
 
 

Overzicht inrichting en stand van zaken lokale teams per gemeente t.bv. inkoop Jeugdhulp FoodValley 2016 e.v.  

Toelichting document 

In de FoodValley verschilt de inrichting en plek van lokale teams (of toegang) per gemeente. Ten behoeve van de afstemming met tweede- en derdelijns zorg 

is inzicht in de lokale situatie per gemeente wenselijk. In dit document wordt de situatie per gemeente (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, 

Scherpenzeel en Veenendaal) kort weergegeven.  

De inrichting van de lokale teams is nergens in beton gegoten en in veel gevallen zijn de lokale teams in ontwikkeling. Dat betekent dat op basis van 

voortschrijdende inzichten de situatie in de (nabije) toekomst anders kan zijn dan hierin wordt weergegeven. Dit overzicht zal regelmatig worden aangepast op 

basis van nieuwe situaties en van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.  

Dit overzicht is opgesteld ten behoeve van de inkoop en bijbehorende afstemming tussen zorgaanbieders lokaal en (boven)regionaal.  

Algemene contactgegevens per gemeente  

Barneveld  0342-414816 (CJG Barneveld) 

Ede  0318-745757 (CJG Ede) 

Nijkerk  14033 (algemeen nummer gemeente) 

Renswoude 0318-578150 (Dorpsteam Renswoude)  

Rhenen  0317-617072 (CJG Rhenen) 

Scherpenzeel 033-2772324 (Gemeentewinkel Scherpenzeel) 

Veenendaal 0318-538222 (CJG Veenendaal)  

 

 

 

  



 
 

Barneveld  

  

Indicatief model 

 

 1 centraal team gespreksvoerders jeugd (6 personen, ruim 4 fte), met als opdracht; 

 In kaart brengen van de ondersteuningsvraag en de passende oplossing (“voorveld”, algemene 

voorziening gemeentelijke vangnetvoorziening); zoveel gesprekken als daarvoor nodig zijn, 

oplossingsgericht werken; integraal kijken. 

 Zijn momenteel gestationeerd op CJG, waar verbinding gezocht kan worden met daar 

aanwezige disciplines op gebied van jeugd. 

 Zijn in dienst van de gemeente, maken deel uit van team gespreksvoerders Jeugd, Wmo en 

leerplicht zodat bij meervoudige vragen verbinding 3D breed (Wmo –leerplicht, maar ook 

Participatiewet en schuldhulpverlening ) gemaakt kan worden. 

Naast het team gespreksvoerders het CJG met preventiewerkers (school maatschappelijk werk, 

jeugdverpleegkundigen) en ambulant gezinsbegeleiders vanuit diverse Jeugd en opvoedhulp 

organisaties, AWBZ en GGZ. Taken:  

- preventieve algemene voorzieningen (interventieniveau 1 en 2*); 
- ondersteunende algemene voorzieningen (interventieniveau 3); 
- sluitende ketenaanpak, coördinatie van zorg; 
- gezinsondersteuning door het lokale team. 
 
Doelgroep: ouders, opvoeders, vrijwilligers, die werken met en jongeren en kinderen van 0-23 jaar 
 

Status teams 

 

Team gespreksvoerders Jeugd geïnstalleerd per 1-12-14 Sinds 1 juli opgegaan in team 

Gespreksvoerders jeugd, Wmo en Leerplicht. Ambitie is verdere ontwikkeling van wat onder  hierboven 

beschreven. 

Verdere afstemming en positionering moet plaatsvinden n.a.v. doorontwikkeling en verzelfstandiging 

CJG Barneveld per 1 januari 2016. 

Toegang en mandatering 

 

Meldingen worden gedaan bij het CJG. Als meteen duidelijk is dat volstaan kan worden met lichtere 

vorm van ondersteuning wordt melding daar opgepakt. Zo niet: gaat melding door naar een 



 
 

 gespreksvoerder. 

De gespreksvoerders voeren gesprek(ken) om te bepalen wat nodig is en welke oplossingen passend 

zijn. Geven beschikkingen af voor zwaardere vormen van ondersteuning. Ze voeren zelf geen 

ondersteuning uit. 

Expertise aanwezig in team 

 

 

Team gespreksvoerders jeugd  is samengesteld vanuit  verschillende expertises (J-GGZ,  AWBZ, 

(LVG), Jeugdzorg). Specialisme binnen team: naar buiten toe generalist.  

Het ambulante team bestaat nu nog uit medewerkers vanuit de diverse organisaties. Leger des Heils, 

Lindenhout, Intermetzo, Youké, Timon, st Breder, Eleos, Icare, Elan Barneveld en De Kerstencentrum. 

De professionals profileren zich naar de burger toe als generalist, maar hebben ieder hun eigen 

specialistische achtergrond die ze tijdens teambijeenkomsten en intercollegiaal overleg inzetten. 

In de komende periode moet duidelijk worden welke professionals in dienst komen van de Stichting 

CJG en met welke organisaties we verder gaan in een netwerkconstructie. 

Expertise aanwezig in schil om team 

 

 

De ambulant medewerkers worden begeleid door een gedragswetenschapper van Lindenhout. 

Tijdens de casuïstiekbespreking van de gespreksvoerders is een gedragswetenschapper en jeugdarts 

aanwezig. 

Organisatie en aansturing 

 

 

Team gespreksvoerders jeugd wordt aangestuurd door teamleider (Jeugd, Wmo, Leerplicht) van de  

afdeling sociaal domein gemeente Barneveld.  

Coördinator CJG stuurt preventiewerkers en ambulant team inhoudelijk aan. Ambulant team werkt 

onder verantwoordelijkheid van de eigen (moeder-)organisatie. 

 

 
 
 
  



 
 

EDE 

  

Indicatief model 

 

 

Ede kent vier sociaal teams. Dit team is er voor 0-100 jarigen en buigt zich in principe over situaties 

die juist ook om een integrale oplossing vragen. De doelgroep voor het sociaal team zijn dan ook díe 

burgers/huishoudens die problemen ervaren op meerdere leefdomeinen, bijvoorbeeld een combinatie 

van schulden, sociale en opvoedingsproblemen. 

De teamleden hebben een specialistische achtergrond maar een generalistische werkwijze.  

Naast de sociaal teams is er een CJG netwerkorganisatie welke te vinden is op de vindplaatsen 

(scholen, peuterspeelzalen, consultatiebureau, etc.). Geen eigen loket, wel een website en een 

telefoonnummer. CJG kernteam doet de toeleiding naar hulp/zorg en biedt zelf kortdurende 

ondersteuning rondom opgroei- en opvoedvragen. 

Status teams 

 

In 2013 is gestart met een pilot van 2 sociaal teams in Ede. Vanaf 2014 zijn er 4 teams actief. Het 

CJG is al veel langer actief. 

Toegang en mandatering 

 

 

Het is de CJG medewerker, de WPI-consulent/intaker of de gezinsregisseur van het sociaal team die 

samen met het gezin/hulpvrager conform het regisseursmodel een plan van 

aanpak/ondersteuningsplan opstelt. In veel gevallen nemen zij, al dan niet in overleg met een expert 

op het terrein, het besluit over óf en zo ja welke specialistische voorziening wordt toegekend.  

In principe is aan de toekenning van een specialistische/zwaardere voorziening ook gekoppeld dat er 

een beschikking wordt gegeven.  

De professionals uit het CJG/sociaal team bieden zelf ook kortdurende ondersteuning.  

Expertise aanwezig in team 

 

 

De teams werken vanuit een generalistische visie. Zij verbinden ondersteuningsvragen op diverse 

leefgebieden aan elkaar en zijn in staat die zelfstandig te ondersteunen: vragen worden opgelost 

binnen het team én met huishouden als partner. De partner is de deskundige en regisseur van de 

eigen situatie. Een van de teamleden, de gezinsregisseur voor dat huishouden, houdt het overzicht, 

heeft waar en als nodig de regie en is het aanspreekpunt voor het gezin. In veel gevallen zal zij/hij 



 
 

ook daadwerkelijk zelf hulp bieden in het gezin. 

In het team zijn in principe de volgende specialismen vertegenwoordigd: maatschappelijk werk, 

inkomen/schuldhulpverlening/WMO, jeugd, wijkverpleging, cliëntondersteuning en  psychiatrie.   

Expertise aanwezig in schil om team 

 

 

In Ede willen we de zorg naar de hulpvrager toe brengen en niet meer dan nodig is naar de tweede 

lijn/specialistische zorg verwijzen. Met de aanbieders van die gespecialiseerde voorzieningen zijn 

deels al afspraken  gemaakt over consultatie mogelijkheden en/of kortdurende ondersteuning door die 

‘specialisten’ (voor de ggz partners). 

Daarnaast is er ook in 2015 nog de zogenoemde ‘specialisten aan de voorkant’ mogelijkheid om 

vragen voor te leggen. Soms heeft een begeleidend professional behoefte aan specialistisch advies 

om weer verder te kunnen met de cliënt/het huishouden.  Vragen daartoe kunnen gedaan worden 

vanuit het CJG en het sociaal team. Bezien zal moeten worden (ook irt het regionaal expertteam) of te 

zijner tijd ook de huisarts en/of zijn POH-er daarop een beroep kunnen doen. 

Organisatie en aansturing 

 

De 4 sociale teams en het CJG worden aangestuurd door 5 coördinatoren die in dienst van zijn de 

gemeente.  

 

  



 
 

Nijkerk 

  

Indicatief model 

 

Er zijn vier lokale teams, geïntegreerd jeugd/volwassenen; twee gekoppeld aan de gezondheidscentra 

in de wijk. Het uitgangspunt is 1 contactpersoon (regisseur), 1 plan. Doelgroep 0-100 jaar. De 

preventieve taken van het CJG zijn opgenomen in de lokale teams.  

Status teams 

 

 

De wijkteams zijn pilots die sinds 1 januari 2015 volledig draaien. En binnenkort door College en Raad 

geëvalueerd worden. Dit is binnen een jaar zeker nog te vroeg, de richting is echter duidelijk  en wordt 

aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en resultaten evaluatie. 

Toegang en mandatering 

 

 

De uitvoering betreft generalistische jeugdhulp tot en met interventieniveau 3. Die wordt dus door de 

teamleden zelf gegeven. 

Daarnaast beschikken de lokale teams over de noodzakelijke kennis om de indicaties voor 

specialistische jeugdhulp vanaf niveau 4 in te zetten, inclusief het veiligheidsdomein.  

De teamleden hebben mandaat de beschikkingen af te geven. Bij twijfel vindt overleg met de 

teamleider plaats of de backoffice van de gemeente. Uiteraard kan consult bij de specialistische zorg 

worden gevraagd.  

Expertise aanwezig in team 

 

De teamleden zijn gedetacheerd vanuit bestaande instellingen in de zorg zoals MEE Veluwe, Stimenz, 
Philadelphia, Beweging 3.0, Gemeente Nijkerk, Amaris, Lindenhout, CJG en Sustvarius. 

Expertise aanwezig in schil om team Er is een dyslexiespecialist aan het lokale team verbonden om deze dossiers te bezien.  

Organisatie en aansturing 

 

 

Elk team heeft een teamleider. Er zijn twee teamleiders die ieder twee teams hebben (Hemmo Sander 

en Carole van de Logt).  

Daarboven een projectleider in dienst van de gemeente (Iryna Batyreva) . Deze vormt naast twee 

proces coördinatoren (Annelies Kooiman en verv. Henk Krooi) de verbinding naar de gemeente 

(backoffice en bestuur).  

 



 
 

Renswoude 

  

Indicatief model 

 

 

Eén team voor 0-100. Dit dorpsteam is samengesteld als netwerkorganisatie. De medewerkers zijn 

gedetacheerd vanuit hun moederorganisatie.  

Beschikbaar voor het bieden van kortdurende ondersteuning (5 – 10 gesprekken) of laag frequentie 

ondersteuning.  

 Toegang tot Jeugdhulp met beschikking 

 Coördinatie van zorg  

Korte lijnen met JGZ, Leerplicht, Sociale zaken en wijkagent. 

Status teams Het team is sinds 1 januari 2015 actief.  

Toegang en mandatering 

 

 

Toegang tot jeugdhulp ligt in het Dorpsteam en er wordt kortdurende ondersteuning (5-10 gesprekken) 

geboden. Werkelijke mandaat voor een beschikking ligt bij medewerkers van de gemeente die in het 

dorpsteam zitten (coördinator en 2 Wmo-consulenten). 

Er is een samenwerking met het CJG Veenendaal voor de inzet van Opvoedspecialisten (bijv. m.b.t. 

echtscheiding, opvoedondersteuning)  

Expertise aanwezig in team 

 

Wmo consulenten, (oud-) BJZ medewerker, MEE consulent, (J)Amw’er, wijkverpleegkundige en een 

coördinator.  

Dyslexiespecialist op basis van inhuur beschikbaar voor de beoordeling van dossiers.  

In samenwerking met CJG Veenendaal is beschikbaar: J&O specialisten (Youké, Lindenhout en Timon) 

en consultatie van een gedragsdeskundige. 

Wensen voor 2016: GGZ gedragsdeskundige in samenwerking met CJG Veenendaal 

Per december 2015 krijgen wij een nieuwe BJZ medewerker. De verwachting is dat dit iemand is met 

specifieke kennis over (v)echtscheidingen en ouderschapsbemiddeling.  



 
 

Expertise aanwezig in schil om team 

 

Korte lijnen met de huisartsenpraktijk, basisonderwijs Renswoude, wijkagent, JGZ, GGD. 

Alle jeugdpartners spreken wij ieder kwartaal voor een afstemming tussen Dorpsteam en lokale 

partners.  

Organisatie en aansturing Gemeentelijke coördinator.  

 

  



 
 

Rhenen 

  

Indicatief model 

 

 

Het Jeugdteam bestaat uit ongeveer 10 gezinswerkers, die naast vraagverheldering ook zelf 

ondersteuning bieden en toe leiden naar gespecialiseerde zorg. Jeugdteamleden maken deel uit van 

zorgstructuur op de scholen en voor- en naschoolse voorzieningen. 

Vanuit het CJG worden meervoudige vragen naar het Jeugdteam toe geleid. Er wordt altijd gewerkt, 

gesproken met de jeugdige en het gezin. 

Doelgroep team: 0-18 jaar met meervoudige vragen; waarbij er naar meerdere levensgebieden van het 

gezin wordt gekeken en daar wordt op georganiseerd (bv schuldhulpverlening, ondersteuning ouders 

etc.). Nauwe samenwerking met sociaal team Rhenen. Er wordt gewerkt met coördinatie van zorg 

binnen het Jeugdteam. Voor cliënten die nu in zorg zijn en er nog geen contactpersoon is, is de 

coördinator CJG de contactpersoon. 

Status teams CJG is een netwerkorganisatie opgericht in 2011. In 2012 en 2013 is er vanuit het CJG gewerkt op 

basis van experiment ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Vanaf 2014 werkt Rhenen met een 

Jeugdteam. Aanmeldingen bij het jeugdteam in 2014: 130; eerste half jaar 2015: 100  

Op 3 juli 2015 hebben 30 partijen het convenant sociaal domein Rhenen met aansluitdocument privacy 

ondertekend. Met diverse zorgaanbieders en lokale organisaties zijn daarmee afspraken vastgelegd 

over de gezamenlijke werkwijze. 

Toegang en mandatering 

 

CJG is het loket voor vragen en advies en ook de aanduiding voor de netwerkorganisatie. Voor de 

gemeente is het CJG de toegang; inwoners komen ook met hun signalen, vragen bij de organisaties, 

deskundigen in het CJG netwerk (bv JGZ consultatiebureau of verloskundige of maatschappelijk werk). 

De gezinswerker stelt een beschikking op als eventuele uitkomst van het Ondersteuningsplan en het 

mandaat voor het besluit ligt bij de procesregisseur casuïstiek van het Jeugdteam en coördinator CJG. 

Expertise aanwezig in team 

 

Het Jeugdteam kent een brede expertise met onder meer gezinswerkers van  MEE, Youke, JGZ, CJG 

medewerkers met o.m. expertise veiligheid (vm bureau jeugdzorg).  



 
 

 

Expertise aanwezig in schil om team 

 

In de schil om het Jeugdteam: consultatie en advies door GGZ (Pro Persona), Jeugdarts, 

Jongerenwerk, Leerplicht; gedragswetenschapper van Youké.  Accent ligt op afstemming, expertise 

verbreden op casusniveau.  

Organisatie en aansturing 

 

Het Jeugdteam komt elke maandagmiddag bij elkaar om caseload te verdelen en voor intervisie.  

Openingstijden/bereikbaarheid team: via CJG.  

Het Jeugdteam heeft een procesregisseur casuïstiek voor de aansturing en ter begeleiding van de 

doorontwikkeling van het team. De coördinator CJG heeft de totale verantwoordelijkheid voor het CJG, 

zowel het preventieve als curatieve deel. 

In Rhenen is er, ook vanwege de omvang van de gemeente, gekozen voor een gemengd model voor 

de invulling van het Jeugdteam. Dat wil zeggen dat een aantal functies tot een vaste basis wordt 

gerekend en voor deze functies zijn mensen in gemeentelijke dienst. De meer caseload afhankelijke 

invulling is ingevuld met expertise van zorgaanbieders. Voor deze combinatie is ook in 2016 gekozen. 

Het jeugdteam en sociaal team werken intensief samen als het toegevoegde waarde heeft op 

gezinsniveau. Er zijn gezamenlijke loketten en er wordt samen opgeleid bv m.b.t. veiligheid, uitwisselen 

van gegevens. 

 

 

 

  



 
 

Scherpenzeel 

  

Indicatief model 

 

 

Twee gespreksvoerders Jeugd (functienaam klantmanagers) in dienst van de gemeente voor 

jeugdhulpvragen voor de beslissingen in de interventieniveaus 4 t/m 7. Ze vormen samen met de 

gespreksvoerders Wmo en P-wet één team. Het team heeft haar werkplek in het gemeentehuis en 

houdt ’s morgens spreekuur in het Eerstelijnsgezondheidscentrum Het Foort. 

Opdracht:  in kaart brengen van de ondersteuningsvraag en een passende oplossing vaststellen 

waarbij eigen kracht of inzet netwerk een belangrijk thema is. Er wordt oplossingsgericht gewerkt 

conform De Kanteling in de Wmo.  

Naast het team gespreksvoerders hebben we het CJG voor de interventieniveaus 1 t/m 3.  

In 2015 zijn ambulante gezinsbegeleiders vanuit de inkoop 2015 aan het jeugdteam toegevoegd. Hun 

taken: gezinsondersteuning in de interventieniveaus 3 t/m 5.  

De gespreksvoerders, de ambulante gezinsbegeleiders, de CJG – medewerkers, de jongerenwerker, 

de leerplichtambtenaar en het AMW vormen samen het Lokale Ambulante Team (voorheen het sub 

regionale experiment CJG@home).  

Status teams 

 

 

Gestart vanaf het vierde kwartaal 2014. 

Recent is besloten om twee parttime ambulante gezinsbegeleiders in dienst te nemen per 1 januari 

2016. Ook wordt onderzocht of de toegang (incl. werkplekken) voor jeugdhulp geconcentreerd kan 

worden bij het CJG. Discussie waarschijnlijk afgerond per 1 januari 2016. 

Toegang en mandatering 

 

Ondersteuningsvragen voor jeugd komen nu binnen bij de gesprekvoerders (4 t/m 7) of het CJG (1 t/m 

3). De gespreksvoerders zijn namens het college gemandateerd om beschikkingen af te geven. Dat is 

incl. dwang en drang. 

Gespreksvoerders jeugdhulp voeren indien nodig max. 5 gesprekken voor kortdurende interventies 

(interventieniveau 3). 



 
 

Expertise aanwezig in team 

 

 

De gespreksvoerders Jeugd zijn generalist met het specialisme: drang, dwang, jeugdbescherming. 

Het ambulante team bestaat in 2015 uit medewerkers van: Youké, Timon, Leger des Heils en 

Lindenhout. Specialismen zijn: crisisopvang, ouderschapsbemiddeling,10 voor Toekomst, autisme, 0 tot 

7 jaar, gezinscoaching, KIES training, Stop 4 – 7.   

Expertise aanwezig in schil om team 

 

 

De ambulante gezinsondersteuners vanuit de Zorgaanbieders worden begeleid door een 

gedragswetenschapper van Lindenhout. Ze is ook tijdens casuïstiekbespreking aanwezig. 

Elke vier weken is er casuïstiekoverleg en intervisie.  

Organisatie en aansturing 

 

Het team met alle gespreksvoerders 3-D worden aangestuurd door het afdelingshoofd van de 

Gemeentewinkel. Eén van de gespreksvoerders Jeugd is procescoördinator Jeugd. Dat is de 

schakelfunctionaris tussen de gemeente en de buitenwereld (netwerkpartners, zorgaanbieders e.d.). 

 

 

  



 
 

Veenendaal 

  

Indicatief model 

.  

Het CJG in Veenendaal is een stichting met een directeur (Erik Vermathen, ai).  

Het CJG werkt met 4 wijkteams. Elk team heeft een coördinator (of een duo van 2 coördinatoren).  

Doelgroep: jeugd.  

Opdracht: toegang, toeleiding en ondersteuning. Vanuit het CJG wordt zoveel als mogelijk ook al 

directe ondersteuning geboden. In het CJG werken verschillende specialisten. De verschillende 

specialisten gezamenlijk zorgen voor een breed aanbod. CJG werkt nauw samen met de JGGZ, op 

scholen en met huisartsen. 

Status teams 

 

 

In oktober 2014 zijn twee pilotteams gestart. In januari 2015 is dat uitgebreid naar 4 teams. 

Het CJG werkt goed in de huidige vorm; tegelijkertijd is voor 2016 en verder een doelstelling om zich 

door te ontwikkelen. Onder andere door meer (andere) specialistische kennis in huis te nemen (GGZ), 

meer preventieve activiteiten op te zetten, de samenwerking met andere spelers in het veld te 

intensiveren (onderwijs, huisartsen), aansluiting 18-/18+ te verbeteren, etc.  

Toegang en mandatering 

 

 

Teamleden geven een advies aan de gemeente over de beschikking. De gemeente toetst dit 

(voornamelijk procedureel) en geeft na akkoord de beschikking af.  

De teamleden geven ook ondersteuning. Niet alleen lichte ondersteuning.    

Expertise aanwezig in team 

 

 

Brede expertise; gezamenlijk een generalistisch aanbod. Zo profileren ze zich ook naar inwoners toe: je 

kunt voor al je vragen rondom opvoeden en opgroeien bij het CJG terecht (daarna wordt er binnen het 

CJG gekeken wie de betreffende zaak het handigst kan oppakken). Voor verschillende partners geldt er 

één centraal aanspreekpunt in het CJG (zo hebben huisartsen en verschillende scholen één 

aanspreekpunt gekregen in het CJG, waardoor korte lijntjes).  

Het CJG en de 4 teams werken op het domein jeugd. In het CJG zitten verschillende specialisten.  



 
 

 

Expertise aanwezig in schil om team 

 

Het CJG is nog zoekende (in afstemming met gemeente / inkoop) over hoe een soort van 

specialistische schil rondom het CJG gevormd kan worden (voor advies / ondersteuning).  

Organisatie en aansturing 

 

 

CJG is een aparte stichtging, los van de gemeente (dienstverleningsovereenkomst). De medewerkers 

zijn (of komen in 2016) in dienst. CJG heeft een directeur; binnen de gemeente is er een 

contactpersoon voor het CJG die resultaten CJG monitort, bijstuurt, met ze overlegt over de koers, etc. 

(directeur CJG = Erik Vermathen; contactpersoon gemeente = Gerrit Visser) 

 

 
 
 
 


