Sturen op uitkomsten
helpt schaarste
anders verdelen
Gemeenten moeten vanaf 2015 met een aanmerkelijk lager budget
jeugdhulp bieden. Dat leidt tot pijnlijke situaties als gemeenten de
kaasschaaf hanteren en het hulpverleningsaanbod met 20 tot 25 procent
korten. Maar er is meer mogelijk dan het hanteren van de kaasschaaf
volgens Bianca den Outer en Renate van Huizen van adviesbureau
JB Lorenz. Door te sturen op maatschappelijke uitkomsten kunnen
gemeenten de schaarste anders verdelen en zo de resultaten van
jeugdhulp verbeteren, is de stellige overtuiging van beide adviseurs.
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Monitor Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd

KIND
• N kinderen % bevolking
• Fysieke gezondheid (incl LB)
• Psychische gezondheid
• Ontwikkelcapaciteit (VB)
• Gedragsproblematiek/middelen
• Misbruik

organisatiedoelen.

‘Rommelpotje’

“Het mooie van sturen op uitkomsten is dat we niet
dat we vooruitkijken naar andere en betere resultaten

totaal andere werkwijze vanuit nieuwe kleinschalige

en hoe we die op nieuwe en andere manieren kunnen

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, die

bereiken. Dat biedt perspectief”, besluit Den Outer.

Van Huizen weet vanuit de praktijk hoe die werkwijze

INTERVENTIE

zorg, welzijn, werk, onderwijs, wonen
Jeugdhulp
• Naar duur, vorm en € (per kind
in zorg en totaal aantal kinderen)
• Uitkomsten van hulp
• Zorgtoewijzing en verwijzingen

en de focus op maatschappelijke uitkomsten kan

Interventies ouders
• N uitkering en overige
• N schuldhulpverlening (<25)
• Huursubsidie (< 25)

• Groeit op in een veilige gezinssituatie
• Gaat naar school en maakt zijn/haar school af
• Krijgt of heeft (vrijwilligers) werk
• Is psychisch en fysiek gezond
• Is in staat om problemen binnen eigen netwerk op te lossen

geeft daar een concreet voorbeeld van.
“Een kind werd bijna uit huis geplaatst omdat moeder
het gezin dreigde. Het ging op dat moment om 250

Interventies jongeren
• Passend onderwijs
• N uitkering en overige
• N schuldhulpverlening (> 25)
• Huursubsidie (> 25)

MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT

leiden tot vernieuwende en creatieve oplossingen en

de huur niet kon betalen en een uithuiszetting van

KANSEN & MOGELIJKHEDEN
• Toegang tot voorzieningen
• Toegang tot kennis
• Netwerk
• Participatiegraad ouders & kinderen
aan maatschappelijk leven
• Financiële mogelijkheden
• Woonomstandigheden

blijven hangen op wat was en wat niet meer kan, maar

Een ander deel van de oplossing schuilt ook in een

afgestemd zijn op de staat van de jeugd in een wijk.

THUISSITUATIE
• Gezinssamenstelling
• Etniciteit van de ouders
• Scheidingen
• Aandeel kinderen dat opgroeit in armoede
• Fysieke en psychische kenmerken &
opvoedingscapaciteit van ouders
• Strafrechtelijk verleden
• Aanwezige stressfactoren binnen gezin
(schulden, ziekte, verslaving, criminaliteit)
• Opleidingsniveau ouders
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euro. Het wijkteam klopte aan met de vraag of zij de
huur eenmalig mochten betalen, zodat het kind met
moeder thuis kon blijven wonen. We hebben toen
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