen	omdat	de	financiering	via	de	zorgverzekeraar	loopt.	De	
buurtteams	focussen	nu	vooral	op	de	vooruitstrevende	huisartsen	die	hetzelfde	willen	
als	zij.	‘We	laten	hen	goede	ervaringen	verder	vertellen.	En	zelf	moeten	we	zorgen	voor	
goede	ervaringen.	Er	is	niks	dat	meer	kan	bijdragen	dan	dat.’	
	
	
De	professional		
	
	
	
Een	nieuwe	identiteit		
	
‘Ik	houd	van	nieuwe	dingen	en	experimenteren’,	motiveren	gezinswerker	(H2,3,4)	hun	
keuze	om	bij	de	buurtteams	te	solliciteren.	Een	ander	vond	het	een	heel	goed	idee	dat	
er	ook	buurtteams	op	scholen	kwamen	omdat	ze	als	leerplichtambtenaar	had	gemerkt	
dat	jongeren	niet	naar	de	teams	in	de	wijk	gingen.	Een	aantal	maakte	deel	uit	van	een	
van	de	pilotteams	en	had	daar	enorm	veel	ruimte	om	te	experimenteren.	‘De	leidende	
principes	waren	ons	kader,	en	verder	was	er	nauwelijks	iets	ontwikkeld.	Dat	mochten	
we	allemaal	zelf	doen.	Ga	maar	met	mensen	in	gesprek	en	ervaren	wat	het	beste	werkt’,	
werd	er	door	de	projectleiders	van	de	gemeente	gezegd	(H2).	Zij	gaven	ook	mandaat	
om	dingen	te	regelen	en	fouten	maken	was	geen	enkel	probleem.	Het	was	een	
verademing	ten	opzichte	van	de	manier	van	werken	bij	hun	oude	werkgever.	Daar	
hadden	ze	veel	te	weinig	contact	met	kinderen	en	gezinnen.	Die	verantwoordelijkheid	
wilden	ze	niet	meer	dragen.	Ze	waren	teveel	bezig	met	verantwoording	om	aan	alle	
voorwaarden	te	kunnen	voldoen,	maar	in	hun	ogen	kwam	dat	gezinnen	niet	ten	goede.		
	
	
Anders	werken	
	
Door	de	integrale	manier	van	werken	kunnen	gezinswerkers	op	verschillende	vlakken	
iets	betekenen	voor	de	cliënt.	‘We	bekijken	vragen	niet	geïsoleerd	en	betrekken	het	
gehele	gezinssysteem.	Als	ouders	hun	kinderen	slaan	moest	ik	voorheen	zeggen,	o	
jammer,	daar	moet	ik	eerste	even	iemand	anders	voor	bellen,	terwijl	je	in	zo’n	situatie	
natuurlijk	meteen	wil	en	vaak	ook	moet	handelen.	Bewezen	is	dat	snel	ingrijpen	helpt	
en	erger	voorkomt.	Of	als	ouders	schulden	hebben,	dan	bespreken	we	ook	de	invloed	
daarvan	op	het	functioneren	van	kinderen.	De	vraag	of	wij	kunnen	helpen	bij	het	
verminderen	van	schulden	is	dan	weliswaar	leidend,	maar	we	kijken	wel	breder	dan	
alleen	die	vraag.	We	gaan	ook	met	hen	in	gesprek	over	hoe	het	met	de	kinderen	gaat	en	
liever	nog	gaan	we	met	de	kinderen	in	gesprek	over	hoe	zij	vinden	dat	het	gaat’	(H2,3).	
Die	manier	van	werken	is	niet	voor	iedereen	vanzelfsprekend.	Niet	alle	ouders	zijn	
meteen	gediend	van	al	die	vragen	omdat	ze	niet	direct	een	verband	zien	tussen	het	
hebben	van	schulden	en	stress	bij	kinderen.	‘Je	moet	dus	wel	vragen	durven	stellen’,	
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zegt	een	gezinswerker	(H3).		
Maar	ook	niet	alle	gezinswerkers	waren	meteen	gecharmeerd	van	generalistisch	
werken.	‘Ik	zag	mijn	zorgvuldig	opgebouwde	specialisme	overboord	gekieperd	
worden’,	zegt	een	van	hen	(H4).	Een	ander	vraagt	zich	regelmatig	af	waar	de	grenzen	
van	het	vak	liggen.	‘Zijn	we	er	echt	voor	alles?’	(H1)	Collega’s	bevestigen	dat	het	
generalisme	nog	lang	geen	gemeengoed	is.	‘Het	zal	voor	een	deel	van	de	gezinswerkers	
een	reden	zijn	om	weer	te	vertrekken’	(H3).	Het	generalisme	is	echt	een	ander	vak,	ook	
al	heeft	het	nog	wat	weinig	inhoud	‘daar	moet	je	echt	voor	kiezen’	(H3).	Er	wordt	ook	
wel	gezegd	dat	specialisme	meer	status	heeft	omdat	het	wordt	geassocieerd	met	veel	
kennis	hebben.	Ook	dat	is	een	reden	om	geen	generalist	te	willen	zijn.	
Werken	vanuit	de	leefwereld	van	de	cliënt,	dat	sinds	de	decentralisatie	zo	wordt	
benadrukt,	vinden	de	meeste	professionals	prettig.	Cliënten	hoeven	niet	per	se	op	
kantoor	te	komen,	professionals	spreken	ook	bij	hen	thuis	als	dat	gewenst	is.	Het	idee	is	
dat	een	cliënt	in	zijn	eigen	omgeving	meer	op	haar	gemak	is	wat	de	relatie	tussen	
professional	en	cliënt	en	daardoor	uiteindelijk	de	resultaten	ten	goede	moet	komen.	Te	
veel	in	de	leefwereld	van	de	cliënt	duiken	roept	ook	vragen	op.	‘Ben	ik	hier	ook	voor?	
Kan	je	hiervoor	niet	beter	bij	je	buurvrouw	terecht?’	(H1)	
Het	werken	in	een	relatief	klein	gebied	als	een	wijk	heeft	voordelen,	vinden	
gezinswerkers.	Ze	kennen	er	de	belangrijkste	voorzieningen.	‘Als	iemand	niet	tevreden	
is	over	een	huisarts,	kan	ik	meestal	een	andere	aanbevelen.	Of	voorheen	moest	ik	wel	
eens	86	telefoontjes	plegen	om	een	dansclubje	voor	een	meisje	te	vinden,	dat	kan	nu	
echt	sneller.’	(H4)	Aanwezig	zijn	op	scholen	is	belangrijk	omdat	het	leven	van	jongeren	
zich	daar	voor	een	belangrijk	deel	afspeelt.	In	de	pilotfase,	toen	er	gezinswerkers	nog	
niet	zoveel	op	scholen	kwamen,	zagen	ze	hoe	belangrijk	het	was	om	dat	wel	te	doen.	
‘Jongeren	kwamen	niet	naar	het	buurtteam,	dat	vonden	ze	iets	voor	volwassenen’,	zegt	
de	gezinswerker	die	nu	dagelijks	op	scholen	komt.	(H1)	
		
Gezinswerkers	hopen	vrijwel	allemaal	dat	hun	ondersteuning	ertoe	leidt	dat	gezinnen	
weer	voldoende	vertrouwen	in	de	toekomst	krijgen	om	zelfstandig	verder	te	kunnen.	Ze	
zijn	ook	veel	meer	dan	vroeger	gericht	op	die	toekomst.	Voorheen	richtten	ze	zich	meer	
op	de	problemen.	Nu	werken	ze	meer	vanuit	het	hier	en	nu.	Het	werken	aan	het	
vergroten	van	zelfredzaamheid,	vinden	ze	allemaal	belangrijk.	De	meesten	vonden	dat	
altijd	al	wel	belangrijk,	sommigen	zeggen	dat	er	meer	nadruk	ligt	op	die	eigen	regie	dan	
voor	de	decentralisatie.	‘Voor	zover	mogelijk’,	zegt	met	name	de	gezinswerker	die	veel	
met	mensen	werkt	die	verstandelijk	beperkt	zijn.	(H4)	Zij	is	juist	blij	als	cliënten	
accepteren	dat	ze	wellicht	hun	hele	leven	ondersteuning	nodig	hebben	omdat	niet	alles	
op	te	lossen	is.	‘De	eigen	kracht	die	in	onze	huidige	samenleving	zo	wordt	gewaardeerd,	
gaat	niet	voor	iedereen	op.’	Maar	ook	deze	gezinswerker	zegt	dat	ook	mensen	met	een	
beperking	dingen	zelf	kunnen	doen.	‘Daar	moet	je	dan	naar	zoeken.’	De	professionals	
spreken	in	termen	van	‘een	passant	zijn’,	waarmee	ze	bedoelen	dat	ze	ervan	uitgaan	dat	
de	begeleiding	weer	een	keer	stopt.	Daar	zijn	ze	zich	veel	meer	van	bewust	dan	voor	de	
decentralisatie.	‘Ik	kan	beter	aandacht	kan	besteden	aan	hoe	een	moeder,	of	tante,	een	
moeilijk	gesprek	kan	voeren	met	haar	puberdochter	dan	dat	ik	dat	gesprek	met	die	
dochter	voer’	(H4).		
En	of	ze	nu	betere	hulp	leveren	dan	voorheen?	Ze	durven	het	nog	niet	echt	te	zeggen.	‘Ik	
denk	wel	dat	ik	veel	kritischer	ben	geworden.	Ik	ga	veel	meer	met	de	cliënt	in	gesprek	
over	wat	echt	nodig	is.	Dat	zijn	soms	lastige	gesprekken,	maar	uiteindelijk	levert	het	
wel	iets	beters	op.	Het	is	minder	u	vraagt,	wij	draaien’	(H4).	
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Het	ontwikkelen	van	een	beroepsidentiteit	
	
De	functie	van	gezinswerker	is	nieuw	en	over	wat	het	nou	precies	inhoudt	bestaat	
onzekerheid.	Er	wordt	veel	over	gepraat,	en	dat	vinden	gezinswerker	belangrijk.	Dat	
hebben	ze	nodig	om	hun	werk	inhoud	te	geven.	Bovendien	hebben	ze	elkaars	kennis	
nodig.	De	teams	bestaan	uit	mensen	met	allemaal	een	eigen	expertise.	Zo	weet	de	een	
veel	van	complexe	echtscheidingen,	de	ander	van	verstandelijke	beperking	en	weer	een	
ander	heeft	verstand	van	ontwikkelingspsychologie	of	is	bekend	met	de	Raad	voor	de	
Kinderbescherming.		
Het	tempo	ligt	hoog,	en	dat	wordt	als	een	risico	gezien.	Niet	alleen	is	er	een	toenemend	
aantal	cliënten	dat	een	beroep	op	de	buurtteams	doet,	ze	krijgen	ook	telkens	nieuwe	
taken	waardoor	de	inhoud	van	de	hulp	die	zij	bieden,	basishulp,	steeds	breder	wordt.	
Ook	komen	er	telkens	vragen	om	deel	te	nemen	aan	nieuwe	pilots.	‘Dat	getuigt	van	
ambitie	en	het	goed	willen	doen.	Dat	past	bij	mij’,	zegt	een	gezinswerker	(H1),	‘maar	
soms	vraag	ik	me	af	of	we	echt	voortdurend	in	die	sneltrein	moeten.	We	roepen	wel	dat	
transformeren	zeven	jaar	duurt,	maar	we	handelen	alsof	het	gisteren	al	gebeurd	had	
moeten	zijn.’	Het	tempo	gaat	ten	koste	van	het	veranderen,	zijn	de	meeste	
gezinswerkers	van	mening.	Ze	zeggen	dat	ze	‘het	toch	weer	zelf	gaan	op	lossen	en	niet	
met	de	cliënt	samen	te	zoeken	naar	wat	er	nodig	is,	dat	kost	namelijk	meer	tijd’	(H1-5).	
Ze	zien	het	ook	op	organisatieniveau	gebeuren.	Waar	ze	in	het	begin	veel	vrijheid	
kregen	om	hun	werk	zelf	in	te	richten,	wordt	er	nu	steeds	vaker	‘van	boven	af	steeds	
meer	voor	ons	bepaald’(H1-5).	De	protocollering	keert	weer	terug	en	daar	wilden	we	
juist	vanaf	omdat	we	die	voorgeschreven	zorg	slecht	vonden.	‘We	hadden	ons	zo	
voorgenomen	om	het	gezin	leidend	te	laten	zijn	en	niet	de	organisatie’.		
	
Over	de	samenwerking	met	partners	zijn	de	professionals	kritisch.	‘Daar	hebben	we	
nog	wel	wat	te	doen’(H1-5).	Buurtteams	zijn	aanvankelijk	neergezet	als	spil	van	de	
transformatie.	Ze	werden	gezien	als	de	aanjager	van	de	vernieuwing	van	het	Utrechtse	
stelsel.	‘Dat	was	best	lastig.	Er	waren	organisaties	die	daardoor	achterover	gingen	
leunen	en	dingen	zeiden	als	‘als	jullie	het	zo	goed	weten	laat	het	dan	maar	zien’’	(H2).	
Andere	organisaties	voelden	zich	niet	serieus	genomen	of	zeiden	dat	gezinswerkers	
onvoldoende	kennis	hadden	van	ingewikkelde	problematiek	bijvoorbeeld	of	dat	het	de	
buurtteams	nooit	zou	lukken	om	al	die	taken	uit	te	voeren.	Gezinswerkers	betreurden	
die	opstelling.	Zij	vinden	dat	alle	partijen	elkaar	hard	nodig	hebben	omdat	ze	allemaal	
met	hetzelfde	bezig	zijn,	de	ontwikkeling	van	kinderen.	Ze	spreken	over	‘een	
gezamenlijke	opdracht’,	maar	merkten	dat	dat	lang	niet	door	iedereen	zo	werd	gezien.		
Wat	meespeelt	in	die	afstandelijke	houding	is	dat	het	buurtteam	nog	geen	begrip	is	bij	
Utrechters.	Gezinswerkers	denken	dat	dit	vooral	komt	doordat	de	buurtteams	nog	zo	
jong	zijn.	‘Mensen	weten	nog	niet	zo	goed	wat	ze	van	ons	kunnen	verwachten.	Onze	
manier	van	werken	is	nog	te	onbekend’	(H3).	En	onbekend	maakt	ook	hier	onbemind.	
Sommige	mensen	gaan	liever	naar	een	specialist,	die	kennen	ze.	Met	name	bij	hoger	
opgeleiden	moeten	ze	zich	bewijzen.	‘Je	bent	maar	een	gezinswerker,	van	jou	hoef	ik	
niks	aan	te	nemen’	horen	ze	regelmatig.	‘We	moeten	vaker	en	beter	uitleggen	wat	we	
doen	en	waarom	we	het	doen	zoals	we	het	doen’	(H3).	
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De	ambtenaar		
	
Gemeentes	zijn	door	de	decentralisatie	verantwoordelijk	voor	de	zorg	voor	jeugd.	Zodra	
in	2011	duidelijk	werd	dat	de	decentralisatie	doorgang	zou	vinden,	begon	Utrecht	aan	
een	eerste	ontwerp	(Utrecht,	2011).	Dat	leidde	in	2012	tot	de	eerste	pilotteams	in	twee	
Utrechtse	wijken.	Deze	teams	bestonden	in	totaal	uit	12	hulpverleners	onder	leiding	van	
een	gemeentelijke	projectleider.	Twee	jaar	later	gingen	er	nog	eens	vier	teams	van	start	
na	een	positieve	evaluatie	door	het	Verwey-Jonker	Instituut	(2013).	En	op	1	januari	
2015	gingen	er	20	teams	van	start	en	werd	de	uitvoering	overgedragen	aan	een	aparte	
buurtteamorganisatie.	Maar	ook	na	januari	2015	bleef	de	gemeente	actief	en	bepaalde	
zij	samen	met	de	buurtteams,	in	cocreatie,	de	ontwikkeling	van	de	zorg	voor	jeugd.			
De	rol	van	de,	lokale,	overheid	werd	door	de	decentralisatie	dus	groter.	Dat	paste	
helemaal	bij	de	ambitie	van	Utrecht	om	zelf	verantwoordelijk	te	willen	zijn	voor	haar	
inwoners,	zegt	een	ambtenaar	in	eerder	interview	(Riemens,	mei	2017).	De	toenmalige	
Utrechtse	wethouder	voor	jeugdzaken	had,	met	wethouders	uit	andere	grote	steden,	in	
Den	Haag	gelobbyd	om	de	jeugdzorg	over	te	hevelen	naar	de	gemeentes.	Gemeentes	
zorgen	het	liefst	zelf	voor	hun	burgers	omdat	zij	beter	weten	dan	‘Den	Haag’	wat	nodig	
is,	volgens	de	geïnterviewde	ambtenaar	(Riemens,	mei	2017).	Deze	gedachte	past	goed	
in	Moores	opvatting	dat	ambtenaren,	als	vertegenwoordigers	van	het	algemeen	belang,	
een	grote	rol	spelen	bij	waardecreatie.		
	
	
Transformeren	in	Utrecht	is	anders	omgaan	met	elkaar	
	
Feitelijk	is	de	decentralisatie	een	overdracht	van	bestuurlijke	zeggenschap	en	financiële	
middelen.	De	Gemeente	Utrecht	zette	echter	een	stap	verder	en	wil	het	hele	
zorglandschap	voor	jeugd	opnieuw	inrichten	om	kinderen	gezond	en	veilig	te	kunnen	
laten	opgroeien.	Ze	noemt	dat	transformeren.	Dat	transformeren	begon	met	een	visie	
op	wat	er	anders	moest.	
‘Die	transformatie	gaat	ten	diepste	over	een	heel	andere	manier	van	met	elkaar	
omgaan’	(A1),	zegt	een	van	de	ambtenaren.	‘Minder	alles	dichtregelen,	samen	naar	
oplossingen	zoeken	en	wegblijven	van	betutteling	en	dingen	overnemen.	We	willen	
meer	recht	doen	aan	de	eigen	regie	van	de	Utrechter.	Dat	zijn	in	eerste	instantie	
inwoners,	maar	het	gaat	ook	over	de	regie	van	de	professional.’		
Het	realiseren	van	die	visie	bestond	uit	vier	elementen.	Allereerst	introduceerde	de	
gemeente	leidende	principes	die	als	richtsnoer	dienen	voor	het	handelen	van	
professionals	en	de	gemeente	zelf.		Verder	zouden	professionals	werken	vanuit	
buurtteams,	werden	buurtteams	neergezet	als	spil	van	het	Utrechtse	model	en	een	
klimaat	van	stapsgewijs	leren	en	ontwikkelen	werd	centraal	gesteld.		
	
	

Leidende	principes	
• Eigen	verantwoordelijkheid,	keuzevrijheid	en	wederkerigheid	

zijn	vanzelfsprekend	
• Ruimte	voor	professionele	afwegingen	en	beslissingen	
• Normaliseren	en	uitgaan	van	mogelijkheden	
• Hoogwaardige	en	generalistische	professionals	aan	de	voorkant	
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• Eenvoudiger	systeem,	minder	bureaucratie	
• Veiligheid	van	kinderen	vormt	altijd	de	ondergrens	

	 (bron:	Aansluiten	bij	de	kracht	van	mensen.	Utrecht	vernieuwt	de	sociale	zorg.	Gemeente	Utrecht,	2015)	
	
De	leidende	principes	waren	om	verschillende	redenen	summier.	De	gemeente	wilde	zo	
haar	rol	in	de	transformatie	duidelijk	maken.	De	gemeente	heeft	de	regie,	maar	is	geen	
uitvoerende	partij.	Uitvoering	werd	aan	professionals	van	de	buurteams	overgelaten.	
Zij	geven	vorm	aan	de	inhoud.	Bovendien	waren	de	leidende	principes	summier	omdat	
een	uitgewerkte	versie	teveel	op	een	protocol	zou	kunnen	lijken	waarmee	alles	
dichtgeregeld	zou	worden.	En	dat	was	juist	niet	de	bedoeling.	De	leidende	principes	zijn	
daarmee	een	mooi	voorbeeld	van	niet	alles	willen	dichtregelen.	In	de	praktijk	worden	
die	leidende	principes	verder	uitgewerkt	en	ingevuld.	Zo	ontstaat	er	een	werkwijze	die	
vanuit	de	praktijk	is	opgebouwd	en	niet	van	bovenaf	is	opgelegd.	‘We	weten	dat	daar	
veel	tijd	voor	nodig	is,	daarom	vinden	we	leren	en	ontwikkelen	belangrijk’,	zegt	de	
ambtenaar.	(A2)	‘Het	is	niet	van	vandaag	op	morgen	gerealiseerd.	Je	zegt	natuurlijk	niet	
tegen	een	ouder	dat	hij	moet	normaliseren,	maar	wat	dan	wel?	De	gezinswerkers	
mogen	uitproberen	wat	er	in	de	praktijk	werkt	en	wat	niet.’		
	
De	aanwezige	overheid	
	
Utrecht	is	natuurlijk	niet	de	enige	gemeente	die	bezig	is	met	het	herinrichten	van	het	
zorglandschap.	Maar	Utrecht	begon	al	vroeg	waardoor,	zoals	de	ambtenaren	zeggen,	‘al	
een	aardig	eind	op	weg	zijn’.	In	2011	lag	er	al	een	eerste	schets	van	het	Utrechtse	model	
waarin	staat	dat	er	vooral	een	samenhangende	jeugdzorgketen	moet	komen	met	
organisaties	die	elkaar	aanvullen	en	met	elkaar	moeten	samenwerken	om	goede	zorg	te	
bieden.	Daarmee	moest	de	verkokering	en	de	versnippering	die	de	tijd	voor	de	
decentralisatie	kenmerkte	worden	voorkomen.		
	
‘Door	de	buurtteams	zijn	we	denk	ik	als	stad	intelligenter	geworden’	zegt	de	ambtenaar.	
(A1)	Daarmee	bedoelt	hij	dat	hij	beter	weet	wat	er	speelt,	wat	nodig	is	en	wat	goed	en	
niet	goed	gaat.	En	met	die	kennis	kan	hij	verder	ontwikkelen.	‘We	worden	er	veel	
directer	mee	geconfronteerd,	voorheen	was	dat	veel	minder.’	Dat	komt	enerzijds	door	
de	werkwijze	van	de	buurtteams.	Omdat	zij	goed	geworteld	zijn	in	buurten,	hebben	ze	
zicht	op	de	knelpunten	in	die	buurten.	De	gemeente	kan	op	basis	van	de	informatie	van	
de	buurtteams	aan	andere	partijen	gerichter	vragen	daarop	te	investeren.	‘We	weten	
bijvoorbeeld	dat	taal-	of	financiële	problemen	in	sommige	wijken	voor	serieuze	
problemen	zorgen.	Door	de	informatie	van	buurtteams,	weten	we	preciezer	wat	er	aan	
de	hand	is	en	kunnen	we	gerichter	sturen.	Zo	kunnen	we	dus	ook	voor	meer	samenhang	
zorgen.’	Anderzijds	is	de	gemeente	intelligenter	geworden	omdat	ze	ook	mede-
ontwikkelaar	is	en	dus	samen	met	buurtteams,	en	andere	organisaties,	nadenkt	over	
hoe	de	kwaliteit	van	hulp	verbeterd	kan	worden.	
	
	
Utrecht	maken	we	samen	
	
Er	zijn	echter	ook	gemeentes	die	het	anders	aanpakken.	Die	zijn	een	soort	van	
zorgverzekeraar	geworden.	Ze	sluiten	een	contract	af	met	een	aanbieder	en	rekenen	bij	
wijze	van	spreken	één	keer	per	jaar	af.	Ze	nemen	minder	de	regie	over	inhoudelijke	
veranderingen.	De	kans	dat	de	hulp	dan	niet	verbetert,	en	daar	is	het	toch	om	
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begonnen,	is	daardoor	groter.		
‘We	willen	ons	er	juist	mee	bemoeien	en	niet	op	afstand	blijven	omdat	dat	past	bij	hoe	
wij	onze	rol	zien’,	zegt	een	van	de	ambtenaren	(A2).	Binnen	het	sociale	domein	werken	
ze	voor	de	samenleving,	zeggen	ze.	De	ambtenaren	kunnen	dat	ook	doen	omdat	ze	een	
unieke,	neutrale	rol	hebben	zonder	een	bepaald	belang,	is	hun	mening.	‘We	willen	
verschil	maken	en	voor	en	met	burgers	iets	organiseren	dat	meer	is	dan	een	service	
organisatie	die	voor	paspoorten	en	blauw	op	straat	zorgt.	Ik	zie	het	als	onze	taak	om	
samen	met	burgers	en	organisaties	in	de	publieke	sector	ervoor	te	zorgen	dat	er	plek	is	
voor	iedereen.’	Door	de	decentralisatie	waarbij	ze	verantwoordelijk	geworden	zijn	voor	
de	zorg	voor	jeugd,	kunnen	ze	die	positie	ook	innemen	omdat	de	gemeentelijke	rol	veel	
groter	is	geworden.	Ze	horen	eigenlijk	nooit	van	partners	of	bewoners	‘waar	bemoeien	
jullie	je	mee’.	
Ook	de	verhouding	met	de	gemeenteraad	kenmerkt	zich	door	samenwerking,	al	
realiseren	ze	zich	goed	wat	dat	betekent.	‘We	passen	niet	in	het	klassieke	model	waarbij	
de	ambtenaar	wacht	op	een	opdracht	van	de	politiek	verantwoordelijke.	We	zijn	
natuurlijk	geen	eigengereid	zooitje.	De	wethouder	weet	precies	wat	we	doen.’	Ze	
informeren	de	raad	zorgvuldig.	Soms	komt	de	raad	tot	keuzes	die	de	ambtenaren	niet	
hadden	voorzien.	Zo	heeft	de	raad	de	toegang	van	schuldhulpverlening	bij	de	
buurtteams	belegd.	En	daar	is	de	toegang	tot	de	hulp	echt	beter	van	geworden.	Mensen	
met	schulden	worden	eerder	bereikt	omdat	een	stap	naar	het	buurtteam	sneller	is		
gemaakt	dan	de	stap	naar	de	schuldhulpverlening.	
Een	relatie	die	zo	is	gericht	op	samenwerking	levert	ook	wel	eens	spanningen	op.	Het	
gaat	dan	om	spanningen	tussen	enerzijds	betrokken	willen	zijn	en	anderzijds	
voldoende	afstand	houden	om	organisaties	zelf	hun	werk	te	laten	doen.	‘We	moeten	
voorkomen	dat	we	op	de	stoel	van	de	professionals	of	bestuurders	van	de	uitvoerende	
organisaties	gaan	zitten.’	(A2)	De	gemeente	is	geen	hulpverlenende	instantie.	De	
buurtteams	zijn	niet	voor	niks	in	het	leven	geroepen	en	ondergebracht	in	een	aparte	
stichting.	Zij	komen	nog	dichter	bij	burgers	en	zien	waar	het	echt	over	gaat	in	de	levens	
van	mensen.	De	buurtteams	hebben	hun	eigen	professionaliteit	die	de	gemeente	niet	
wil	voorschrijven.	‘Het	is	voor	ons	dus	wel	zoeken	naar	een	constructieve	vorm	van	
bemoeienis.	We	zoeken	die	spanning	misschien	ook	wel	op.	Het	past	in	zekere	zin	
binnen	onze	sturingsfilosofie	van	stapsgewijs	leren	en	ontwikkelen	samen	met	
betrokken	partijen.’	
	
De	traagheid	der	dingen	
	
Samen	werken	aan	een	nieuw	zorglandschap	is	niet	eenvoudig.	De	gemeente	is	
vroegtijdig	begonnen	met	de	aanvullende	zorg	te	betrekken	bij	haar	gedachtegoed.	De	
aanvullende	zorg	partijen	zijn	uitgenodigd	voor	kenniscafés	en	
ontwikkelbijeenkomsten	waarin	werd	gepraat	over	wat	de	bedoeling	van	de	
transformatie	is	en	hoe	dat	bewerkstelligd	moest	worden.	Het	heeft	nog	niet	altijd	
geleid	tot	het	gewenste	resultaat.	Niet	alle	organisaties	kunnen	of	willen	mee	in	het	
verhaal	van	de	gemeente.	Ook	is	er	nog	veel	aanbodgerichte	zorg	in	plaats	van	
maatwerk,	zorg	die	is	afgestemd	op	de	specifieke	situatie	van	de	cliënt.	Maatwerk	
bieden	is	wel	een	doel	van	de	transformatie,	maar	dus	nog	niet	binnen	handbereik.	
Het	ingewikkeldst	is	het	met	partijen	waarmee	er	geen	subsidierelatie	is.	Zij	hebben	een	
andere	opdrachtgever,	zoals	organisaties	die	worden	gefinancierd	door	
zorgverzekeraars,	en	leggen	op	andere	plekken	verantwoording	af.	Deze	organisaties	
moet	de	gemeente	nog	echt	mee	zien	te	krijgen	in	het	verhaal	dat	alle	Utrechtse	partijen	
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gezamenlijk	aan	dezelfde	opdracht	werken.		
Er	is	dus	veel	geduld	nodig	om	partners	mee	te	krijgen.	‘Op	een	abstract	visieniveau	
lukt	dat	nog	wel,	maar	als	je	die	visie	dan	gaat	concretiseren	lijkt	het	er	soms	toch	op	
dat	we	niet	in	dezelfde	film	zitten’,	zegt	een	ambtenaar	(A2).	‘Dan	blijkt	dat	we	elkaar	
helemaal	niet	zo	goed	begrijpen	of	dingen	toch	anders	uitleggen	of	anders	willen.’		Een	
voorbeeld	daarvan	is	dat	de	gemeente	uiteindelijk	een	kleiner	en	minder	versnipperd	
aanbod	van	de	zorg	voor	jeugd	nastreeft	omdat	ze	denkt	dat	dit	voor	de	cliënt	beter	is	
omdat	het	overzichtelijker	is.	Bovendien	wil	ze	dat	dat	aanbod	beter	is	toegespitst	op	de	
behoefte	van	de	cliënt.	De	gemeente	kijkt	dan	ook	stadsbreed	naar	wat	er	nodig	is.	Ze	
kijkt	niet	of	niet	alleen	naar	of	het	aanbod	van	een	organisatie	interessant	en	goed	is.	
Dat	kan	ten	koste	gaan	van	sommige	aanbieders.	Hun	aanbod	is	wellicht	straks	niet	
meer	nodig	omdat	het	niet	passend	is	of	er	is	ander,	beter	aanbod	of	we	hebben	genoeg	
aanbod.	Dat	is	moeilijk	uitleggen.	De	meeste	zorgaanbieders	willen	groeien	of	toch	
zeker	niet	krimpen.	
De	enorme	korting	op	de	jeugdbudgetten,	tussen	de	15-25%,	helpt	ook	niet,	maar	was	
wel	nodig.	Dat	maakt	het	ingewikkeld	om	mensen	mee	te	krijgen	in	het	verhaal	dat	het	
hier	niet	gaat	om	verandering	die	nodig	is	om	tekorten	op	te	vangen,	maar	dat	het	erom	
gaat	dat	we	iets	anders	voor	onze	inwoners	willen.	
	
	
	

De	cliënt		
	
Orde	in	de	chaos	
	
Dichtbij	organiseren	heeft	voor	cliënten	verschillende	betekenissen.	Voor	de	een	
betekent	het	een	bekende	en	vertrouwde	plek	in	de	buurt.	De	ander	bedoelt	
toegankelijk	omdat	‘je	er	zo	naar	binnen	kan	lopen	en	meteen	je	verhaal	kan	doen.	Jaren	
eerder	had	ik	al	eens	hulp	gezocht,	maar	toen	duurde	het	veel	langer	voordat	ik	bij	de	
juiste	hulpverlener	was	aanbeland’.	(C2)	Toegankelijk	betekent	hier	dan	ook	snel	
geholpen	worden.	Ze	vinden	het	prettig,	een	buurtteam	zo	dichtbij,	maar	het	lijkt	niet	
strikt	noodzakelijk.	Een	van	de	cliënten	zegt	expliciet	dat	ze	ook	was	gekomen	als	ze	
verder	had	moeten	reizen,	al	vindt	ze	het	voor	haar	kinderen	wel	fijn.	Die	kunnen	de	
gezinswerker	thuis	en	op	school	ontmoeten.	En	ook	de	MBO-scholiere	zegt	dat	ze	het	
prettig	vindt	dat	ze	gewoon	op	school	kan	blijven	voor	haar	gesprek	met	de	
gezinswerker.		
Veel	belangrijker	vinden	ze	het	eerste	contact	en	de	‘klik’	met	de	gezinswerker.	Dus	dat	
de	gezinswerker	nabij	is.	‘Ik	werd	goed	ontvangen	door	een	aardige	man	die	vroeg	
waarmee	ik	geholpen	wilde	worden.	Enkele	dagen	later	werd	ik	al	gebeld	en	zijn	we	
gestart.	Er	was	al	snel	een	klik	waardoor	het	gemakkelijk	was	om	al	mijn	vragen	te	
stellen.’	(C2)	Een	ander	zocht	vooral	een	professional	die	een	beetje	tegenwicht	kan	
bieden.	‘Ik	wilde	iemand	die	mij	niet	uit	de	weg	gaat.	Nou,	die	heb	ik	gevonden.	Als	ik	
weer	eens	ontzettend	kwaad	was	op	alles	en	iedereen.	Dan	werd	zij	ook	kwaad.	Dat	
drong	wel	tot	me	door.	Een	beetje	tegengas	kan	ik	wel	gebruiken.	Ik	ben	blij	dat	ze	zich	
niet	door	mij	laat	afschrikken.	Ze	kan	direct	en	hard	zijn	als	dat	nodig	is	en	tegelijkertijd	
ook	heel	medelevend.	Medelijden	hoef	ik	niet,	wel	menselijkheid.	Dat	ze	er	op	de	juiste	
momenten	voor	mij	is	en	mij	niet	alleen	maar	regels	oplegt	of	zegt	wat	ik	moet	doen.	Ze	
hoeft	echter	ook	niet	alles	van	mij	te	pikken,	dat	ze	grenzen	stelt	is	heel	goed.’	(C4)	
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Met	de	professional	samen	
	
Opvallend	is	de	opvatting	van	cliënten	over	professionaliteit.	‘Als	ik	haar	alleen	als	een	
professional	zou	moeten	zien,	zou	ik	haar	tekort	doen’,	is	een	opmerking	die	in	
verschillende	varianten	terugkomt.	(C1-4)	Niemand	twijfelt	aan	de	deskundigheid,	‘ze	
heeft	immers	een	goede	opleiding	gevolgd’.	(C5)	Ze	heeft	verstand	van	veel	dingen	en	
heeft	erg	veel	ervaring,	zeggen	cliënten.	En	dat	gezinswerkers	ook	wel	eens	iets	niet	
weten	en	dan	een	beroep	moeten	doen	op	hun	collega’s,	vinden	ze	niet	erg.	
Professionals	zijn	voor	de	meeste	cliënten	zakelijk	en	afstandelijk	en	beantwoorden	
alleen	de	vraag	die	je	op	dat	moment	stelt.	Een	huisarts	bijvoorbeeld:	die	vraagt	wat	er	
aan	de	hand	is	en	zegt	vervolgens	wat	je	daaraan	kan	doen.	Of	een	psycholoog:	die	
denkt	toch	ook	meer	in	hokjes	en	geeft	oplossingen.	Deze	vorm	van	deskundigheid	
vinden	ze	ook	nodig.	Zo	heeft	de	een	gesprekken	gehad	met	een	mediator.	Daar	wilde	
haar	ex-man	wel	mee	in	zee,	dat	was	bekender	dan	een	gezinswerker.	‘Bij	een	mediator	
kon	hij	zich	iets	voorstellen’.	(C2)	En	verschillende	cliënten	werden	ook	begeleid	door	
psychologen.	
Maar,	zeggen	ze	vrijwel	allemaal:	‘zulke	professionals	doen	niks	samen	met	mij.’	
Kenmerkend	aan	de	begeleiding	van	de	gezinswerker	is	dat	zij	is	gericht	op	
samenwerking.	‘Ze	deed	vooral	veel	met	mij	samen	en	dacht	met	mij	mee.’	(C2)	Maar	
om	haar	nou	te	vergelijken	met	een	vriendin,	familielid	of	buurvrouw	waar	je	veel	mee	
samen	doet,	gaat	de	cliënten	te	ver.	Vrienden	zijn	er	voor	andere,	‘emotionele’	zaken.	Ze	
willen	ook	niet	dat	een	hulpverlener	te	dichtbij	komt.	Dat	kan	nooit	goed	zijn	voor	de	
kwaliteit	van	de	hulpverlening,	denken	ze.	
	
Inzicht	en	vertrouwen		
	
‘Ze	heeft	eigenlijk	vooral	orde	in	mijn	chaos	weten	aan	te	brengen’	(C4)	is	een	
terugkerend	thema	op	verschillende	manieren.	Omdat	de	buurtteams	over	zoveel	
dingen	tegelijk	gaan,	‘werd	ik	niet	meer	van	het	kastje	naar	de	muur	gestuurd’.	‘Ik	kon	
met	al	mijn	vragen	bij	haar	terecht.	(C2)	Zo	legt	de	gezinswerker	niet	alleen	hoe	
financiën	op	orde	gebracht	kunnen	worden,	ze	biedt	ook	een	luisterend	oor	en	vraagt	
naar	de	gezondheid	van	mijn	kind.		En	bij	een	ander	stond	weliswaar	het	kind	centraal,	
maar	doordat	zij	en	haar	partner	ook	betrokken	werden	bij	de	gesprekken	was	het	toch	
ook	‘een	spiegel	voor	jezelf.	Dat	je	met	je	partner	er	nog	over	napraat	en	dan	tot	dingen	
komt.	Dus	dat	maak	het	dan	wel	makkelijker.	Dat	was	bij	eerdere	hulpverlening	niet	zo’.	
(C5)	Regelmatig	contact	dat	niet	aan	tijd	gebonden	is,	stellen	cliënten	ook	op	prijs.		‘We	
hebben	heel	wat	afgepraat,	soms	ook	over	heel	gewone	dingen	die	niets	met	mijn	
probleem	te	maken	hadden.	Dat	kon	gelukkig,	ook	omdat	de	hulp	gratis	is,	dat	geeft	wel	
moed	om	te	praten.	De	gezinswerker	is	een	tijdlang	een	continue	factor	in	mijn	leven	
geweest,	dat	was	heel	prettig.	Ik	wist	wanneer	ik	haar	zou	zien	en	wat	we	zouden	gaan	
doen.	Ik	kan	nu	denk	ik	vooral	beter	overzicht	bewaren,	raak	niet	meer	in	paniek	als	
iets	niet	lukt.	Als	het	weer	eens	een	bende	dreigt	te	worden,	dan	denk	ik	terug	aan	hoe	
ik	eerder	dingen	oploste.	Dat	geeft	rust.’	C1,4,5)	
Gezinswerkers	gaven	cliënten	vooral	vertrouwen	in	hun	kunnen.	‘Ik	wil	het	ook	heel	
graag	zelf	doen.	Ik	ben	een	moeder	van	drie	kinderen	en	woon	op	mezelf.	Daar	hoort	
toch	bij	dat	ik	een	zelfstandig	leven	leid.’	(C3)	Cliënten	moesten	er	ook	wel	wat	voor	
doen.	Zelf	dingen	uitzoeken	bijvoorbeeld.	‘In	het	begin	dacht	ik	wel	eens	waarom	doe	jij	
dat	niet,	ik	heb	er	nu	de	kracht	niet	voor.	Maar	later	vond	ik	het	wel	goed,	het	gaat	
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immers	om	mijn	leven.’	(C2)	‘Ik	heb	er	toch	zelf	een	puinhoop	van	gemaakt’,	zegt	een	
ander.	(C4)	Ze	vinden	het	wel	prettig	te	weten	dat	ze	de	gezinswerker	altijd	weer	
kunnen	bellen,	ook	als	de	begeleiding	al	een	tijd	is	gestopt.	‘Bij	mij	gebeurt	er	namelijk	
altijd	wel	weer	wat.’	(C3,4)	
	
Een	beter	leven	voor	alle	kinderen		
	
Hoe	tevreden	ook,	het	kan	altijd	beter,	vinden	enkele	cliënten.	Het	buurtteam	kan	best	
nog	wel	wat	kan	veranderen.	‘Ze	mogen	het	dan	wel	heel	druk	hebben,	maar	in	deze	
wijk	wonen	nog	veel	meer	mensen	die	hulp	kunnen	gebruiken.	Dat	weet	ik	omdat	ik	
hier	al	mijn	hele	leven	woon	en	veel	mensen	ken.	Ik	hoor	nog	wel	eens	wat.	Het	gaat	om	
mensen	die	niet	snel	zelf	om	hulp	vragen	omdat	ze	denken	dat	het	buurtteam	hun	
kinderen	weg	komt	halen.	Dat	is	een	hardnekkig	beeld.	Het	buurtteam	zou	zelf	op	deze	
mensen	moeten	afstappen.	Of	misschien	is	het	nog	wel	beter	om	ervaringsdeskundigen	
in	te	zetten,	mensen	zoals	ik,	die	weten	hoe	het	is	om	hulp	te	vragen	bij	het	opvoeden	
van	je	kinderen.	Ik	denk	dat	mensen	mijn	verhaal	eerder	geloven	dan	het	verhaal	dat	ze	
in	een	folder	lezen,	als	ze	die	al	lezen.’	(C4)	Het	buurtteam	zou	wat	meer	gericht	moeten	
zijn	op	het	verbeteren	van	de	leefbaarheid	in	de	hele	wijk	en	niet	alleen	van	de	mensen	
die	zelf	hulp	vragen,	vindt	deze	cliënt.	Een	ander	is	verbaasd	dat	het	buurtteam	op	niet	
bekend	is	op	de	school	van	haar	kinderen.	‘Toen	ik	over	de	problemen	van	mijn	
kinderen	vertelde,	kreeg	ik	namen	van	allerlei	instanties,	maar	het	buurtteam,	dat	nota	
bene	daar	op	school	aanwezig	is,	zat	er	niet	bij.	Dat	is	toch	raar.’	(C5)	Als	je	kinderen	
ergens	kan	bereiken,	dan	is	het	op	school,	vindt	zij.	Het	is	natuurlijk	ook	aan	de	school	
om	het	buurtteam	onder	de	aandacht	van	ouders	te	brengen.	Het	gebeurt	op	die	school	
niet	denkt	ze	omdat	die	in	een	wijk	staat	waar	het	buurtteam	geen	aanzien	heeft	omdat	
het	‘maar’	maatschappelijk	werkers	zijn.	Als	je	met	je	kind	naar	een	psycholoog	gaat,	
betekent	het	dat	je	kind	een	serieus	probleem	heeft.	Bovendien	betaal	je	voor	die	hulp.	
En	het	is	in	die	wijk	ook	zo	dat	men	denkt	wie	betaalt	die	bepaalt.	
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5.	Waardecreatie	door	de	Utrechtse	buurtteams	jeugd&gezin	
	
In	het	vorige	hoofdstuk	heb	ik	de	resultaten	van	de	interviews	gebruikt	om	de	vanuit	de	
verschillende	perspectieven	van	de	spelers	op	de	collectieve	markt	te	laten	zien	wat	zij	
van	waarde	vinden	en	wat	en	wie	zij	nodig	hebben	om	die	waarde	te	realiseren.	De	
portretten	maken	ook	duidelijken	wat	er	goed	en	minder	goed	gaat	bij	het	creëren	van	
die	waarde.	In	dit	hoofdstuk	leg	ik	de	uitspraken	van	de	geïnterviewden	langs	de	pijlers	
van	de	strategische	driehoek	om	uitspraken	te	kunnen	doen	over	de	bijdrage	van	de	
buurtteams	aan	waardecreatie.		
De	strategische	driehoek	bleek	voor	dit	hoofdstuk	goed	bruikbaar	als	analyse-
instrument.	Door	de	focus	op	waarde,	randvoorwaarden	en	de	omgeving	die	steun	
verleent	en	legitimeert	lukte	het	om	het	verhaal	van	de	buurtteams	over	het	organiseren	
van	de	zorg	voor	jeugd	na	de	decentralisatie	te	ontdekken.	Een	analyse	volgens	de	
strategische	driehoek	is	vooral	interessant	omdat	het	bestaansrecht	van	een	organisatie	
volgens	deze	driehoek	niet	alleen	afhangt	van	het	formuleren	van	maatschappelijke	
waarde	(public	value)	van	een	organisatie,	maar	een	samenhang	veronderstelt	tussen	
deze	waarde	en	de	steun	die	de	organisatie	vanuit	de	omgeving	weet	te	krijgen	voor	dit	
verhaal	(legitimacy	and	support)	en	de	mensen	en	de	middelen	om	het	verhaal	in	de	
praktijk	te	brengen	(operational	capacity).	Hoe	sterker	de	samenhang,	hoe	steviger	de	
waardecreatie.	Moores	creating	public	value	biedt	in	zekere	zin	een	‘totaalconcept’	om	
naar	een	organisatie	te	kijken.	

Maatschappelijke	waarde:	dichtbij,	de	hele	mens	centraal	en	eigen	regie	
	
Het	gaat	er	bij	maatschappelijke	waarde	in	de	Utrechtse	zorg	voor	jeugd	na	de	
decentralisatie	om	wat	van	waarde	is	voor	cliënten	en	wat	waarde	toevoegt	aan	de	
samenleving	en	uiteindelijk	leidt	tot	situaties	waarin	kinderen	gezond	en	veilig	kunnen	
opgroeien.	Gezond	en	veilig	opgroeien	is	de	overkoepelende	maatschappelijke	waarde.	
Een	waarde	die	altijd	al	ten	grondslag	lag	aan	de	zorg	voor	jeugd.	Veel	interessanter	is	
het	gesprek	over	de	verdere	concretisering	van	deze	waarde	na	de	decentralisatie.	Die	
decentralisatie	moest	namelijk	gezond	en	veilig	opgroeien	dichterbij	brengen.	Welke	
waarden	worden	dan	genoemd	en	hoe	dragen	die	bij	aan	de	overkoepelende	waarde	
gezond	en	veilig	opgroeien?	Is	het	verhaal	na	de	vertaalslag	nog	steeds	consistent	en	
samenhangend	of	verschillen	de	spelers	van	mening	als	de	waarden	concreter	worden?	
En	zorgen	deze	waarden	voor	een	grotere	bijdrage	aan	gezond	en	veilig	opgroeien?	
Op	basis	van	de	verhalen	van	de	geïnterviewden	zijn	drie	belangrijke	waarden	te	
ontdekken	die	een	uitwerking	zijn	van	gezond	en	veilig	opgroeien	en	gezond	en	veilig	
opgroeien	volgens	de	geïnterviewden	versterken:	zorg	dichtbij	organiseren,	de	mens	in	
zijn	context	centraal	stellen	en	het	vergroten	van	eigen	regie.	Dit	zijn	waarden	die	door	
de	directeur,	professionals,	ambtenaren	en	cliënten	gedeeld	worden,	al	wordt	er	over	de	
betekenis	van	die	waarden	soms	verschillend	gedacht.		
	
Zorg	dichtbij	
De	eerste	waarde	is	zorg	dichtbij	mensen	organiseren.	Die	waarde	wordt	door	alle	
betrokkenen	genoemd	en	heeft	voor	iedereen	voordelen.	Zorg	dichtbij	maakt	het	voor	
cliënten	gemakkelijker	om	hulp	te	vragen.	En	ze	vragen	hulp	op	een	moment	dat	het	
vraagstuk	nog	niet	te	complex	is	en	een	oplossing	snel	gevonden	is.	Professionals	krijgen	
door	dichtbij	cliënten	te	zijn	beter	en	sneller	zicht	op	wat	er	nu	eigenlijk	aan	de	hand	is.	
Dat	geldt	ook	voor	ambtenaren,	die	zien	door	de	buurtteams	beter	wat	er	aan	de	hand	is	
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en	kunnen	daardoor	betere	oplossingen	bedenken.	Dichtbij	heeft	in	zekere	zin	een	
preventieve	betekenis:	het	probleem	zo	snel	mogelijk	zien	en	oplossen.	Een	klacht	van	
de	jeugdzorg	voor	de	decentralisatie	was	dat	die	zorg	afstandelijk	was	en	dat	er	vaak	te	
laat	werd	gereageerd,	met,	in	extreme	gevallen,	de	dood	van	een	kind	tot	gevolg.	
	
Bij	zorg	dichtbij	kan	onderscheid	gemaakt	worden	tussen	fysieke	en	relationele	
nabijheid.	Fysieke	nabijheid	gaat	over	de	locatie	waar	de	buurtteams	gevestigd	zijn.	Zo	
vindt	de	directeur	het	belangrijk	om	‘in	de	buurt	van	waar	mensen	wonen,	leven	en	naar	
school	gaan’,	aanwezig	te	zijn.	Hulpverleners	vinden	het	goed	dat	het	nu	mogelijk	is	om	
‘bij	cliënten	thuis	en	niet	per	se	op	kantoor,’	te	komen.	Ook	de	aanwezigheid	op	scholen	
wordt	vaker	als	voorbeeld	van	fysieke	aanwezigheid	genoemd.	Zo	stond	de	hulpverlener	
die	nu	dagelijks	op	een	MBO	te	vinden	is	‘echt	te	juichen’	toen	ze	hoorde	dat	er	een	MBO-
team	kwam.	Ze	werkte	al	jaren	op	het	snijvlak	van	onderwijs	en	jeugdhulpverlening	en	
zag	hoe	ingewikkeld	het	was	voor	jongeren	hulp	te	vinden	die	aansloot	bij	hun	
belevingswereld.	Tegen	jongeren	zeggen	‘hier	heb	je	een	telefoonnummer,	ga	maar	naar	
het	buurtteam	in	de	wijk	waar	je	woont’,	werkte	niet.	Jongeren	kwamen	zelden	aan	bij	
zo’n	team	(H1).	Het	werken	vanuit	de	wijk	is	voor	de	professionals	prettig.	Het	verkleint	
hun	werkgebied	wat	helpt	bij	het	snel	organiseren	van	de	juiste	zorg,	zo	laat	een	van	de	
professionals	weten.	Ze	kent	de	huisartsen	in	de	wijk	en	kan	hierover	beter	adviseren	
als	een	van	haar	cliënten	op	zoek	is	naar	een	huisarts.	
	
Het	valt	op	dat	de	waardering	voor	de	fysieke	nabijheid	groter	lijkt	bij	de	ambtenaren	en	
de	buurtteams	dan	bij	cliënten.	Zo	zeggen	ambtenaren	dat	ze	intelligenter	geworden	zijn	
door	de	buurtteams.	Daarmee	bedoelen	ze	dat	door	de	buurtteams	zo	dicht	op	mensen	
te	organiseren,	de	gemeente	beter	zicht	heeft	gekregen	op	wat	er	speelt	in	de	wijken.	
Hierdoor	kan	de	gemeente	gerichter	sturen	op	wat	nodig	is	voor	de	stad.	Voor	de	
professionals	geldt	eigenlijk	hetzelfde.	Door	de	fysieke	nabijheid	weten	ze	veel	beter	en	
sneller	wat	er	in	gezinnen,	en	ook	in	de	wijk,	speelt	waardoor	ze	beter	weten	wat	ze	
moeten	doen.	Fysieke	nabijheid	maakt	betere	hulp	mogelijk.			
De	meeste	cliënten	leggen	geen	directe	link	tussen	de	fysieke	nabijheid	en	toegang	tot	of	
kwaliteit	van	de	hulp,	al	denken	ze	er	wel	verschillend	over.	De	MBO-studente	zegt	
nadrukkelijk	wel	dat	ze	het	prettig	vindt	dat	ze	op	school	kan	blijven	voor	haar	gesprek	
met	de	gezinswerker.	Dat	sluit	aan	bij	wat	de	professional	van	het	MBO-team	ervaart	bij	
haar	cliënten.	De	moeder	die	hulp	vroeg	voor	haar	zonen	zegt	dat	het	voor	haar	zelf	niet	
uitmaakt	waar	het	buurtteam	is,	maar	ze	merkt	dat	haar	zonen	het	wel	prettig	vinden	
om	op	school	of	thuis	af	te	kunnen	spreken.	Cliënten	lijken	meer	waarde	te	hechten	aan	
een	vertrouwde	plek	dan	aan	een	plek	dichtbij.	Het	gebouw	dat	al	sinds	de	jaren	tachtig	
een	welzijnsfunctie	heeft	en	waar	de	peuterspeelzaal	van	een	kind	is	gevestigd	
bijvoorbeeld.	Vertrouwde	plekken	zijn	vaak	dichtbij,	maar	dat	hoeft	niet	per	se.	Voor	
cliënten	lijkt	ook	de	toegankelijkheid	van	de	plek	belangrijker	dan	waar	die	plek	precies	
is.	Zo	zegt	een	van	de	cliënten	dat	ze	het	prettig	vond	dat	ze	meteen	aan	de	balie	haar	
vraag	kon	stellen	en	de	MBO-studente	vond	het	prettig	dat	ze	met	haar	docent	mee	kon.	
	
Naast	fysieke	nabijheid	is	wordt	er	ook	gesproken	over	relationele	nabijheid.	En	het	is	
met	name	deze	vorm	van	nabijheid	die	door	cliënten	wordt	gewaardeerd.	Vooral	voor	
de	cliënt	‘die	goed	werd	ontvangen	door	die	aardige	meneer	achter	de	balie’	(C2).	De	
‘klik	met	de	gezinswerker’	waarover	de	cliënt	spreekt	wordt	vaak	genoemd.	Het	gaat	
dan	om	‘mijn	verhaal	kwijt	kunnen’	(C1,C2)	en	een	‘band	creëren’	(C2,	C5).	Cliënten	
hebben	behoefte	aan	een	menselijke	professional,	zoals	ze	dat	zelf	omschrijven.	‘Een	
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professional	die	nog	wel	volledig	in	contact	is	met	haar	menselijke	kant’	(C4).	Een	
professional	pur	sang	is	afstandelijk	en	neutraal	en	‘denkt	in	hokjes’	zoals	een	
psycholoog.	Kennis	die	ook	nodig	is,	maar	die	ze	niet	per	se	verwachten	van	een	
gezinswerker.		
	
De	nabijheid	kan	ook	precair	zijn,	ondervonden	enkele	cliënten.	Het	vertroebelt	de	
relatie	tussen	cliënt	en	hulpverlener.	Zo	vragen	beiden	zich	wel	eens	af	of	er	nog	wel	
sprake	is	van	hulp	bieden.	Sommige	gesprekken	zouden	ze	wellicht	ook	met	familie	of	
vrienden	kunnen	voeren.	‘Op	een	gegeven	moment	ga	je	gewoon	een	gesprek	in	en	dan	
gaat	het	alle	kanten	op	en	dan	weet	je	eigenlijk	niet	meer	hoe	het	eindigt	of	zo’	(C1).	‘Als	
ze	er	niet	zouden	zijn,	zou	ik	meer	aan	mijn	ouders	vragen	(C3).	Een	ander	waardeert	de	
nabijheid,	maar	zegt	ook:	‘wat	als	je	daar	juist	weer	te	veel	in	mee	gaat,	dan	kan	je	niet	
op	de	juiste	manier	jouw	beroep	uitoefenen.	Dan	word	je	vrienden	van	elkaar’	(C4).	En	
een	hulpverlener	zegt	‘soms	denk	ik,	ben	ik	nu	alleen	maar	een	makkelijke	
sparringpartner?	Kan	je	hiervoor	ook	bij	je	buurvrouw	terecht?	(H1).	Relationele	
nabijheid	wordt	dus	wel	gewaardeerd,	maar	het	onderscheid	tussen	vriendschap	en	een	
professionele	relatie	moet	er	ook	zijn,	voor	zowel	cliënten	als	professionals.	Het	gesprek	
moet	wel	gericht	blijven	op	de	vraag	of	het	probleem	van	de	cliënt.	Cliënten	hebben	de	
professional	niet	nodig	voor	een	gesprek	dat	ze	ook	met	een	vriendin	kunnen	voeren.	Ze	
hechten	dus	zeker	waarde	aan	de	deskundigheid,	al	blijft	de	inhoud	daarvan	onduidelijk.	
Bovendien	mag	die	deskundigheid	niet	ontdaan	zijn	van	menselijkheid.	Andersom	
voelen	professionals	zich	ook	niet	prettig	op	momenten	dat	ze	een	te	gemakkelijke	
gesprekspartner	lijken	en	er	te	veel	over	koetjes	en	kalfjes	wordt	gepraat.	De	nabije	
professional	roept	niet	alleen	in	Utrecht	vragen	op,	zo	is	in	hoofdstuk	2	te	lezen.	In	het	
debat	over	de	beloftes	van	de	decentralisatie	werd	al	gewaarschuwd	voor	de	nabije	
professional.	Die	wordt	ook	wel	geassocieerd	met	onprofessioneel	en	zou	de	cliënt	te	
afhankelijk	van	zich	maken	(Kruiter,	Bredewold&Ham,	2016.	p.17).			
Alles	overziend	kan	gezegd	worden	dat	de	waarde	zorg	dichtbij	door	iedereen	belangrijk	
wordt	gevonden	en	voordelen	heeft	voor	alle	betrokkenen,	ook	al	zien	ambtenaren	en	
professionals	die	voordelen	vooral	in	de	fysieke	nabijheid	en	cliënten	die	in	de	
relationele	nabijheid.	Een	risico	is	wel	dat	een	te	grote	nabijheid	de	professionaliteit	
onder	druk	zet.	
	
De	hele	mens	centraal	
De	tweede	waarde	is	dat	de	buurtteams	de	mens	in	zijn/haar	context	als	uitgangspunt	
nemen	en	niet	een	deelprobleem.	Dit	wordt	vertaald	in	integraal	werken	door	één	
hulpverlener	te	koppelen	aan	een	gezin	die	alle	leefgebieden	overziet	en	zelf	zorg	levert	
of	zorg	regelt.	Die	waarde	komt	in	verschillende	bewoordingen	voor:	minder	
versnippering,	minder	verkokering	of	één	loket.	‘Mensen	hoeven	niet	meer	voor	iedere	
vraag	naar	iemand	anders,…	of	langs	vijf	loketten	voordat	ze	de	hulp	krijgen	waarom	ze	
hebben	gevraagd’,	zegt	de	directeur.	Dat	was	voor	de	decentralisatie	echt	anders.	De	
zorg	was	versnipperd	omdat	organisaties	zich	richtten	op	hun	financiers.	Er	was	geen	
enkele	financier	die	een	totaalpakket	betaalde	en	werkte	vanuit	de	gedachte	wat	een	
gezin	nodig	heeft.	Nu	is	de	gemeente	vrijwel	de	enige	financier.	De	mens	in	zijn	context	
bekijken	heeft	het	voor	de	gemeente	mogelijk	gemaakt	om	een	samenhangend	
zorgaanbod	te	creëren.		
Hulpverleners	vinden	het	beter	omdat	ze	zo	meer	voor	gezinnen	kunnen	betekenen.	
Door	vragen	van	gezinnen	niet	meer	los	van	elkaar	maar	in	samenhang	te	bekijken,	
hebben	ze	sneller	in	de	gaten	waar	het	echt	om	draait	en	wat	er	moet	gebeuren.	
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Bovendien	richten	ze	zich	op	het	hele	gezin	en	niet	meer	op	de	individuele	cliënt,	ervan	
uitgaande	dat	problemen	van	ouders	van	invloed	zijn	op	kinderen.	Dat	levert	de	cliënt	
meer	grip	op	haar	situatie	op.	Zo	licht	een	van	de	cliënten	in	de	interviews	toe	dat	het	
weliswaar	om	haar	kinderen	draait,	maar	omdat	de	gezinswerker	ook	haar	en	haar	
partner	bij	de	gesprekken	betrekt	ze	ook	over	haar	eigen	rol	bij	het	probleem	van	haar	
kind	moet	nadenken.	Maar	de	cliënt	is	vooral	blij	dat	ze	niet	meer	van	het	kastje	naar	de	
muur	wordt	gestuurd	en	dat	de	hulp	snel	kon	starten.	En,	nu	er	(vaak)	nog	maar	één	
hulpverlener	is,	is	het	toch	ook	een	stuk	overzichtelijker	geworden.	Er	is	minder	chaos,	
ook	door	de	continuïteit	die	de	ene	hulpverlener	biedt.		
	
Maar	het	zijn	diezelfde	hulpverleners	die	kritisch	zijn	over	het	integrale	werken.	De	een	
zag	een	zorgvuldig	opgebouwd	specialisme	verdwijnen	(H3).	Dat	kan	een	risico	zijn	als	
de	kennis	nergens	anders	aanwezig	is.	De	meeste	hulpverleners	vinden	het	vooral	
jammer	voor	hun	eigen	ontwikkeling	en	sommigen	ontlenen	ook	status	aan	de	expertise	
die	ze	hebben.	Ze	blijven	liever	die	expert	en	willen	niet	afhankelijk	worden	van	hun	
collega’s.	Anderen	vragen	zich	af	of	het	überhaupt	mogelijk	is	om	van	alles	wat	te	weten.	
‘Overschatten	we	onszelf	niet?’	en	‘er	komt	veel	op	ons	af	en	kennis	veroudert	snel.	Het	
is	moeilijk	om	expertise	op	peil	te	houden’	(H1,H2,H3).	Deze	opmerkingen	zijn	laten	
juist	het	belang	van	generalistisch	werken	zien	waarbij	expertise	een	andere	invulling	
krijgt	dan	specialistische	kennis.	
Een	andere	reden	om	kritisch	te	zijn	is	dat	niet	alle	professionals	inzien	wat	integraal	
werken	betekent	en	er	daardoor	de	waarde	niet	van	inzien.	‘Je	moet	vragen	durven	
stellen’,	zegt	de	professional.	Aan	gezinnen,	over	onderwerpen	waarvan	zij	in	eerste	
instantie	de	betekenis	niet	zien,	en	soms	is	die	betekenis	er	ook	niet.	Een	cliënt	bevestigt	
dat	de	uitgebreide	inventarisatie	voor	sommige	ouders	een	probleem	is.	Zo	zijn	er	
ouders	die	denken	dat	een	vraag	over	echtscheiding	kan	leiden	tot	uithuisplaatsing	van	
hun	kind.	Zij	kijken	dus	wel	uit	voordat	ze	hun	hele	verhaal	op	tafel	leggen.	Ze	zijn	bang	
dat	hun	probleem	groter	wordt	gemaakt	dan	het	is	omdat	er	verbanden	worden	gelegd	
die	er	soms	gewoon	niet	zijn.	
De	mens	in	zijn	context	bekijken	levert	dus	vooral	veel	samenhang	op	en	grip	op	de	
situatie.	Problematisch	vinden	met	name	professionals	dat	hun	specialisme	verdwijnt	en	
dat	problemen	van	cliënten	misschien	wel	groter	worden	gemaakt	dan	ze	zijn.	Hierin	
krijgen	ze	bijval	van	cliënten.		
		
Eigen	regie	
Als	derde	waarde	wordt	genoemd	het	vergroten	van	eigen	regie	bij	cliënten.	Dat	levert	
een	verschuiving	van	zeggenschap	op	van	de	professional	naar	de	cliënt,	een	belangrijke	
decentralisatiedoelstelling.	Allen	zijn	ervan	overtuigd	dat	de	cliënt	vaak	het	beste	weet	
wat	zij	nodig	heeft.	‘De	cliënt	weet	waar	het	knelt	en	bepaalt	daarom	waarover	het	gaat’	
(H1).	De	meeste	professionals	leggen	eigen	regie	uit	als	‘zelfstandig	verder	gaan’	of	
‘onafhankelijk	zijn’	(H1,2,3,5).	Ze	gaan	daarin	een	stap	verder	dan	de	directeur	en	de	
ambtenaar	die	praten	over	eigen	regie	als	‘samen	naar	oplossingen	zoeken	en	
wegblijven	van	betutteling	en	dingen	overnemen’.	Hierbij	gaat	eigen	regie	veel	meer	
over	samen	doen,	in	tegenstelling	tot	de	allesbepalende	professional.	Ook	de	cliënt	lijkt	
grote	waarde	te	hechten	aan	dat	samen	doen.	Die	gaat	er	dan	wel	vanuit	dat	
zelfstandigheid	vanzelfsprekend	is,	maar	laat	toch	ook	doorschemeren	dat	het	prettig	is	
te	weten	dat	er	altijd	iemand	op	de	achtergrond	aanwezig	is.	Praat	de	cliënt	over	eigen	
regie,	dan	hoor	je	daarin	toch	ook	de	stem	van	de	professional.	‘De	gezinswerker	heeft	
altijd	tegen	mij	gezegd	dat	eigen	regie	te	allen	tijde	het	belangrijkste	is.	En	handje	
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vasthouden	gaan	we	niet	doen	maar	ik	wil	je	wel	richtlijnen	geven,	ik	wil	je	wel	
handvaten	geven,	en	als	je	iets	niet	begrijpt	wil	ik	het	wel	uitleggen.	Weet	je,	dat	is	heel	
belangrijk.	Dat	is	wel	een	hele	fijne	aanpak’	(C4).		
Voor	de	professional	lijkt	het	begrip	eigen	regie	dan	ook	de	meeste	spanning	op	te	
leveren.	De	cliënt	mag	dan	wel	weten	waar	het	probleem	zit,	de	deskundigheid	van	de	
professional	is	ook	nodig	om	verder	te	komen.	En	in	een	crisissituatie	geldt	eigen	regie	
even	niet,	dan	neemt	de	professional	het	over	om	te	voorkomen	dat	de	situatie	uit	de	
hand	loopt	of	een	kind	ernstig	gevaar	loopt.	Bovendien	zijn	sommige	mensen	zo	beperkt	
door	hun	lage	IQ	dat	ze	altijd	hulp	nodig	zullen	hebben	van	een	professional.		
De	nadruk	op	samen	doen	is	kenmerkend	voor	de	Utrechtse	werkwijze	en	loopt	als	een	
rode	draad	door	het	verhaal	over	de	decentralisatie	van	de	zorg	voor	jeugd	in	Utrecht.	
Het	is	bovendien	een	interessante	nuancering	op	hoe	er	doorgaans	over	
zelfredzaamheid	wordt	gesproken,	wat	in	hoofdstuk	2	kort	is	weergegeven.	Het	gesprek	
over	zelfredzaamheid	legt	óf	alle	verantwoordelijkheid	bij	mensen	zelf	of	wijst	erop	dat	
er	grote	groepen	zijn	die	niet	in	staat	zijn	tot	zelfredzaamheid.	In	Utrecht	lijkt	er	een	
goede	balans	te	zijn	tussen	enerzijds	aansluiten	bij	wat	mensen	kunnen	en	anderzijds	
ingrijpen	en	overnemen	als	dat	nodig	is	om	erger	te	voorkomen.	
	
Een	consistent	verhaal	
Alle	geïnterviewden	zijn	het	er	opvallend	over	eens	dat	zorg	dichtbij	organiseren,	de	
mens	in	zijn	context	bekijken	en	eigen	regie	belangrijke	waarden	zijn	die	bijdragen	aan	
het	gezond	en	veilig	opgroeien	van	Utrechtse	kinderen.	Dat	komt	vooral	door	de	aanpak	
van	de	gemeente.	Zij	wist	de	doelstellingen	van	de	decentralisatie	samen	met	
professionals	van	het	buurtteam	en	andere	professionals	in	het	Utrechtse	veld	te	
vertalen	in	een	helder	verhaal,	de	leidende	principes,	die	richting	gaven	aan	het	
handelen.	Hierdoor	is	er	sprake	van	een	gedeelde	werkelijkheid.	Tegelijkertijd	trekt	dat	
consistente	verhaal	mensen	die	zich	aangetrokken	voelen	tot	dit	verhaal	en	de	
genoemde	waarden.	‘Opponenten’	maken	andere	keuzes	en	worden	wellicht	ook	niet	
toegelaten.	Professionals	bijvoorbeeld	die	echt	liever	als	specialist	werken	verlaten	
vrijwillig	de	buurtteams	of	krijgen	op	den	duur	wellicht	te	horen	dat	hun	kennis	of	
behoefte	niet	meer	passend	is.	
Terugkijkend	op	de	discussie	in	het	hoofdstuk	over	de	dilemma’s	van	de	decentralisatie,	
zie	ik	dat	dichtbij,	de	hele	mens	centraal	en	eigen	regie	geen	unieke	Utrechtse	waarden	
en	ook	niet	per	se	nieuwe	waarden	zijn.	Een	deel	ervan	lag	besloten	in	de	Jeugdwet	
(2015)	en	zelfredzaamheid	is	al	langer	een	mantra	van	Nederlandse	beleidsmakers.	
Bovendien	zijn	de	discussies	over	dichtbij	versus	afstand	en	maatwerk	versus	
standaardisering	door	de	jaren	heen	kenmerkend	geweest	voor	de	gesprekken	over	de	
organisatie	van	de	jeugdzorg	(Janssen,	2010;	TCSD,	2016).		
In	Utrecht	wordt	er	wel	een	nuancering	aangebracht	in	het	gesprek	over	eigen	regie	bij	
de	cliënt.	Dat	gesprek	gaat	veel	meer	over	een	goede	samenwerking	tussen	de	
professional	en	de	cliënt	dan	over	volledige	onafhankelijkheid.		
	
Opvallend	is	wel	dat	alle	Utrechtse	spelers	overwegend	‘winstverwachtingen’	afgeven	
waarmee	ik	bedoel	dat	ze	de	decentralisatie	vooral	omarmen.	Ze	zien	de	decentralisatie	
vooral	als	kans	om	de	zorg	voor	jeugd	anders	te	organiseren.	Dat	is	op	landelijk	niveau	
wel	anders.	Het	Utrechtse	verhaal	wijkt	daarmee	toch	enigszins	af	van	het	landelijke	
verhaal.	Landelijk	wordt	met	meer	venijn	gereageerd	op	het	onprofessionele	dat	dichtbij	
organiseren	kan	betekenen	en	op	het	onhaalbare	van	zelfredzaamheid	(Bredewold,	
Kruiter&Ham,	2016).	Waar	in	Utrecht	zowel	professionals	als	cliënten	voor-	en	nadelen	
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benoemen	van	dichtbij	organiseren,	is	er	in	de	landelijke	discussie	vooral	aandacht	voor	
de	nadelen	en	wordt	dichtbij	bijna	gelijkgesteld	aan	onprofessioneel.	Hetzelfde	geldt	
voor	eigen	regie.	Waar	in	Utrecht	het	vergroten	van	eigen	regie	als	belangrijke	waarde	
wordt	gezien	en	haast	noodzakelijk	is	om	de	decentralisatiedoelstellingen	te	realiseren,	
wordt	er	landelijk	vooral	op	gewezen	dat	er	mensen	zijn	die	niet	in	staat	zijn	tot	eigen	
regie.	Utrecht	lijkt	daarmee	op	z’n	minst	meer	vertrouwen	te	hebben	in	de	
mogelijkheden	van	haar	burgers,	en	lijkt	tegelijkertijd	consequenter	bezig	te	zijn	met	het	
realiseren	van	de	decentralisatiedoelstellingen.	
		

Legitimatie	en	steun:	Utrecht	maken	we	(nog	lang	niet)	samen	
	
Legitimatie,	een	omgeving	die	voor	draagvlak	zorgt,	is	de	tweede	pijler	van	Moores	
strategische	driehoek.	Zonder	legitimatie	kan	er	geen	sprake	zijn	van	waardecreatie	
volgens	Moore.	De	omgeving	van	de	buurtteams	bestaat	in	Utrecht	uit	vele	partijen,	
onder	te	verdelen	in	drie	groepen:	gemeente,	partners	en	cliënten.	Als	spil	van	het	
Utrechtse	model	hebben	zij	niet	alleen	met	de	Gemeente	Utrecht	te	maken,	maar	ook	
met	huisartsen,	woningcorporaties,	jongerenwerk,	jeugdgezondheidszorg	en	
gespecialiseerde	zorg.	Maar	ook	cliënten	maken	deel	uit	van	de	omgeving	die	voor	
draagvlak	van	de	buurtteams	zorgt.		
Uit	de	gesprekken	blijkt	dat	de	buurtteams	vooral	legitimatie	en	steun	krijgen	van	de	
gemeente.	Die	steun	is	vooral	in	de	beginfase	na	de	decentralisatie	belangrijk	geweest	
voor	de	buurtteams.	Als	vooruitgeschoven	post	en	‘spil	van	de	transformatie’		hadden	ze	
steun	nodig	om	zich	een	positie	te	verwerven	in	het	Utrechtse	zorglandschap.	Die	
manier	waarop	de	gemeente	de	steun	verleende	komt	voort	uit	haar	rolopvatting.	De	
ambtenaren	zeggen	nadrukkelijk	dat	ze	zicht	‘er	juist	mee	bemoeien	en	niet	op	afstand	
blijven	omdat	dat	past	bij	hoe	wij	onze	rol	zien’.	Ze	gedraagt	zich	hiermee	precies	zoals	
Moore	verwacht:	als	een	ondernemende	overheid	die	zich	actief	bemoeit	met	het	
algemeen	belang.	De	ambtenaren	laten	weten	dat	samen	naar	oplossingen	willen	
zoeken.	‘Voor	en	met	burgers	iets	organiseren	dat	meer	is	dan	een	service-organisatie.	
De	overheid	is	er	om	samenhang	te	creëren	in	de	zorg-en	dienstverlening	aan	burgers’	
zo	brengen	de	ambtenaren	hun	rol	onder	woorden.	De	Utrechtse	ambtenaar	weet	dat	dit	
anders	kan	en	is	zich	wel	degelijk	bewust	van	haar	rol	in	het	politieke	proces.	‘We	zijn	
geen	eigengereid	zooitje,	de	wethouder	weet	precies	wat	we	doen.’	(A2)		
Die	steun	van	de	ambtenaren	wordt	door	de	buurtteam	als	helpend	en	noodzakelijk	
ervaren	en	heeft	vooral	bijgedragen	aan	het	duidelijk	uitdragen	van	de	waarde	van	de	
decentralisatie	en	aan	het	besef	van	een	gezamenlijke	opdracht.	Dat	was	met	name	in	de	
beginfase	heel	prettig,	herinnert	de	professional	zich.	De	gemeente	bleef	het	belang	van	
de	leidende	principes	benadrukken	bij	partners	in	de	stad.	
	
Niettemin	verdient	de	relatie	voortdurend	aandacht,	zeggen	zowel	de	directeur	als	de	
ambtenaren.	‘We	zoeken	de	spanning	soms	wel	op’,	aldus	de	ambtenaar.	(A2)	Hoewel	de	
gemeente	zegt	regiehouder	te	zijn	en	de	buurtteams	onderbracht	in	een	aparte	stichting	
waardoor	eigen	zeggenschap	is	gewaarborgd,	is	de	kans	aanwezig	dat	door	de	hechte	
relatie	de	gemeente	op	de	stoel	van	de	buurtteams	gaat	zitten.	Het	is	misschien	in	deze	
relatie	dat	de	ambtenaren	de	kritiek	van	Rhodes&Wanna	(2007)	ter	harte	moeten	
nemen.	Ambtenaren	moeten	zich	niet	opstellen	als	platonic	guardians,	als	een	elitecorps	
dat	weet	wat	goed	is	voor	de	ander.	
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Steun	en	legitimatie	zou	echter	van	meer	partijen	moeten	komen,	want	Utrecht	maken	
we	samen,	is	een	veelgehoorde	kreet.	Er	wordt	sinds	de	decentralisatie	volop	
samengewerkt	met	onder	andere	huisartsen,	woningcorporaties,	jeugdgezondheidszorg,	
jongerenwerk	en	politie,	maar	dat	is	nog	geen	garantie	voor	steun	van	het	werk	van	de	
buurtteams.	Die	steun	wordt	langzaam	verkregen,	zo	blijkt	uit	de	interviews.	Na	drie	
jaar	intensief	samenwerken,	komen	de	werelden	van	woningcorporaties	en	buurtteams	
dichter	bij	elkaar,	laat	de	directeur	bijvoorbeeld	weten.	En	er	zijn	meer	successen	nodig	
om	de	samenwerking	met	de	huisartsen	beter	te	laten	verlopen,	vervolgt	de	directeur.	
Een	toch	nog	te	gering	besef	van	een	gezamenlijke	opdracht	en	het	voorop	stellen	van	
organisatiebelangen	in	plaats	van	het	belang	van	cliënten	lijken	ten	grondslag	te	liggen	
aan	de	soms	moeizame	samenwerking.	Maar	dat	niet	alleen.	Hoe	stevig	de	buurtteams	
ook	zijn	neergezet,	het	is	voor	anderen	nog	lang	niet	altijd	duidelijk	wat	ze	van	de	
buurtteams	kunnen	verwachten,	zeggen	professionals.	
De	professional	heeft	behoorlijk	wat	weerstand	ervaren	bij	organisaties	die	zelf	afscheid	
moesten	nemen	van	een	oud	systeem	en	de	buurtteams	met	argwaan	bekeken.	Op	de	
scholen	waar	ze	kwam	hoorde	dat	er	werd	gezegd	‘laat	maar	eens	zien	wat	jullie	
kunnen’	en	‘er	waren	weinig	partners	die	dachten	dat	wij	opgewassen	waren	tegen	onze	
taak’.		Ze	betreurt	dat.	‘We	zijn	allemaal	met	hetzelfde	bezig,	de	ontwikkeling	van	het	
kind.	We	hebben	elkaar	en	elkaars	kennis	hard	nodig.’(H2)			
De	ambtenaar	merkt	ook	dat	het	niet	altijd	eenvoudig	is	om	het	Utrechtse	model	
werkend	te	houden.	Hij	is	weliswaar	vroegtijdig	begonnen	de	aanvullende	zorg	te	
betrekken	bij	het	nieuwe	gedachtegoed,	maar	het	gaat	langzaam.	En	invloed	uitoefenen	
op	organisaties	met	wie	je	geen	subsidierelatie	hebt,	blijkt	lastig.	
	
En	legitimatie	van	cliënten	is	er	wel,	al	zegt	de	cliënt	dat	nog	lang	niet	alle	mensen	die	
hulp	zouden	kunnen	gebruiken	overtuigd	zijn	van	de	waarde	van	de	buurtteams.	De	
cliënt	doet	een	handreiking	door	te	zeggen	dat	zij	als	ervaringsdeskundige	ingezet	kan	
worden	om	andere	mensen	te	vertellen	wat	het	buurtteam	voor	haar	betekende.	Zij	zegt	
daarmee	in	feite	dat	de	cocreatie	met	cliënten	wel	wat	beter	kan,	precies	zoals	Moore	in	
gedachte	heeft.	Een	cliënt	merkte	ook	de	ingewikkeldheid	van	het	samenwerken	met	
andere	organisaties.		‘We	zijn	maandenlang	bezig	geweest	om	alle	neuzen	dezelfde	kant	
op	te	krijgen.	Iedere	week	hadden	we	gesprekken,	maar	meewerken	ho-maar.	Ging	het	
weer	over	geheimhoudingsplicht.	Of	ze	zeiden	dat	ik	mijn	ex	moest	loslaten.	Daarvoor	
zitten	we	hier	toch	niet.	Ik	heb	thuis	twee	huilende	kinderen.	Omdat	die	niet	een	
normale	omgang	hebben	met	hun	moeder.	Ik	zit	niet	bij	Jeugdzorg	omdat	ik	zo	nodig	
mijn	ex-vrouw	terug	zou	moeten	hebben.	Maar	dat	gebeurde	iedere	week	weer.	Iedere	
week	kwam	steeds	dat	ene	aspect	naar	boven.	Niet	de	kinderen	altijd	wel	dat	andere’	
(C4).	
Steun	van	de	gemeente	is	dus	vooral	in	de	beginfase	na	de	decentralisatie	belangrijk	
geweest	voor	de	buurtteams.	Het	hielp	bij	het	stevig	neerzetten	van	een	nieuwe	
organisatie	in	een	veranderend	jeugdzorglandschap.	De	relatie	met	andere	spelers	in	het	
veld	is	soms	wat	wankel	omdat	het	besef	van	een	gezamenlijke	opdracht	lijkt	te	
ontbreken	en	de	nog	jonge	buurtteams	zich	nog	niet	hebben	kunnen	bewijzen.	Steun	van	
andere	partners	is	echter	wel	noodzakelijk	om	echt	waarde	te	kunnen	creëren.		
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Operationele	capaciteit:	goud	in	handen		
	
De	derde	pijler	van	Moores	driehoek	gaat	over	de	operationele	capaciteit.	Wat	de	
organisatie	wil	bereiken	moet	uitvoerbaar	en	bereikbaar	zijn	met	de	beschikbare	
middelen,	zoals	financiën	en	ervaren	personeel	(Moore,	1995,	p.71).	De	positionering	in	
de	wijk,	in	de	leefwereld	van	inwoners,	is	op	zichzelf	al	een	manier	om	de	genoemde	
drie	waarden	te	kunnen	bereiken.	De	buurtteams	zijn	daarmee	niet	alleen	toegankelijk	
voor	individuele	burgers,	maar	krijgen	ook	op	wijkniveau	zicht	op	wat	er	in	de	wijk	
speelt,	wat	er	goed	gaat	en	wat	beter	zou	kunnen.	Dat	is	niet	alleen	op	de	korte	termijn	
goed	voor	de	cliënt,	maar	op	de	lange	termijn	voor	de	stad	omdat	het	de	gemeente	helpt	
bij	het	ontwikkelen	van	beleid.	Hiermee	laten	de	buurtteams,	als	we	Moore	volgen	
(Moore&Bennington,	2011),	zien	dat	ze	niet	alleen	van	waarde	zijn	voor	het	individu,	
maar	ook	voor	de	samenleving	als	geheel.	
Minstens	net	zo	belangrijk	of	wellicht	belangrijker	is	de	manier	waarop	de	buurtteams	
invulling	geven	aan	de	werkwijze	van	de	gezinswerker.	Gezamenlijk	leren	is	het	
fundament	van	de	organisatie,	legt	de	directeur	uit.	Zij	staat	daarin	niet	alleen.	Het	
belang	van	leren	wordt	opvallend	consequent	genoemd	door	alle	betrokkenen.	Het	gaat	
om	leren	in	verschillende	relaties:	tussen	cliënt	en	professional,	tussen	professionals	
onderling,	tussen	organisatie	en	gemeente.	Juist	het	feit	dat	alle	betrokkenen	dat	belang	
van	leren	zo	nadrukkelijk	onderschrijven,	geeft	de	organisatie	een	krachtig	middel	in	
handen.	De	vraag	is	wel	of	iedereen	het	geduld	zal	hebben	om	het	leerproces	helemaal	te	
doorlopen.	Het	gaat	met	vallen	en	opstaan	gepaard	en	is	aan	voortdurende	verandering	
onderhevig.	
Het	leren	is	geen	luxe,	zegt	de	directeur,	maar	nodig	omdat	er	‘veel	opnieuw	
uitgevonden	moest	worden’.	Specialisme	maakte	plaats	voor	generalisme	en	dat	was	
nieuw.	Bij	dat	generalisme	zijn	niet	alleen	de	vragen	van	cliënten,	maar	ook	hun	
antwoorden	het	uitgangspunt,	laat	de	directeur	weten.	En	dat	is	anders	dan	voorheen.	
Zo	voegt	een	professional	toe	dat	ze	gewend	was	om	te	werken	vanuit	een	vooropgezet	
behandelplan	dat	weliswaar	werd	aangepast	aan	de	situatie	van	de	cliënt,	maar	waarbij	
toch	al	veel	was	voorgekauwd	(H1).	De	cliënt	merkt	ook	dat	de	professional	niet	meer	
alles	weet	en	lijkt	dat	vooral	op	prijs	te	stellen.	De	professionals	van	de	buurtteams	
‘doen	veel	samen	met	mij’	zeggen	ze	bijna	allemaal.	Het	is	een	gezamenlijke	zoektocht	
naar	de	best	mogelijke	zorg.	
Professionals	zeggen	allemaal	dat	ze	hun	collega’s	nodig	hebben	om	hun	kennis	op	peil	
te	houden	en	als	toetssteen	bij	het	bepalen	of	ze	nog	op	de	goede	weg	zijn.	De	
buurtteams	bestaan	uit	professionals	met	verschillende	ervaring	en	achtergronden.	En	
al	die	kennis	en	ervaring	is	bij	elkaar	nodig	om	cliënten	te	kunnen	ondersteunen.	De	
organisatie	faciliteert	dat	leren	door	maatjesoverleggen,	intervisie	en	casuïstiek.	Maar	
ook	met	partners	wordt	geleerd	in	procesevaluaties	waarbij	wordt	teruggekeken	op	de	
samenwerking	en	de	geleverde	zorg.	En	de	buurtteams	leren	ook	met	de	gemeente.	Dat	
gebeurt	veelvuldig	in	kenniscafés	waar,	met	partners,	de	stand	van	de	decentralisatie	
wordt	besproken.	
	
Het	leren	draagt	bij	aan	het	verstevigen	van	de	beroepsidentiteit	waar	professionals,	
maar	ook	partners,	en	wellicht	ook	cliënten,	behoefte	aan	lijken	te	hebben,	zo	blijkt	uit	
de	interviews.	Voor	de	cliënt	is	het	generalistisch	werken	wellicht	prettig,	maar	de	
buitenwereld	kan	zich	er	niet	altijd	zoveel	bij	voorstellen,	zegt	de	professional.	Ze	hoort	
regelmatig	dat	er	wordt	gezegd	‘je	bent	maar	een	gezinswerker’.	(H2)	Ook	moet	ze	vaak	
uitleggen	wat	ze	doet	en	waarom	ze	dat	zo	doet.	En	voor	de	huisartsen	zijn	
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gezinswerkers	nog	vaak	een	‘blackbox’,	legt	de	directeur	uit.	Dat	staat	goede	
samenwerking	in	de	weg.	Die	‘blackbox’	vullen	is	daarom	noodzakelijk	om	de	relatie	met	
huisartsen	te	verbeteren,	aldus	de	directeur.		
	
De	spanning	die	hier	op	de	loer	ligt	is	tijdgebrek.	Professionals	krijgen	er	regelmatig	
nieuwe	taken	bij	die	ze	zich	eigen	moeten	maken	en	hebben	tegelijkertijd	te	maken	met	
een	hoog	ambitieniveau.	‘Alsof	het	gisteren	allemaal	al	gebeurd	had	moeten	zijn’,	zegt	de	
professional.	(H1)	Expliciete	aandacht	voor	leren	verdwijnt	gemakkelijk	naar	de	
achtergrond	als	in	de	waan	van	de	dag	waar	cliënten	uit	huis	gezet	dreigen	te	worden	
wegens	huurschulden	of	ouders	ruzie	maken	over	omgangsregelingen	bij	
echtscheidingen.	‘Op	de	lange	termijn	is	dat	schadelijk’,	zegt	de	directeur.	Het	leidt	er	
namelijk	niet	toe	dat	er	een	echte	verandering	plaatsvindt.	In	het	slechtste	geval	‘hebben	
we	nog	steeds	hulpverleners	die	weten	hoe	het	moet,	in	plaats	van	cliënten	die	weten	
hoe	ze	verder	kunnen’.	
	
Leren	als	fundament	is,	alles	overziend,	kenmerkend	voor	hoe	de	buurtteams	invulling	
geven	aan	de	operationele	capaciteit.	De	structuur	om	te	leren	is	voor	alle	relaties	goed	
ingericht.	De	tijd	die	met	het	leren	gepaard	gaat,	komt	soms	wel	in	het	gedrang	en	dat	is	
een	groot	risico.	Het	is	dus	de	vraag	hoe	alle	betrokkenen	het	geduld	kunnen	blijven	
opbrengen	en	zich	niet	onder	druk	laten	zetten	door	externe	omstandigheden	waardoor	
er	van	werkelijk	leren	geen	sprake	meer	kan	zijn.		
Het	leren	is	namelijk	geen	overbodige	luxe.	De	buurtteams	hebben	een	nieuwe	functie	
en	nieuwe	werkwijze	te	ontwikkelen.	Dat	is	behoorlijk	ambitieus	en	vraagt	veel	
aandacht,	ook	nog	in	de	toekomst.	Tot	nu	toe	heeft	het	leren	er	namelijk	nog	niet	toe	
geleid	dat	zowel	voor	gezinswerkers	zelf	als	voor	de	buitenwereld	en	soms	ook	voor	
cliënten	al	helemaal	duidelijk	is	wat	de	nieuwe	functie	en	werkwijze	inhouden.	En	dat	
leidt	tot	soms	lastige	samenwerkingssituaties.	Inhoud	geven	aan	de	functie	van	
gezinswerker	en	het	generalistisch	werken	is	daarmee	cruciaal.	Lukt	dat	niet	op	tijd,	dan	
kan	dat	ten	koste	gaan	van	de	samenwerking	en	daarmee	van	de	steun	en	legitimatie	
van	Utrechtse	samenwerkingspartners.		 	
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6.	Conclusie	
	
Ten	slotte	keer	ik	terug	naar	de	centrale	vraag.	Hoe	dragen	de	Utrechtse	buurtteams	
jeugd&gezin	bij	aan	publieke	waardecreatie	na	de	decentralisatie	was	de	centrale	vraag.	
En	wat	zegt	waardecreatie	over	de	bijdrage	aan	de	decentralisatiedoelstellingen?	De	
deelvragen	gingen	over	de	rol	die	de	Gemeente	Utrecht	speelde	bij	de	waardecreatie	van	
de	buurtteams	en	over	wat	er	is	veranderd	voor	cliënten	van	de	buurtteams.		
	
Utrecht	maken	we	samen	
Utrecht	maken	we	samen	is	de	rode	draad	in	de	bijdrage	van	de	buurtteams	aan	de	
maatschappelijke	waardecreatie	na	de	decentralisatie.	Het	bepaalt	in	belangrijke	of	
kinderen	gezond	en	veilig	kunnen	opgroeien.	De	creatie	van	waarde	is	sterk	als	dat	
samen	maken	lukt.	Lukt	dat	samen	maken	niet,	dan	verzwakt	de	waardecreatie	en	
daarmee	het	gezond	en	veilig	opgroeien.	De	waardecreatie	door	de	Utrechtse	
buurtteams	is	dus	sterk	gekoppeld	aan	de	kracht	van	relaties.	Enige	voorzichtigheid	in	
uitspraken	doen	over	de	opbrengst	van	de	decentralisatie	is	echter	geboden.	Drie	jaar	is	
te	kort	om	daar	goede	uitspraken	over	te	doen.	
	
Buurtteams	en	de	rol	van	de	Gemeente	Utrecht		
Dat	samen	maken	lukt	in	de	eerste	plaats	in	de	relatie	tussen	professionals	van	de	
buurtteams	en	de	Gemeente	Utrecht.	De	relatie	tussen	beide	is	sterk	waardoor	er	sprake	
is	van	sterke	waardecreatie.	Zo	zijn	buurtteams	en	gemeente	erin	geslaagd	om	vanaf	de	
start	van	de	pilotteams	in	2012	een	consistent	verhaal	te	vertellen	over	de	essentie	van	
de	decentralisatie	en	het	doel	van	de	buurtteams.	Een	consistent	verhaal	staat	aan	de	
basis	van	het	realiseren	van	doelstellingen	en	zorgde	in	Utrecht	voor	een	goede	start	van	
de	decentralisatie.	In	de	Utrechtse	zorg	voor	jeugd	is	dat	het	verhaal	van	zorg	dichtbij	
organiseren,	de	mens	in	zijn	context	centraal	stellen	en	het	vergroten	van	eigen	regie.	
Dat	verhaal	is	vastgelegd	in	de	leidende	principes	die	als	richtlijn	dienen	voor	het	
handelen	van	professionals.	Het	levert	zorg	op	die	is	toegesneden	op	de	specifieke	
situatie	van	de	cliënt,	zorg	die	zo	vroeg	mogelijk	wordt	ingezet	en	daardoor	uiteindelijk	
goedkoper	is.	Dat	dit	vooral	wenselijk	is	maar	nog	niet	helemaal	lukt,	bleek	uit	de	eerste	
evaluatie	van	de	Jeugdwet	die	op	30	januari	2018	verscheen.	Hierin	staat	dat	er	zowel	
geen	sprake	is	van	afname	van	specialistische	zorg	als	toename	van	preventieve	zorg,	
een	beweging	die	nodig	is	om	goedkopere	zorg	te	realiseren.	
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/30/rapport-eerste-
evaluatie-jeugdwet).	
	
Naarmate	de	decentralisatie	zich	verder	ontwikkelt	en	de	leidende	principes	verder	
inhoud	krijgen,	ontstaan	er	verschillen	binnen	het	verhaal.	Die	verschillen	zijn	nog	niet	
heel	groot,	maar	kunnen	de	consistentie	op	den	duur	wel	in	gevaar	brengen.	En	daarmee	
ook	de	waardecreatie.	Een	van	de	verschillen	is	dat	cliënten	vooral	hechten	aan	
relationele	nabijheid	en	de	gemeente	en	de	buurtteams	vooral	aan	fysieke	nabijheid.	Een	
ander	verschil	is	dat	professionals	meer	eisen	aan	stellen	aan	het	vergroten	van	eigen	
regie	dan	cliënten,	ambtenaren	en	de	directeur	van	de	buurtteams.	Die	laatste	groep	is	
vooral	gericht	op	samenwerken,	de	professionals	wat	meer	op	onafhankelijkheid.	Het	
grootste	verschil	zit	in	het	verhaal	over	de	mens	in	zijn	context,	het	integrale	en	
generalistische	werken.	Het	is	deze	breuk	met	een	verleden	van	verregaande	
specialisering	die	tot	nu	toe	de	meest	fundamentele	vragen	oproept	bij	professionals,	
cliënten	en	samenwerkingspartners.	Het	generalisme	en	daarmee	de	functie	van	
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gezinswerker,	heeft	nog	te	weinig	inhoud	om	een	sterk	onderdeel	van	het	consistente	
verhaal	te	zijn.	Dit	onderdeel	verzwakt	waardecreatie	dan	ook.	Met	name	op	dit	
onderdeel	bestaat	vooral	bij	professionals	twijfel	of	dit	ten	goede	komt	aan	de	
effectiviteit	van	zorg	en	of	het	daarmee	een	geslaagde	decentralisatiemaatregel	is.	
	
Professionals	onder	elkaar	
Utrecht	maken	we	samen	lukt	ook	in	de	relatie	tussen	professionals	onderling.	Ook	hier	
is	sprake	van	een	sterke	waardecreatie.	Dat	lukt	vooral	omdat	het	leren	als	fundament	
van	het	Utrechtse	model	wordt	beschouwd.	Leren	is	net	zo	belangrijk	als	het	begeleiden	
van	cliënten.	Dat	leren	gebeurt	vooral	in	de	praktijk	en	met	elkaar.	Bij	de	start	van	de	
buurtteams	was	nog	weinig	vastgelegd.	
De	leidende	principes	(eigen	verantwoordelijkheid,	ruimte	voor	professionele	afweging,	
normaliseren,	generalistische	professionals	aan	de	voorkant,	minder	bureaucratie	en	
veiligheid	als	ondergrens)	waren,	samen	met	de	Jeugdwet,	weliswaar	richtinggevend,	
maar	ook	erg	globaal	en	moesten	verder	ingevuld	worden.		
Dat	verder	invullen	gebeurt	met	cliënten,	collega’s	en	professionals	van	andere	
organisaties	in	casuïstiek,	intervisie	en	evaluaties.	Er	moet	geleerd	worden	wat	
professionele	afweging	betekent,	wanneer	de	ondergrens	van	veiligheid	is	bereikt	en	
wat	normaliseren	nou	precies	is	en	vooral	hoe	je	dit	bespreekt	met	ouders.		
Een	groot	voordeel	hier	is	dat	professionals	elkaar	beter	weten	te	vinden.	Professionals	
van	de	buurtteams	weten	elkaar	beter	te	vinden	omdat	ze	elkaars	expertise	nodig	
hebben	om	invulling	te	geven	aan	het	generalistisch	werken	en	het	jonge	vak	van	
gezinswerker.	Professionals	van	de	buurtteams	weten	ook	professionals	van	andere	
organisaties	gemakkelijker	te	vinden	omdat	ze	werken	vanuit	de	buurt.	Ze	zijn	zichtbaar	
in	de	wijk	en	kennen	de	huisarts,	de	wijkagent	en	de	docenten	op	school.	Deze	
samenwerking	draagt	bij	aan	de	effectiviteit	van	de	zorg	omdat	vragen	in	samenhang	
worden	bekeken	waardoor	sneller	een	passend	antwoord	op	vragen	wordt	gevonden.	
	
Samen	leren	met	professionals	van	andere	organisaties	lukt	echter	niet	altijd	en	is	een	
serieus	risico.	Het	verzwakt	de	waardecreatie.	Buurtteams	moeten	zich	nog	altijd	
bewijzen.	Professionals	krijgen	te	horen	dat	ze	‘maar	gezinswerkers’	zijn,	waarmee	
wordt	bedoeld	dat	er	onvoldoende	vertrouwen	is	in	de	kennis	van	de	gezinswerkers.	De	
samenwerking	met	partners	is	fundamenteel	in	het	Utrechtse	model	omdat	ze	
noodzakelijk	is	voor	het	laten	slagen	van	de	decentralisatiedoelstellingen.	Die	
doelstellingen	kunnen	nooit	alleen	door	de	buurtteams	worden	gerealiseerd.	De	
buurtteams	hebben	andere	partijen	nodig.		
Ongetwijfeld	spelen	het	verlies	van	oude	posities	en	andere	organisatiebelangen	een	rol,	
zoals	professionals	opmerken.	Het	nog	diffuse	profiel	van	de	generalistisch	werkende	
gezinswerker	speelt	echter	ook	mee.	De	gezinswerkers	zijn	nog	te	veel	een	‘blackbox’,	
wat	niet	mee	werkt	aan	het	vertrouwen	in	elkaars	werkwijze	dat	nodig	is	om	tot	goede	
samenwerking	en	daarmee	tot	goede	resultaten	te	komen.	Professionals	durven	dan	ook	
niet	volmondig	met	ja	te	antwoorden	op	de	vraag	of	de	hulp	na	de	decentralisatie	beter	
is	geworden.		
Het	versterken	van	de	waardecreatie	kan	door	de	focus	nog	meer	te	leggen	op	leren	en	
ontwikkelen	en	daarmee	nog	intensiever	te	werken	aan	de	invulling	van	de	functie	van	
gezinswerker.	Gedacht	vanuit	Moores	driehoek	betekent	dit	dat	het	tekort	aan	steun	van	
samenwerkingspartners	kan	verminderen	door	het	versterken	van	de	operationele	
capaciteit.	Krijgt	het	vak	van	gezinswerker	meer	inhoud,	dan	weet	de	buitenwereld	
beter	wat	ze	van	de	buurtteams	kan	verwachten.	Een	stevige	identiteit	voorkomt	
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teksten	als	‘je	bent	maar	een	gezinswerker’	en	geeft	de	‘blackbox’	inhoud	en	daarmee	
duidelijkheid.				
	
Professionals	en	cliënten	
Utrecht	samen	met	cliënten	maken	gaat	behoorlijk	goed.	Ook	in	deze	relatie	is	er	sprake	
van	sterke	waardecreatie.	Professionals	bevinden	zich	in	de	leefwereld	van	cliënten	wat	
het	voor	cliënten	gemakkelijker	maakt	om	hulp	te	vragen.	Die	hulp	kan	bij	het	
buurtteam	geboden	worden,	thuis	of	op	school,	dat	wordt	door	cliënten	erg	
gewaardeerd.	Dat	dichtbij	zijn	draagt	eraan	bij	dat	er	eerder	hulp	wordt	geboden	en	
complexe	problemen	voorkomen	kunnen	worden.	Bovendien	is	er	eindelijk	een	
professional	die	naar	alle	hulpvragen	tegelijk	kijkt.	Deze	integrale	kijk	levert	de	cliënt	
meer	overzicht	op	haar	leven	op	en	daardoor	beter	inzicht	in	hoe	met	problemen	om	te	
gaan.	Verder	heeft	ze	te	maken	met	een	menselijke	professional.	Dat	is	iemand	die	goed	
is	opgeleid,	maar	niet	op	afstand	blijft	en	in	staat	is	om	een	relatie	aan	te	gaan.	
Kenmerkend	aan	die	menselijke	professional	is	dat	zij	samen	met	de	cliënt	kijkt	naar	
wat	de	beste	zorg	is.	De	vraag,	maar	ook	de	antwoorden,	van	de	cliënt	zijn	leidend.	De	
deskundigheid	van	de	professional	is	ondersteunend	in	plaats	van	leidend.	Dat	geeft	de	
cliënt	vertrouwen	in	eigen	kunnen	en	de	moed	om	verder	te	gaan.	
De	enige	spanning	in	waardecreatie	die	hier	waarneembaar	is,	is	de	nabijheid	van	de	
professional.	Zowel	cliënten	als	professionals	zeggen	dat	een	al	te	nabije	relatie	
professionaliteit	onder	druk	zet.	Die	spanning	is	echter	zo	gering	dat	de	waardecreatie	
nauwelijks	in	gevaar	is.	
	
Utrecht	wordt	na	de	decentralisatie	van	de	zorg	voor	jeugd	dus	misschien	wel	het	meest	
samen	gemaakt	door	professionals	en	cliënten.	Daar	lijkt	de	meeste	waardecreatie	te	
zitten.	Door	samen	te	werken	wordt	het	meest	gewerkt	aan	het	vergroten	van	eigen	
regie	en	uiteindelijk	aan	gezond	en	veilig	opgroeien.	De	effectiviteit	van	de	buurtteams	
zit	het	meeste	in	deze	samenwerking.	En	met	die	opvatting	onderscheiden	de	Utrechtse	
buurtteams	zich	van	de	discussie	op	landelijk	niveau.	Daar	wordt	een	te	grote	nadruk	op	
eigen	regie	en	zelfredzaamheid	vooral	als	iets	negatiefs	gezien.	Eigen	regie	betekent	in	
dat	gesprek	vooral	de	cliënt	die	er	alleen	voor	staat	door	de	terugtrekkende	beweging	
van	professionals.	Utrecht	kiest	voor	een	middenweg	waarbij	professionals	veel	meer	
samen	met	cliënten	werken	aan	de	zelfredzaamheid.	Het	vergroten	van	zeggenschap,	
volgens	Hilhorst&Van	der	Lans	(2016)	de	bedoeling	van	de	decentralisatie,	vindt	dan	
ook	zeker	plaats,	zij	het	langzaam.	Zeggenschap	gaat	hier	dan	weliswaar	niet	meteen	
over	volledig	zelfstandig,	zonder	hulp,	verder	kunnen,	maar	in	de	eerste	plaats	over	
invloed	uitoefenen	op	de	geboden	hulp.		
	
Utrecht	wordt	volgens	dit	onderzoek	nog	het	minst	samen	gemaakt	door	professionals	
van	de	buurtteams	en	professionals	van	andere	organisaties.	De	bijdrage	aan	gezond	en	
veilig	opgroeien	gebeurt	hier	dus	het	minst.	Waardecreatie	is	in	deze	relatie	het	zwakst.		
De	onduidelijke,	nog	diffuse,	inhoud	van	de	functie	van	gezinswerker	en	het	
generalistische	werken	zijn	daar	de	belangrijkste	oorzaak	van.	Dit	wantrouwen	tussen	
professionals	wordt	op	landelijk	niveau	ook	wel	beschreven.	Daar	is	te	zien	dat	met	
name	psychologen	en	psychiaters	vrezen	dat	buurtteams	niet	zijn	opgewassen	tegen	de	
zware	taak	die	hen	te	wachten	staat.	Dat	is	niet	alleen	het	begeleiden	van	mensen	met	
complexe	problemen,	het	is	ook	de	opdracht	van	de	buurtteams	om	een	bijdrage	te	
leveren	aan	het	versterken	van	wijken.	In	deze	opdracht	zit	de	realisatie	van	goedkopere	
zorg	door	minder	inzet	van	dure	specialistische	zorg	en	meer	inzet	van	goedkopere	zorg	
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door	de	buurtteams.	Die	opdracht	komt	niet	goed	genoeg	van	de	grond	als	het	
samenwerken	niet	lukt.	Het	nieuwe	vak	van	gezinswerker	verdient	de	komende	tijd	dan	
ook	aandacht	om	te	voorkomen	dat	de	steun	voor	en	de	legitimatie	van	het	werk	van	de	
buurtteams	afneemt.		
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7.	Aanbeveling:	definiëren	van	de	functie	gezinswerker	
	
Hoewel	er	verschillende	aanbevelingen	te	geven	zijn,	beperk	ik	me	hier	tot	in	mijn	ogen	
de	voornaamste	aanbeveling:	het	definiëren	van	de	functie	van	gezinswerker.	De	
breedte	van	deze	aanbeveling	raakt	wel	alle	pijlers	van	Moore,	is	dus	veelomvattend,	en	
kan	daardoor	voor	sterkere	waardecreatie	zorgen.		
	
Uit	de	gesprekken	met	de	professionals	en	directeuren	werd	duidelijk	dat	de	invulling	
van	de	functie	gezinswerker	aandacht	vraagt.	Met	de	komst	van	de	buurtteams	is	er	
weloverwogen	voor	gekozen	om	de	nieuwe	functie	van	gezinswerker	in	het	leven	te	
roepen.	De	functie	wordt	vervuld	door	professionals	met	verschillende	opleidingen	
zoals	maatschappelijk	werk,	psychologie,	pedagogiek,	sociaal-pedagogische	
hulpverlening	op	zowel	HBO	als	universitair	niveau.	Daarnaast	hebben	deze	
professionals	ervaring	in	verschillende	werkvelden.	Alleen	al	in	de	jeugdzorg	is	er	
onderscheid	te	maken	in	het	zogenaamde	vrijwillige	en	gedwongen	kader.	Professionals	
die	in	het	vrijwillige	kader	werkten,	hadden	te	maken	met	cliënten	die	zelf	hulp	willen.	
Professionals	die	in	het	gedwongen	kader	werkten,	zoals	de	jeugdbescherming,	hadden	
te	maken	met	cliënten	die	door	een	uitspraak	van	de	rechter	verplicht	waren	tot	
jeugdhulpverlening.	Daarnaast	zijn	er	ook	professionals	met	ervaring	in	de	
jeugdgezondheidszorg,	waar	ouders	met	eenvoudige	opvoedvragen	terechtkunnen,	
professionals	met	ervaring	in	de	geestelijke	gezondheidszorg	voor	complexe	
opvoedvraagstukken,	zorg	voor	verstandelijk	beperkten	etcetera.		
Al	deze	verschillende	disciplines,	kennis	en	ervaring	komt	samen	in	de	functie	van	
gezinswerker.	Een	functie	waarbij	niet	alleen	wordt	gevraagd	om	op	individuele	vragen	
van	cliënten	in	te	gaan.	Gezinswerkers	hebben	ook	een	rol	op	wijkniveau.	Van	hen	wordt	
verwacht	dat	ze,	met	partners	in	de	wijk,	bijdragen	aan	het	oplossen	van	
wijkvraagstukken,	zoals	taalachterstand	en	veiligheid.	Oneerbiedig	gezegd	is	de,	
hybride,	functie	van	gezinswerkers	een	vergaarbak	van	kennis,	kunde	en	ervaring.		
	
Er	zit	een	risico	aan	deze	hybridisatie:	onduidelijkheid	over	wat	er	van	gezinswerkers	te	
verwachten	valt.	Deze	onduidelijkheid	maakt	de	beroepsidentiteit		zwak	en	kan	het	
uitoefenen	van	het	vak,	en	daarmee	de	realisatie	van	de	decentralisatiedoelstellingen,	op	
den	duur	in	gevaar	brengen	omdat	gezinswerkers	niet	serieus	genomen	worden.	Dat	
risico	uit	zich	nu	in	de	Utrechtse	praktijk	door	uitspraken	van	samenwerkingspartners	
en	cliënten	als	‘ik	hoef	van	jou	niets	aan	te	nemen,	je	bent	maar	een	gezinswerker’.	De	
directeur	merkt	dat	het	nog	niet	uitgekristalliseerde	vak	de	samenwerking	met	
huisartsen	in	de	weg	staat.	Voor	huisartsen	zijn	gezinswerkers	nog	teveel	een	‘blackbox’,	
zegt	hij.	En	een	van	de	cliënten	zei	dat	haar	ex-partner	een	mediator	verkoos	boven	de	
gezinswerkers	omdat	van	een	mediator	bekend	is	wat	hij	of	zij	doet.			
	
De	hybride	professional	is	echter	een	overwogen	keuze	geweest	en	bovendien	past	dit	
verschijnsel	in	huidige	veranderende	beroepspraktijken	(Noordegraaf,	2015).	
Traditionele	opvattingen	van	de	professional	als	de	autonome	specialist,	denk	aan	
artsen	en	advocaten,	krijgen	concurrentie	van	hybride	professionals	die	generalistisch	
werken	en	bovendien	gericht	zijn	op	samenwerking	vanuit	de	gedachte	dat	complexe	
problemen	niet	door	één	professional	opgelost	kunnen	worden.	Er	ontstaat	een	nieuw	
soort	professional.	De	Gemeente	Utrecht	omarmde	deze	hybride	professional	vanaf	het	
eerste	uur	en	maakte	een	goed	begin	met	de	invulling	van	de	functie	door,	zoals	de	
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ambtenaren	dat	uitdrukken,	‘van	onderop	te	werken’	en	de	ervaring	van	gezinswerkers	
in	de	praktijk	centraal	te	stellen.				
Na	drie	jaar,	en	met	de	periode	van	de	pilotteams	erbij	gerekend	zes	jaar,	wordt	het	tijd	
om	de	ervaring	vast	te	leggen.	De	functie	van	gezinswerker	moet	en	kan	nu	ook	
gedefinieerd	worden.	Het	moet	omdat	het	de	positie	van	de	gezinswerker	in	
samenwerkingsrelaties	zal	verstevigen.	En	die	stevige	relatie	is	nodig	omdat	
gezinswerkers	deze	relaties	nodig	hebben	om	de	decentralisatiedoelstellingen	te	
realiseren.	De	functie	kan	nu	gedefinieerd	worden	omdat	er	voldoende	ervaring	is	en	de	
buurtteams	een	klimaat	van	leren	en	ontwikkelen	kennen	dat	het	definiëren	
gemakkelijker	zal	maken.	Om	in	termen	van	Moore	te	spreken	zal	het	investeren	in	de	
operationele	capaciteit	(leren	en	ontwikkelen)	helpen	om	de	steun	voor	het	werk	van	de	
gezinswerker	en	daarmee	de	decentralisatiedoelstellingen	te	vergroten	en	de	spanning	
op	de	samenwerking	verminderen.		
	
Het	definiëren	van	de	functie	van	gezinswerkers	verdient	een	systematische	aanpak.	
Hiermee	bedoel	ik	dat	het	meer	vereist	dan	met	professionals	in	gesprek	gaan	over	hun		
werkwijze.	Een	interne	blik	draagt	het	risico	in	zich	dat	blinde	vlekken	niet	worden	
gezien	omdat	een	externe	toets	ontbreekt.	Het	is	de	vraag	of	het	beschrijven	van	de	
huidige	werkwijze	van	gezinswerkers	voldoende	is	om	een	toekomstbestendig	vak		te	
definiëren.	De	wensen	en	kennis	van	de	buitenwereld	verdienen	in	de	definiëring	ook	
een	plek.	Met	andere	woorden:	het	definiëren	van	een	functie	is	een	vorm	van	
kennismanagement	en	stijgt	uit	boven	een	gesprek	met	professionals.	Dat	is	niet	
eenvoudig	en	eigenlijk	een	onderzoek	op	zichzelf	waard.	
	
De	aanbeveling	is	dan	ook	vooral	om	buiten	de	grenzen	van	de	organisatie	te	kijken	en	
op	zoek	te	gaan	naar	inspirerende	voorbeelden	die	helpen	bij	het	vastleggen	van	
onbewuste,	impliciete	kennis,	waarover	jeugdzorg	professionals	beschikken	naar	boven	
te	halen.	Ik	noem	er	hier	twee.		
Een	van	die	voorbeelden	is	Nonaka&Takeuchi’s	model	om	impliciete	kennis	expliciet	te	
maken	en	hoe	die	kennis	gedeeld	en	getoetst	kan	worden	bij	belangrijke	anderen	
(Noordegraaf,	2015,	p.129).	Het	gebruik	van	dit	model	gaat	voorbij	aan	het	alleen	
beschrijven	van	het	geleerde.	
	

	
(Bron:	researchgate.net)	
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Ook	Noordegraafs	perspectieven	(2015a)	op	nieuwe	vormen	van	professionaliteit	
kunnen	behulpzaam	zijn	bij	het	definiëren.	Definiëring	kan	volgens	Noordegraaf	langs	
de	lijnen	van	aansturing,	deskundigheid	en	waartoe/uitkomst,	waarmee	hij	bedoelt	dat	
de	nieuwe	professional	zich	afvraagt	waarop	zij	stuurt,	waaruit	haar	deskundigheid	
bestaat	en	waartoe	zij	haar	werk	doet.	Volgens	Noordegraaf	is	de	nieuwe	professional	
niet	alleen	een	kenniswerker,	maar	vooral	gericht	op	het	organiseren	van	samenwerking	
en	kennis.	Verbindend	vakmanschap	kenmerkt	deze	professional.	Zij	werkt	niet	
geïsoleerd,	maar	legt	verbindingen	binnen	en	buiten	de	organisatie.	
	
Voor	de	definiëring	van	de	functie	gezinswerker	kan	dit	er	als	volgt	uitzien:	
	
Aansturing:	
Vraag:	wat	is	kenmerkend	voor	de	aansturing	door	gezinswerkers?	
Richting	van	het	antwoord:	ze	sturen	op	proces/	zijn	gericht	op	samenwerking	tussen	

- cliënt	en	professional	
- professional	en	professional	
- professional	en	partners	in	de	wijk	

	
Deskundigheid:	
Vraag:	wat	is	kenmerkend	voor	de	deskundigheid	van	gezinswerkers?	
Richting	van	het	antwoord:	generalistisch	werken	is	kenmerkend.	Kenmerken	van	
generalisme	zijn:	

- verbinden	van	eigen	expertise	met	die	van	andere	professionals	en	cliënten	
- actieve	verantwoordelijkheid	voor	gezamenlijke	acties	
- actieve	verantwoordelijkheid	voor	relatie	met	stakeholders		

	
Waartoe/uitkomst:	
Vraag:	waar	is	het	werk	van	de	gezinswerker	op	gericht?	
Richting	van	het	antwoord:	op	het	vergroten	van	zelfredzaamheid		
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8.	Reflectie	en	discussie	
	
In	deze	reflectie	kijk	ik	terug	op	de	relevantie	van	en	methodische	keuzes	in	dit	
onderzoek.	
De	doelstelling	van	dit	onderzoek	was	om	te	onderzoeken	hoe	de	buurtteams	bijdragen	
aan	de	realisatie	van	de	decentralisatiedoelstellingen,	in	mindere	mate	wat	ze	bijdragen.	
Ik	heb	daarbij	gebruik	gemaakt	van	Moores	strategische	driehoek.	Interessant	aan	
Moore	is	allereerst	dat	hij	overheden	en	de	publieke	sector	op	de	kaart	zette	als	
waardecreërende	organen.	Daarmee	deed	hij	recht	aan	een	realiteit	waarin	ook	
Utrechtse	ambtenaren	en	professionals	van	buurtteams	proberen	tegemoet	te	komen	
aan	wat	van	waarde	is	voor	burgers	en	voor	de	samenleving,	hoe	ingewikkeld	dat	ook	is.	
Waardecreatie	is	wat	ambtenaren	en	professionals	bezighoudt.	Het	gebruik	van	de	
strategische	driehoek	is	vervolgens	een	interessant	analysekader	gebleken	omdat	het	
een	‘totaalconcept’	biedt	om	naar	een	organisatie	te	kijken.	Zicht	op	maatschappelijke	
waardecreatie	ontstaat	pas	als	je	zowel	kijkt	naar	de	waarden	van	een	organisatie,	van	
wie	ze	steun	krijgen	en	hoe	ze	hun	organisatie	inrichten.	Deze	manier	van	naar	de	
Utrechtse	praktijk	kijken	leverde	interessante	inzichten	op	over	hoe	de	buurtteams	
bijdragen	aan	het	gezond	en	veilig	opgroeien	van	kinderen	en	jongeren.	Daarmee	kan	
het	gebruik	van	de	driehoek,	of	beter,	public	value	management	(PVM),	een	alternatief	
zijn	voor	bestaande	NPM	modellen	om	organisatievraagstukken	te	analyseren.	PVM	kan	
gemeentes	en	organisaties	helpen	bij	het	inrichten	van	hun	werkpraktijk.	Daarnaast	
biedt	de	strategische	driehoek	de	mogelijkheid	om	die	praktijken	te	verbeteren,	
waarmee	de	driehoek	ook	normatief	ingezet	kan	worden.	Waar	waardecreatie	zwak	is,	
moet	geïnvesteerd	worden.	De	resultaten	van	dit	onderzoek	lieten	zien	dat	de	zwakte	in	
steun	en	legitimatie	zat,	al	is	de	aanbeveling	om		niet	daar	te	investeren,	maar	via	een	
omweg,	via	de	randvoorwaarden.		
Het	onderzoek	is	ook	maatschappelijk	relevant	gebleken	omdat	het	heeft	laten	zien	dat	
er	een	nieuw	soort	professional	ontstaat.	Een	inzicht	dat	ook	voor	beroepsopleidingen	
interessant	is	omdat	zij	deze	nieuwe	professional	kunnen	opleiden	en	dat	niet,	zoals	nu	
het	geval	is,	aan	de	beroepspraktijk	overlaten.	In	de	derde	plaats	heeft	dit	onderzoek	
laten	zien	dat	de	werkwijze	van	de	Utrechtse	buurtteams	bijdraagt	aan	zelfredzaamheid,	
een	breed	bediscussieerd	maatschappelijk	thema.	De	Utrechtse	praktijk	kan	daarmee	
inspirerend	zijn	voor	andere	steden	en	sectoren.	Al	met	al	lijkt	het	begin	van	een	
paradigmawisseling,	waarover	in	hoofdstuk	1	is	gesproken,	zichtbaar	te	zijn.	
	
Het	onderzoek	is	ook	wetenschappelijk	relevant	omdat	het	bijdraagt	aan	het	vergroten	
van	empirische	inzichten	in	public	value	management	praktijken,	waar	volgens	
onderzoekers	behoefte	aan	is.	Reflectie	op	deze	praktijken	raakt	de	essentie	van	publiek	
management	en	verdient	alleen	daarom	al	meer	aandacht	(Alford	et	al.,	2017,	p.	600).	
Het	is	dan	ook	interessant	om	een	onderzoek	als	dit	in	andere	gemeentes	uit	te	voeren.	
Temeer	omdat	deze	enkelvoudige	casestudy	van	de	Utrechtse	praktijk	onvoldoende	
representatief	is	vanwege	de	geringe	hoeveelheid	aan	data.	Het	is	daardoor	niet	
mogelijke	om	algemene	uitspraken	te	doen,	al	was	dat	ook	niet	het	doel	van	dit	
onderzoek.	Het	voordeel	van	deze	enkelvoudige	casestudy	daarentegen	is	dat	het	rijke	
informatie	oplevert	voor	deze	ene	casus.	De	specifieke	informatie	is	dan	ook	goed	
bruikbaar	voor	de	buurtteams	wat	bijdraagt	aan	de	maatschappelijk	relevante	van	het	
onderzoek	omdat	het	kan	bijdragen	aan	het	verbeteren	van	de	buurtteams.	
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Niettemin	zijn	er	ook	enkele	kanttekeningen	te	plaatsen	bij	het	gebruik	van	Moore.	Ik	
noem	er	twee.	De	eerste	kanttekening	gaat	over	het	algemeen	belang	versus	
minderheidsstandpunten.	Moore	richt	zich	vooral	op	het	algemeen	belang,	wat	van	
waarde	is	voor	het	collectief,	dus	voor	de	samenleving	als	geheel	(Bennington	&	Moore,	
2011,	p.57-83).	Dat	kan	alleen	door	de	nadruk	te	leggen	op	de	grootste	gemene	deler.	
Dat	roept	de	vraag	op	hoeveel	ruimte	er	is	voor	waarden	die	door	een	minderheid	
worden	aangehangen.	De	strategische	driehoek	biedt	geen	oplossing	voor	blinde	
vlekken.	Rhodes	&	Wanna	(2007)	constateerden	in	hun	kritiek	op	Moore	ook	al	dat	het	
algemeen	belang	lang	niet	in	ieders	belang	is.	Voor	het	algemeen	belang	is	het	belangrijk	
dat	er	een	stem	wordt	gegeven	aan	minderheden,	zij	hebben	wellicht	wijsheid	in	pacht	
die	het	algemeen	belang	kan	dienen.	Een	zwakke	waardecreatie	is	dan	ook	niet	per	se	
slecht	en	kan	juist	aanleiding	zijn	om	een	andere	richting	in	te	slaan	in	plaats	van	meer	
van	hetzelfde.	Zo	is	het	nu	de	meest	logische	koers	voor	de	buurtteams	om	het	
generalisme	te	versterken,	al	zouden	de	kritische	geluiden	hierover	een	plek	moeten	
krijgen.		
Een	tweede	kanttekening	heeft	te	maken	met	de	kwaliteit	van	het	proces	van	
waardecreatie.	Volgens	Moore	is	waardecreatie	de	uitkomst	van	een	proces.	In	Utrecht	
zijn	de	buurtteams,	gemeente	en	cliënten	belangrijke	spelers	in	dat	proces.	Zij	zouden	
geheel	eigen	waarden	kunnen	creëren	omdat	de	Utrechtse	samenleving	nou	eenmaal	
uniek	is.	Dat	lijkt	maar	ten	dele	op	te	gaan.	Utrechtse	waarden	verschillen	in	grote	lijn	
nauwelijks	van	landelijke	waarden,	genoemd	in	hoofdstuk	3,	zo	laat	dit	onderzoek	zien.	
En	het	blijken	waarden	te	zijn	die	al	veel	langer	ten	grondslag	liggen	aan	het	gesprek	
over	zorg	voor	jeugd	(Janssen,	2010).	Dat	roept	twee	vragen	op.	Zijn	er	dan	niet	toch	
dominante	waarden	of	waarden	waarover	al	consensus	bestaat	omdat	ze	voorzien	in	
basisbehoeften	(dichtbij,	mens	in	context	centraal	en	zelfredzaamheid),	zoals	critici	van	
Moore	veronderstelden	(Beck	Jorgensen&Bozeman,	2007;	Meynhardt,	2009;	Rutgers,	
2011).		
De	kwaliteit	van	het	proces	van	waardecreatie	wordt	ook	bepaald	door	de	
gelijkwaardigheid	van	de	partijen	die	waarde	creëren.	In	Utrecht	is	de	gemeente	
duidelijk	een	dominante	speler.	Die	rol	kreeg	ze	enerzijds	toebedeeld	omdat	ze	na	de	
decentralisatie	verantwoordelijk	werd	voor	de	realisatie	van	de	
transformatiedoelstellingen.	Anderzijds	koos	zij	ervoor	om	duidelijk	aanwezig	te	zijn	als	
cocreator	en	zich	te	bemoeien	met	de	zorg	voor	jeugd.	Als	vormgever,	regiehouder	en	
belangrijke	financier	van	de	zorg	voor	jeugd	is	zij	wellicht	een	erg	belangrijke	speler,	
belangrijker	dan	anderen,	in	het	proces	van	waardecreatie.	In	een	vervolgonderzoek	
naar	waardecreatie	in	andere	gemeentes	is	het	interessant	deze	vragen	mee	te	nemen.		
	
Ten	slotte	is	het	goed	om	nog	even	stil	te	staan	bij	de	selectie	van	de	respondenten.	De	
15	mensen	die	zijn	gesproken	vormen	een	redelijk	goede	afspiegeling	van	de	gemeente	
en	de	buurtteams.	Hoewel	er	veel	meer	dan	3	ambtenaren	zijn	verbonden	aan	de	
afdeling	jeugd	van	de	gemeente,	zijn	de	geïnterviewde	ambtenaren	verantwoordelijk	
voor	het	hele	domein	jeugd	en	niet	voor	een	deelonderwerp.	Door	deze	brede	
verantwoordelijkheid	hebben	zij	zicht	op	de	ontwikkelingen	in	het	hele	domein	jeugd.	
De	professionals	en	cliënten	zijn	afkomstig	uit	verschillende	teams	die	verschillende	
groepen	vertegenwoordigen:	onderwijs,	sterke	en	zwakke	wijken.	Voor	de	professionals	
geldt	hetzelfde.	Het	begeleiden	van	jongvolwassenen	op	het	MBO	vraagt	iets	anders	dan	
het	begeleiden	van	verstandelijk	beperkten	of	hoog	opgeleide	ouders.	Uiteindelijk	is	het	
aantal	respondenten	strict	genomen	te	klein	om	betrouwbare	uitspraken	te	doen.	Maar	
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dit	onderzoek	ging	over	betekenisgeving	en	die	kan,	hoe	groot	het	aantal	respondenten	
ook	is,	voor	iedereen	verschillend	zijn.		
	
Ook	de	kwaliteit	van	de	antwoorden	is	lastig	in	te	schatten.	Ook	al	gaat	het	over	
subjectieve	betekenisgeving,	het	is	de	vraag	of	ik	werkelijk	een	inkijk	in	de	
betekenisgeving	heb	gekregen.	Er	kan	altijd	sprake	zijn	van	sociaal	wenselijke	
antwoorden.	Bij	ambtenaren	omdat	ze	de	keuzes	van	beleid	of	hun	positie	willen	
rechtvaardigen.	Zo	snapten	de	ambtenaren	mijn	vraag	over	het	politieke	proces	heel	
goed	en	wisten	zij	dat	het	voor	de	gemeente	gewenste	antwoord	was	dat	zij	geen	
eigengereid	zooitje	zijn	en	de	wethouder	goed	is	geïnformeerd.		Ook	directeuren	kunnen	
sociaal	wenselijk	antwoorden	omdat	ze	de	belangen	van	de	organisatie	veilig	willen	
stellen	en	professionals	zouden	al	te	negatieve	uitspraken	over	hun	eigen	rol	als	een	
persoonlijk	falen	kunnen	zien.	En	bij	cliënten	geldt	dat	zij	die	overwegend	negatief	zijn	
al	lang	geen	cliënt	van	de	organisatie	meer	zijn	en	daardoor	moeilijk	bereikbaar	voor	
een	onderzoek	als	dit.	Niettemin	waren	alle	respondenten	niet	alleen	maar	positief.	Zij	
konden	pijnpunten	goed	benoemen	en	waren	bereid	die	zonder	veel	aansporing	te	
vertellen.	Helpend	kan	daarbij	zijn	geweest	dat	van	tevoren	is	gezegd	dat	de	hun	
antwoorden	alleen	bestemd	zijn	voor	dit	onderzoek.		
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Bijlagen	
	

Lijst	met	geïnterviewden	
	
Managers	buurtteams	

1. Marenne	van	Kempen,	24	mei	2017	(D1)	
2. Matthijs	Riemens,	16	november	2017	(D2)	

	
Professionals	

1. Houria	Bouzerda,	MBO	team,	13	november	2017	(H1)	
2. Robijn	Pouwels,	Overvecht,	15	november	2017	(H2)	
3. Sylvia	Hof,	Noordoost,	17	november	2017	(H3)	
4. Sanne	Smit,	Zuilen,	21	november	2017	(H4)	
5. Saskia	Valkenhoef,	Vleuten,	4	december	2017	(H5)		

	
Ambtenaren	Gemeente	Utrecht,	

1. Matthijs	Riemens,	17	mei	2017		
2. Wytse	de	Jong,	21	november	2017	(A1)	
3. Wilma	Prins	21	november	2017	(A2)	

	
Cliënten	

1. Femke,	MBO,	13	november	2017	(C1)	
2. Marita,	Noordoost,	17	november	2017	(C2)	
3. Wendy,	Zuilen,	20	november	2017	(C3)	
4. Raymond,	Overvecht,	22	november	2017	(C4)	
5. Helena,	Vleuten,	4	december	2017	(C5)	

	

Topics	en	vragen	
	
Managers	buurtteams	
	

1. De	betekenis	van	de	decentralisatie	(waarde)	
a. Waar	gaat	de	decentralisatie	volgens	jullie	over?	
b. Zijn	we	in	een	ander	‘verhaal’	terecht	gekomen?	Wat	vinden	jullie	van	dat	

verhaal?	
2. De	betrokkenheid	(taken/rollen/verantwoordelijkheden)	van	buurtteams	bij	de	

decentralisatie	(creatie	+	OC)	
a. Welk	rol/taak/verantwoordelijkheid	hebben	de	buurtteams	in	dit	

verhaal?	
b. Welke	betekenis	geven	jullie	aan	de	uitdrukking	‘buurtteams	als	spil	van	

de	transformatie’?	Welke	gevolgen	heeft	dat?		
c. Wat	vraagt	dit	van	de	mensen	in	de	organisatie?	Wat	hebben	zij	nodig?	
d. Lukt	dat?	Wat	wel/wat	niet?	En	waarom?	

3. Eigen	betrokkenheid	(taak/rol/verantwoordelijkheid	bij	het	
besturen/organiseren	van	buurtteams	(creatie	+	OC)	
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a. Welke	rol/taak/verantwoordelijkheid	hebben	jullie	zelf	in	het	ervoor	
zorgen	dat	de	buurtteams	kunnen	doen	wat	ze	moeten	doen?	

b. Wat	vraagt	dit?	Wat	heb	je	nodig?	
c. Lukt	dat?	Wat	wel/wat	niet?	En	waarom?	

4. Eigen	betrokkenheid	bij	de	decentralisatie	(creatie	+	OC)	
a. Hebben	jullie	naast	het	besturen/organiseren	van	de	buurtteams	nog	een	

andere	rol/taak/verantwoordelijkheid?	Zo	ja,	wat	is	die?	
b. Wat	vraagt	dit?	Wat	hebben	jullie	nodig?	
c. Lukt	dat?	Wat	wel/wat	niet?	En	waarom?	

5. De	betrokkenheid	(taken/rollen/verantwoordelijkheden)	van	andere	partijen	bij	
de	decentralisatie	(creatie	+	OC)	

a. Welke	rol/taak/	verantwoordelijkheid	hebben	partners	bij	de	
decentralisatie?	Wat	zijn	de	verschillen	met	de	rol	van	de	buurtteams?	

b. Wat	zijn	jullie	ervaringen	met	partners	en	hun	bijdrage	aan	de	
decentralisatie/transformatie?	

c. Hoe	zien	jullie	jullie	rol	om	met	partners	te	transformeren?	
d. Lukt	dat?	Wat	wel/niet?	Waarom?	

6. Relatie	met	opdrachtgever	bij	het	vormgeven	van	decentralisatie	(creatie	+	OC)	
a. Hoe	typeren	jullie	de	rol	van	de	opdrachtgever	in	het	realiseren	van	

decentralisatiedoelstellingen?	Wat	is	anders	aan	die	relatie	dan	voor	de	
decentralisatie	(los	van	dat	de	volledige	verantwoordelijkheid	nu	bij	de	
gemeente	ligt)?		

b. Wat	is	er	nodig	om	die	relatie	goed	vorm	te	kunnen	geven?	
c. Lukt	dat	etc?	

7.		 Terug	naar	vraag	1:	hoe	goed	staat	het	andere	‘verhaal’?		
	
	
Professionals	
	

1. De	betekenis	van	werken	bij	een	buurtteam	(waarde)	
a. Wil	je	vertellen	hoe	je	bij	het	buurtteam	terecht	bent	gekomen?		
b. Wat	wist	je	van	het	buurtteam/wat	had	je	erover	gehoord?	
c. Waarom	wilde	je	er	werken?	

2. De	betekenis	van	de	decentralisatie/transformatie	(waarde)	
a. Hoe	wordt	er	binnen	jullie	team	gepraat	over	de	

decentralisatie/transformatie.	
b. Waar	gaat	de	decentralisatie/transformatie	volgens	jou	over?	
c. Is	je	werk	veranderd	na	de	decentralisatie	(los	van	het	veranderen	van	

baan).	Kan	je	uitleggen	wat	er	is	veranderd?	Doe	je	je	werk	anders?	
d. Wordt	er	volgens	jou	nu	betere	hulp	geleverd?	

3. Randvoorwaarden	voor	goed	hulpverlenen	(OC)	
a. Wat	heb	je	nodig	om	je	werk	goed	te	doen?	Heb	je	dat	ook?	
b. Wie	heb	je	nodig	om	je	werk	goed	te	doen?	Zijn	ze	er	ook?	

4. Rol	van	de	gezinswerker/eigen	rol	(taak/rol/verantwoordelijkheid)	(creatie)	
a. Wat	is	je	eigen	rol/taak	binnen	basishulp?	Wat	vind	je	belangrijk?	Wat	is	

goede	hulp?	Wanneer	ben	je	tevreden?	Wanneer	denk	je	dit	is	niet	
goed/had	echt	anders	gemoeten?	En	waar	ligt	dat	dan	aan?	

5. Relatie	met	de	cliënt	(waarde	en	creatie)	
a. Wat	vind	je	belangrijk	in	de	relatie	met	je	client?		
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b. Kun	je	waarmaken	wat	je	belangrijk	vindt?	Waarom	wel/niet?	
6. Relatie	met	belangrijke	anderen	(collega’s	en	andere	organisaties,	netwerk	

client)	(creatie	en	OC)	
a. Kan	je	aan	de	hand	van	een	voorbeeld	uitleggen	wat	het	belang	van	

samenwerken	is?	Wat	was	er	anders	niet	gebeurd/niet	goed	gegaan?	
Kan	hier	gaan	om	samenwerken	met	collega,	netwerk	van	de	client	of	
iemand	van	andere	organisatie.			

	
Ambtenaren	Gemeente	Utrecht	
	

1. De	rol	van	de	overheid	in	het	algemeen	en	bij	het	creëren	van	waarde	in	het	
bijzonder	(waarde	en	creatie).	

2. De	betekenis	van	de	decentralisatie	(waarde)	
3. De	betrokkenheid	(taken/rollen/verantwoordelijkheden)	van	buurtteams	bij	de	

decentralisatie	(creatie	+	organisational	capacity	(OC))	
4. De	betrokkenheid	(taken/rollen/verantwoordelijkheden)	van	andere	partijen	bij	

de	decentralisatie	(creatie	+	OC)	
5. De	betrokkenheid	(taken/rollen/verantwoordelijkheden)	van	ambtenaren	bij	de	

decentralisatie	(creatie	+	OC)	
6. De	rol	van	de	ambtenaar/eigen	rol	in	het	politieke	proces	(mogelijke	conflicten)	

	
	
Cliënten	
	

1. Ervaringen	met	jeugdhulpverlening	(waarde	en	OC	en	waarschijnlijk	ook	creatie)	
a. Heb	je	voordat	je	met	het	buurtteam	in	aanraking	kwam	al	eens	om	hulp	

gevraagd?	Of	je	ouders	voor	jou?	Wil	je	daar	iets	over	vertellen?	Wat	vond	
je	prettig/wat	niet?	

2. Ervaringen	met	het	buurtteam	(id)	
a. Hoe	kwam	je	in	aanraking	met	het	buurtteam?	Was	het	moeilijk	om	hulp	

(noem	je	het	eigenlijk	hulp??)	te	vragen?	Was	het	moeilijk	om	het	
buurtteam	te	vinden?	

b. Wat	wist	je	van	het	buurtteam?	Wie	had	je	er	iets	over	verteld?		
c. Kan	je	iets	zeggen	over	wat	je	van	de	buurtteams	vindt?	(Of	kan	je	alleen	

iets	zeggen	over	de	gezinswerker?)	
3. Ervaringen	met	de	gezinswerker	(id)	

a. Herinner	je	je	nog	wat	je	eerste	reactie/gedachtes	waren	toe	je	contact	
had	met	de	gezinswerker?	

b. Had	je	enig	idee	wat	de	bedoeling	was	van	de	hulp?		
c. Hoe	verliep/verloopt	de	hulp?	Hoe	vaak	zien	jullie	elkaar,	was	dat	eerst	

vaker/minder	vaak?	Wat	doen	jullie?		
d. Wat	betekent	de	gezinswerker	voor	jou	(als	een…deskundige,	

professionele	gesprekspartner,	vriendin,	moeder,	tante,	docent,	
buurvrouw,	van	alles)		

e. Wat	doe	je/zou	je	doen	als	je	ontevreden	was	over	de	hulp?	
4. Eigen	rol	in	het	realiseren	van	doelstellingen	(creatie)	

a. Wat	doe	je	zelf?	Is	dat	gemakkelijk?	Krijg	je	‘opdrachten’.	
b. Wat	gaat	nu	beter?	Zijn	er	ook	dingen	die	slechter	gaan?		
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Codeboom		
Maatschappelijke	waardecreatie	buurtteams	jeugd	&	gezin	Utrecht	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kinderen	gezond	en	
veilig	laten	opgroeien	

	

Public	Value	

Betekenis	
decentralisatie	

Dichtbij,	1	loket,	eigen	
regie	

Betekenis	buurtteam	
Spil,	beantwoorden	alle	
vragen,	toegankelijk,	
regelarm,	efficient	

Relatie	client/
professional	 Menselijke	professional	 Sterk	

Steun	en	legitimatie	 Relatie	belangrijke	
anderen	

Gemeente	Utrecht	 Sterk&steunend	

Huisartsen/scholen/
woningcorporaties/ggz	 Overwegend	zwak	

Operationele	Capaciteit	 Randvoorwaarden	

leren&ontwikkelen	
intervisie/casuistiek	

		

collega's	als	expert	en	
toetssteen	


