G E Z A M EN L I J K E TA A L ZO R G VO O R J EU G D - R EG I O H A AG L A N D EN

INLEIDING
UITGANGSPUNT: METHODIEK GIZ
In 2014 is in Haaglanden GIZ (gezamenlijk inschatten zorgbehoeften) ingevoerd, een
wetenschappelijk onderbouwde en integrale methodiek waarmee jeugdprofessionals
samen met kinderen of jongeren en hun ouders de ondersteuningsbehoeften en de
beoogde resultaten in kaart brengen. Op basis van de wensen, de behoeften en de
positieve eigenschappen van het gezin, maken de jeugdprofessional samen met hen
een resultaatgericht ondersteuningsplan. Met GIZ kunnen ze dit plan monitoren.

Bij de keuze voor een methodiek als uitgangspunt voor een gezamenlijke taal is gekozen
voor GIZ omdat deze bij vrijwel alle betrokken
organisaties bekend is. Zodoende kan op al
opgedane ervaringen worden doorgebouwd.
GIZ is ontwikkeld binnen de Academische
Werkplaats Samen voor de Jeugd.

Voor de invoering van de methodiek was er destijds een breed draagvlak in de gehele
regio. Met de GIZ is de regio op weg naar één gezamenlijke taal om te praten over de
resultaten van de zorg voor de jeugd. Daarvoor moet de GIZ wel op sommige vlakken
doorontwikkeld worden. Ook blijkt dat het implementeren van de GIZ, zoals
alle nieuwe werkwijzen in de zorg, niet vanzelf gaat. Wat is er nodig om de
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over de beoogde en behaalde resultaten van de geboden
zorg. GIZ is een wetenschappelijk onderbouwde methode.
Daarom is de uitkomst van het onderzoek ook voor TNO
relevant en is ze bereid hierin ook zelf te investeren.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
TNO zal de diverse betrokken partijen op verschillende manieren in het onderzoek
betrekken.

MEDEWERKERS GEMEENTE

INSTELLING ZORG VOOR JEUGD

Beleidsmedewerkers krijgen een korte
vragenlijst om in te vullen. We vragen
daarin onder andere naar het gebruik
van GIZ , de ontwikkelbehoefte en
stimulerende of ontmoedigende
factoren voor het gebruik. Na het
invullen van de vragenlijst volgt een
verdiepingsinterview met de
beleidsmedewerker en zijn directeur.

We houden individuele gesprekken met
vertegenwoordigers van de grote
instellingen voor zorg voor jeugd. Met de
kleinere instellingen organiseren we een
gezamenlijke bijeenkomst. Voorafgaand
aan deze individuele of gezamenlijke
gesprekken krijgen de medewerkers een
korte vragenlijst om in te vullen (zie
medewerkers gemeente).

HULPVERLENERS

JEUGD EN OUDERS

Voor hulpverleners richten we een
online focusgroep in. Reizen is hiervoor
niet nodig.

Voor de jeugd, ouders en/of gezinnen
organiseren we een ‘face-to-face’
focusgroep.
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De GIZ methodiek is ontwikkeld door Marjanne Bontje
(GGD Hollands Midden) en Alison Sutton (Childrearing
Matters), vanuit de Academische Werkplaats Jeugd
Noordelijk Zuid-Holland, met input van LUMC, TNO, de
Haagse Hogeschool, praktijkprofessionals, ouders en
jongeren, mede met financiële steun van ZonMw en
Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het Nederlands
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is recent de
licentiehouder geworden, en daarmee verantwoordelijk
voor verspreiding van de methodiek.

TNO.NL

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem contact op met:
• Over het onderzoek zelf: Noortje Pannebakker, onderzoeker Jeugd bij TNO (noortje.pannebakker@tno.nl; 06 4600 5877)
• Over de inbedding van het onderzoek in de regio: Priscilla Stikkolorum (pstikkol@rijswijk.nl) en Arie Opstelten (arie.opstelten@denhaag.nl).
Meer informatie over andere onderzoeken die TNO uitvoert in de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd of over de expertise van TNO
op het vlak van het invoeren van vernieuwingen vindt u op www.tno.nl > gezond en veilig opgroeien, www.tno.nl/midi (implementatie) of www.
samenvoordejeugd.nl.
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OP WEG NAAR ÉÉN GEZAMENLIJKE TAAL
IN DE ZORG VOOR JEUGD
GEMEENTEN EN PRAKTIJKINSTELLINGEN REGIO HAAGLANDEN

EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL IN DE ZORG VOOR JEUGD

DEZE FACTSHEET

De transitie komt steeds meer achter ons te liggen. De regio Haaglanden is klaar voor
de volgende fase: het transformeren van de zorg voor jeugd. Eén gemeenschappelijke
taal moet ervoor zorgen dat hulpverleners onderling en samen met de jeugd en hun
ouders kunnen praten. Centraal staan de jeugd, het gezin en de gewenste resultaten.

Deze factsheet geeft informatie en
achtergronden over toekomstige ontwikkelingen in de zorg voor jeugd in de regio
Haaglanden èn wat dat voor u betekent.

ROUTEBESCHRIJVING: NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL
In het figuur hier naast
staan de te doorlopen
stappen.

CO-CREATIE

‘Op weg naar een gemeenschappelijke taal’
is een traject waarin gemeenten, praktijkinstellingen, hulpverleners, ouders en
jeugdigen in co-creatie aan de slag gaan.
Het uiteindelijke doel: verbeteren van de
zorg voor jeugd èn van gezondheid en
welzijn van jeugdigen in de regio.

FIGUUR: FASEN BIJ DE
IMPLEMENTATIE VAN INNOVATIES

Alle partijen die het aangaat worden betrokken bij het proces: gemeenten, instellingen voor de zorg voor jeugd, hulpverleners, ouders èn de jeugd zelf. Het succes van het traject hangt af van deze co-creatie. In de regio Haaglanden starten we
met een inventarisatie van behoeften en ervaringen (fase 1 uit de figuur). Na deze eerste fase volgt een belangrijk
beslismoment. Dan bepalen we welke vervolgstappen we moeten nemen op basis van de inventarisatie.

