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Voorwoord 

Met de ontwikkeling en implementatie van GGW binnen BJAA is een innovatief en allesomvattend 
aanpak voor intensief case management binnen de jeugdzorg geïnitieerd. Deze innovatieve aanpak 
bracht een compleet nieuwe manier van werken en denken met zich mee voor alle werknemers in alle 
lagen van de organisatie. De basis voor deze nieuwe manier van werken en denken werd gelegd met de 
introductie van een continue cyclus van leren en reflecteren door Vanguard Nederland. De ontwikkeling 
van het GGW raamwerk en de gefaseerde implementatie is maanden geleden afgerond. Echter, de 
verdere invulling van het raamwerk, het internaliseren van de nieuwe werk- en denkwijze en de 
continue cyclus van leren en reflecteren is nog in volle gang.  In deze context is het niet alleen belangrijk 
om de voortgang van de BJAA werknemers te monitoren, maar ook de continue cyclus van leren en 
reflecteren te stimuleren, door het identificeren van best-practices, het vieren van successen, maar ook 
door het identificeren van barrières en het gezamenlijk bedenken van oplossingen.  

De afgelopen jaren hebben onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam een onderzoeksproject naar het monitoren en stimuleren van leren en reflecteren naar 
aanleiding van de implementatie van Generiek Gezinsgericht Werken (GGW) uitgevoerd. Dit 
onderzoeksproject was uniek, omdat onderzoekers niet alleen vanaf de zijlijn bezig waren met het 
monitoren van de voortgang, maar ook actief betrokken waren bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
verschillende interventies die het leren en reflecteren stimuleerden. Door deze onderzoeksstrategie was 
het project onlosmakelijk verbonden met de implementatie van GGW.  

In deze eindrapportage geven wij onze visie op de ontwikkelingen binnen BJAA omtrent GGW middels 
de ontwikkeling van een conceptueel kader en het toepassen van dit kader in een dialoog tussen theorie 
en praktijk.  

  



2 | P a g e  
 

Samenvatting 

In de afgelopen jaren bereid de Nederlandse Jeugdzorg zich voor op de landelijke decentralisatie en 
transformatie die in 2015 van start zal gaan. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) nam 
hierin het voortouw door al in 2011 te starten met de ontwikkeling en inrol van Generiek Gezinsgericht 
Werken (GGW). GGW is een innovatieve en allesomvattende aanpak voor intensief case management in 
de jeugdzorg, gericht op het creëren van een duurzame veilige omgeving voor kinderen middels het 
betrekken en empoweren van kinderen, het gezin en het netwerk van familie, vrienden en kennissen 
rondom het gezin. Met nieuwe organisatieprincipes en waardestappen gingen de medewerkers 
enthousiast aan de slag met de nieuwe werkwijze. In de praktijk vielen medewerkers regelmatig terug 
op oude denk- en handelingspatronen.  

Als onderzoekers van het Athena Instituut zijn wij vanaf het eerste uur betrokken geweest bij GGW en 
hebben wij de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wij vroegen ons af hoe wij dit proces konden 
begrijpen. Hoe kan het, dat een werkwijze die niet alleen effectiever lijkt dan de oude werkwijze maar 
daarnaast ook nog eenvoudiger is, toch niet simpelweg te implementeren is? Op basis van observaties, 
interviews, focusgroep discussies en reflectiesessies binnen BJAA kwamen wij tot de volgende 
antwoorden op deze vragen.  

Allereerst vraagt de overgang van de oude werkwijze naar GGW een verregaande transformatie van 
zowel het systeem als de individuele werknemer. GGW betekent niet alleen een andere invulling van het 
takenpakket van gezinsmanagers, maar impliceert een diepgaande verandering van de rolopvatting van 
de gezinsmanager (van uitvoeren protocollen naar handelen vanuit continue reflectie op de situatie), de 
relatie tussen gezinsmanager en gezin (van machtspositie naar facilitator/regisseur), en de relatie tussen 
gezinsmanager en ketenpartner (van aanpassen aan mogelijkheden ketenpartner naar staan voor wat er 
nodig is voor het kind en het gezin). Alle binnen de GGW-aanpak aangeboden methoden (FFP), systemen 
(GGW-module) en tools (Centrale lijn, Veiligheidslijn) zijn dan slechts middelen om tot het doel te 
komen; zij zijn geen doel op zich. GGW vraagt niet alleen om professioneel handelen (basisregistratie en 
doorstroom op orde, kent zijn netwerkpartners), maar ook om reflexief handelen (doet alleen 
waardewerk, reflecteert op eigen handelen, geeft en vraagt om feedback aan collega’s). GGW vergt een 
fundamenteel andere manier van werken - een andere ‘modus operandus’, in theorie ook wel 
beschreven als een verschuiving van mode 1 naar mode 2. Een mode 2 werkwijze legt meer de nadruk 
op de reflexieve professionaliteit van de individu.  

De uitdaging voor de implementatie van GGW ligt dus niet zozeer in het aanpassen van een aantal 
systeemkenmerken (bijv. invoeren van GGW-module) of het trainen van medewerkers (bijv. in FFPS) 
maar is een ingewikkeld samenspel tussen de niveaus waarbij beiden veranderen. Waar op welk 
moment meer aandacht nodig is, is niet eenduidig vast te stellen, wat de aansturing van het inrolproces 
uitdagend maakt. Bovendien speelt het systeem in mode 2 een andere rol dan in mode 1; waar in mode 
1 het systeem het bewust en reflexief nadenken door het individu overneemt door de optimale stappen 
tot een veilige situatie voor het kind vast te leggen in protocollen, procedures en methodieken zal in 
mode 2 het systeem erop gericht zijn het reflectie- en besluitvormingsproces door de gezinsmanager en 
het team optimaal te ondersteunen. 
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Kortom, GGW  vergt een verandering in de onderliggende aannamen van de werkwijze, die diep 
geworteld zijn in mensen, praktijken, routines, cultuur en structuren. Die verander je niet zomaar; ze zijn 
verankerd en geïnternaliseerd en daarmee voor een groot deel impliciet. Cycli van het expliciteren van 
impliciete kennis en het internaliseren van expliciete kennis zijn dus nodig om een diepgaande 
verandering, zoals de implementatie van GGW, te realiseren. 

Bij BJAA is de transformatie naar een mode 2 werkwijze op een doordachte en reflexieve manier 
ingezet. Alle medewerkers hebben via een systematische reflectiecyclus hun oude werkwijze onder de 
loep genomen en kernprincipes voor de werkwijze geformuleerd. Tegelijkertijd hebben veranderingen 
plaatsgevonden in de organisatiestructuur (hiërarchie), de aansturing van medewerkers (competentie 
management), en de kwaliteitsbewaking van de werkwijze (team audits). Planmatig en reflexief 
programmamanagement is een belangrijke succesfactor voor de transformatie gebleken. 

Wat kunnen andere organisaties leren van BJAA over de transformatie naar een mode 2 

werkwijze? 

GGW is geen trucje of simpelweg een nieuwe methodiek die de oude vervangt. GGW is een 
fundamenteel andere manier van werken en zijn. Uit het leerproces van BJAA volgen de volgende 
aanbevelingen voor organisaties die voor een vergelijkbare transformatie staan: 

- vervang het idee van implementeren door het idee van inrollen; laat alle medewerkers een 
reflectiecyclus doorlopen waarbij in de ‘check’-fase de huidige werkwijze kritisch tegen het licht 
wordt gehouden en waardewerk wordt geformuleerd (t.a.v. een gedeeld beeld); 

- Organiseer de inrol op een planmatige manier en zorg voor regelmatige reflectie en 
aanpassingen op programmaniveau; 

- werk op twee niveaus tegelijkertijd; realiseer je dat voor GGW het ‘agent’-niveau, vergeleken 
met de oude situatie, meer aandacht nodig heeft dan het systeem-niveau; 

- pas systeemelementen aan om het systeem optimaal ondersteunend te laten zijn voor de mode 
2 werkwijze van medewerkers; 

- zorg voor een kwestiemanagement systeem waarmee ‘mode 1’-‘mode 2’ conflicten niet onder 
het tapijt worden geschoven maar worden geëscaleerd en opgepakt in de lijn;  

- zorg voor impliciete en expliciete kennisoverdracht via trainingen; socialisatie (laat nog niet 
ingerolde medewerkers zich onderdompelen in een team met ervaren collega’s); reflectiesessies 
waarin specifieke ervaringskennis van medewerkers wordt gedeeld, geclusterd en 
gegeneraliseerd; het expliciteren en delen van ervaringskennis middels diverse media (video’s, 
intranet, publicaties); 

- stimuleer actief de continue wisselwerking tussen actie en reflectie (via casenotes, 
reflectiessessie, theater, invulling casuïstiekoverleg, video interactie begeleiding etc.) om 
terugval te voorkomen en internalisering te bevorderen. 
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1. Inleiding 

1.1 De uitdaging van het leren, internaliseren en verankeren van GGW 

Wereldwijd neemt het aantal kinderen die opgroeien in een onveilige omgeving toe, net als de kosten 
voor jeugdzorg. Het gebrek aan effectieve methoden en interventies tot nog toe, stimuleren de 
beweging in de richting van het versterken van de eigen kracht van gezinnen. De toenemende kosten 
van het Nederlandse jeugdzorgstelsel en de toenemende vraag naar nieuwe jeugdzorginterventies 
hebben geleid tot een wetswijziging voor de jeugdzorg. De wetswijziging die van kracht zal worden per 1 
januari 2015 zal resulteren in decentralisatie en transformatie van het Nederlandse jeugdzorgstelsel. 
Met deze wetswijziging wil de overheid zorg bieden dichter bij het kind en het gezin, in een vroeger 
stadium, tegen lagere kosten. Door de eigen kracht van het kind en het gezin te stimuleren, zet men in 
op een duurzaam veilige omgeving voor deze kinderen.  

Maar niet alleen op nationaal niveau is de beweging in de richting van eigen kracht zichtbaar, ook op 
organisatie niveau is deze beweging ingezet. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) 
implementeerde onlangs Generiek Gezinsgericht Werken (GGW), een innovatieve en allesomvattende 
aanpak voor intensief case management in de jeugdzorg, gericht op het creëren van een duurzame 
veilige omgeving voor kinderen middels het betrekken en empoweren van kinderen, het gezin en het 
netwerk van familie, vrienden en kennissen rondom het gezin. 

In april 2011 is een groep van 10 gemotiveerde medewerkers (de hoofdgroep) binnen het project 
Generiek Gezinsgericht Werken gestart met het opbouwen van een nieuw systeem onder begeleiding 
van een consultant van Vanguard Nederland. Op basis van een kritische analyse van het oude systeem, 
de werkprocessen en de organisatiestructuur ontdekten zij belemmerende systeemcondities en stelden 
zij nieuwe organisatieprincipes en waardestappen op. Rond deze organisatieprincipes en 
waardestappen bouwden zij een nieuw systeem waarin de klant centraal stond. De hele organisatie 
werd ingericht volgens het nieuwe systeem. Voorbeelden hiervan zijn de IT, het management het 
rapporteren, de overlegstructuren, etc.. In de daarop volgende maanden zijn de overige 
gezinsmanagers, gedragsdeskundigen en teammanagers in vier cohorten ‘ingerold’. Om alle 
medewerkers mee te krijgen in de veranderingen, startte de inrol voor alle cohorten ook met een 
kritische analyse van het oude systeem en het identificeren van de systeemcondities.  

De inrol van GGW bood alle medewerkers van BJAA nieuwe organisatieprincipes en waardestappen voor 
hun dagelijkse werkzaamheden met als doel een duurzame veilige omgeving creëren voor kinderen zo 
mogelijk binnen hun gezin. De reacties van de gezinsmanagers van BJAA op  GGW waren overwegend 
positief. De gezinsmanagers geloofden nu beter uitgerust te zijn om ook echt het verschil te maken voor 
kinderen in onveilige settings. Het inrollen van GGW ging echter niet zonder slag of stoot. We 
observeerden dat medewerkers in de praktijk regelmatig terugvielen in oude denk- en 
handelingspatronen en de stap naar de nieuwe aanpak niet volledig maakten.  

Hoe kunnen we dit proces begrijpen? Hoe kan het, dat een werkwijze die niet alleen effectiever lijkt dan 
de oude werkwijze maar daarnaast ook nog eenvoudiger is, toch niet simpelweg te implementeren is? In 
HOOFDSTUK 2 stellen we dat het overschakelen op de nieuwe werkwijze een lastig proces is omdat het 
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een diepgaande verandering vergt. Overschakelen is dan ook niet echt het goede woord; het gaat om 
een transformatie van zowel het systeem als van de individuele werknemer en diens relatie met het 
kind, gezin en ketenpartners. GGW is geen trucje dat je even leert en dan kunt gaan toepassen; een 2de 
orde werkwijze is nodig waarin medewerkers de nieuwe manier van werken en denken echt eigen 
maken, en continu handelen vanuit waarden en reflecteren op hun handelen. Tegelijkertijd moeten de 
systemen en het management er op zijn gericht om dit proces optimaal te ondersteunen en terugval 
naar de oude werkwijze te voorkomen.  

De nieuwe, 2de orde werkwijze vergt dus een verandering van bestaande systemen en van individuele 
gewoonten in denken en handelen. In HOOFDSTUK 3 stellen we dat systeemelementen, organisatie en 
cultuur (‘systems’) en handelingen van individuen (‘agents’) continu met elkaar in wisselwerking zijn, in 
een elkaar versterkend proces. Wanneer systemen het nieuwe handelen van ‘agents’ optimaal 
ondersteunen, en vice versa, ontstaat er een robuust systeem. Echter, ook de oude werkwijze vond 
plaats in een robuuste situatie, waar het werk werd gekenmerkt door bureaucratische structuren en 
cultuur en het handelen (werken volgens protocollen) hiermee congruent was. Het creëren van een 
robuust systeem is daarom nog geen garantie voor succes; het gaat erom dat de nieuwe werkwijze, 
GGW, wordt geborgd op verschillende niveaus binnen de organisatie. 

Kortom, er zijn een aantal belangrijke redenen waarom de duurzame verandering naar een nieuwe 
werkwijze binnen BJAA een uitdaging vormt; de nieuwe werkwijze is radicaal anders dan de voormalige 
werkwijze, de nieuwe werkwijze vergt een gelijktijdige verandering op zowel het niveau van het systeem 
als het niveau van de individuele medewerker. Dit is lastig omdat de oude werkwijze door de jaren heen 
geïnternaliseerd is in mensen en verankerd is in structuren; veel van de aannamen ten aanzien van wat 
werken bij jeugdzorg inhoudt, zijn impliciet aanwezig. Doordat deze aannamen impliciet zijn, zijn ze 
lastig te veranderen; men is zich er niet van bewust. Tegelijkertijd zitten de impliciete aannamen (t.a.v. 
het werk, hun rol, gezinnen) de borging van de nieuwe werkwijze in de weg. Voor leren, veranderen en 
borging is een cyclus nodig van expliciteren van het oude naar internaliseren van het nieuwe. In het 
INTERMEZZO bouwen we aan de hand van deze drie zienswijzen een conceptueel kader op waarmee we 
de uitdagingen kunnen begrijpen van organisaties die door een radicaal transformatieproces gaan.  

Aan de hand van dit conceptueel kader laten we in HOOFDSTUK 4 preciezer zien op welke verschillende 
manier medewerkers terugval naar de oude werkwijze ervaren. In HOOFDSTUK 5 laten we, ook aan de 
hand van het conceptueel kader, zien dat er verschillende aanknopingspunten zijn om het 
veranderingsproces te stimuleren; we hebben dit ‘movers’ genoemd. In HOOFDSTUK 6 ten slotte laten we 
verschillende strategieën zien om borging van GGW te realiseren op verschillende niveaus. 
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1.2 Onderzoeksstrategie  

Onderzoek uitgevoerd door het Athena Instituut kenmerkt zich door een 
transdisciplinaire benadering. Transdisciplinair onderzoek wordt 
gedefinieerd als: “a new form of learning and problem solving involving 
cooperation among different parts of society and academia in order to 
meet complex challenges of society” (Thompson Klein et al., 2001). 
Transdisciplinair onderzoek wordt gekenmerkt door: (1) actieve 
participatie van belangrijke actoren gedurende het hele 
onderzoeksproces; (2) het integreren van kennis afkomstig vanuit 
verschillende hoeken van de wetenschap en de maatschappij en het 
gezamenlijk hiervan leren; (3) individuele en gezamenlijke reflectie, voor 
het creëren en behouden van een gezamenlijk belang; (4) een iteratief en 
gefaseerd proces gefaciliteerd door het onderzoeksteam (Action Research 
Spiral, figuur 1).  

Voor het uitvoeren van transdisciplinair onderzoek heeft het Athena Instituut sinds 1985 de Interactive 
Learning and Action Approach (ILA) ontwikkeld (Bunders, 1990; Bunders & Broerse, 1991). Deze 
benadering kent vier verschillende fasen: (1) Initiatie en voorbereiding; (2) Bestuderen van behoeften en 
visies; (3) Integratie; (4) Prioriteren van verschillende onderzoeksopties en planning; (5) Project 
formulering en implementatie. In alle fasen van de ILA benadering staan een aantal principes centraal, 
zo is het belangrijk om alle partijen te betrekken in het onderzoek, om een vertrouwensband op te 
bouwen tussen alle betrokken partijen, een gezamenlijk belang te identificeren, coalitievorming te 
stimuleren, kennisintegratie te bevorderen en alle betrokken partijen gedurende alle fases te begeleiden 
en te coachen.  

Binnen het Athena Instituut zijn in de loop der jaren veel verschillende instrumenten ontwikkeld om de 
onderzoekers handvatten te bieden bij het toepassen van de ILA benadering. In het onderzoeksproject 
naar het monitoren en stimuleren van leren en reflecteren naar aanleiding van de implementatie van 
GGW hebben wij één specifiek instrument gebruikt: de Dynamische Leeragenda (DLA) (Van Mierlo et al., 
2010).  

De DLA is een instrument dat systeeminnovatieprojecten zoals GGW binnen de organisatie van BJAA kan 
helpen om lange termijn doelen te verbinden aan concrete handelingsperspectieven door de leervragen 
die zich voordoen te formuleren, vast te leggen en te monitoren. De DLA wordt op zo’n manier ingezet 
dat het leren stimuleert, problemen en oorzaken identificeert en lessen en verhalen oplevert over GGW, 
waar anderen weer van kunnen leren. 

Naast de DLA hebben wij in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van de GGWiki om filmpjes van 
werknemers te delen, waarin zij vertellen over het toepassen van GGW in de praktijk. Op een aantal 
terugkerende thema’s op de DLA hebben wij workshops of interactieve sessies ontworpen, zoals het 
FFPS forumtheater, microtrainingen basisteamoverleg en een workshop rapporteren.  

Figure 1: Action Research 
Spiral 
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2. Generiek Gezinsgericht Werken als fundamenteel nieuwe werkwijze 

2.1 Verschil tussen de oude en de nieuwe werkwijze 

Sinds de start van GGW hebben we regelmatig in interviews en reflectiesessies aan medewerkers 
gevraagd wat nu het verschil is tussen de oude en de nieuwe werkwijze. Tekenend voor de noodzaak tot 
verandering waren vooral de uitspraken van de hoofdgroepleden aan het begin van het GGW traject, 
toen we ze vroegen naar het verschil in het doel van het werk in de oude en de beoogde situatie. De 
systeemcondities die bepaalden hoe het werk gedaan moest worden in de oude situatie, waren volgens 
hen (Regeer et al., 2012 - Intern Rapport Maart 2012): 

x Protocollen volgen 
x Zo efficiënt mogelijk werken 
x Focus op processen i.p.v. op cliënt  
x Targets halen 
x Eigen organisatie en netwerkpartners tevreden houden/stellen  
x Case-load schoonhouden 

 
In contrast hiermee staat de nieuwe werkwijze waarin de cliënt – het kind – voorop staat en het 
handelen van de gezinsmanager gericht is op het creëren van waarde voor de cliënt. De veiligheid van 
het kind staat centraal en werkzaamheden die niet bijdragen aan dit centrale doel worden vermeden – 
men voert alleen zogenaamd ‘waardewerk’ uit (Regeer et al., 2012: Intern Rapport Maart 2012). Met ‘de 
nieuwe werkwijze’ of ‘de nieuwe aanpak’ refereren wij in dit rapport naar veranderingen in de 
organisatiestructuur, het systeem, de methoden en het handelen van de individuele medewerker die tot 
stand zijn gekomen met de inrol van GGW.   

Tabel 1 vat de verschillen tussen de oude werkwijze en GGW samen zoals dat naar voren is gekomen 
tijdens ons onderzoek. De belangrijkste verandering is dat er voortaan 1 gezinsmanager werkt met 1 
gezin gedurende de gehele betrokkenheid van Jeugdzorg bij het gezin. Deze gezinsmanager verwijst het 
gezin/het kind niet simpelweg door naar netwerkpartners op basis van het beschikbare aanbod, maar 
verkent eerst uitgebreid, samen met het gezin, de onderliggende problematiek en legt deze verkenning 
en de daaruit volgende doelen samen met het gezin vast in de gezinsrapportage (1 gezin, 1 plan, 1 
medewerker). Op basis van de analyse wordt gezocht naar echt passend aanbod. De gezinsmanager lost 
de problemen niet op voor het gezin, maar ondersteunt het gezin om de eigen kracht te ontwikkelen, en 
eventueel dat van het netwerk rondom het gezin (middels de inzet van Eigen Kracht Conferenties – 
EKCs). De gezinsmanager werkt gedurende het hele traject vanuit het methodisch perspectief van FFP.  

Met de ontwikkeling en implementatie van GGW is een nieuw organisatieinrichtingsmodel 
geformuleerd, dat onder meer een andere handelingswijze van de medewerker behelst. Van voormalig 
jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder wordt de medewerker ‘gezinsmanager’, van 
het regelen van zaken vóór gezinnen wordt de medewerker onderzoekend en ondersteunend coach van 
de gezinnen, en van het bijhouden van rapportages in verschillende formats zit de medewerker nu bij 
gezinnen thuis op de bank.  
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Tabel 1. Verschillen tussen het oude werken en GGW  
(bron: interviews (jr. en sr.) gezinsmanagers, teammanagers en gedragsdeskundigen en reflectiesessies 
basisteams december 2011 – juni 2013) 
 Het oude werken Generiek Gezinsgericht Werken 

Kern x Beschermen van het kind 
x Targets halen, organisatie en 

netwerkpartners tevreden stellen 

x ‘Ieder kind blijvend veilig’ 
x Waardecreatie voor de cliënt 
 

Organisatiestructuur x Medewerker jeugdzorg is 
gespecialiseerd in jeugdhulpverlening 
(JHV), jeugdreclassering (JR) of 
jeugdbescherming (JB) 

x Meerdere case managers per gezin, 
veel overdrachten 

x Ontschot werken, iedereen is 
gezinsmanager en is bevoegd voor 
het werken binnen de verschillende 
juridische kaders 

x Één gezinsmanager per gezin (= 1 
gezin, 1 plan, 1 medewerker)  

Essentie van de inzet 
van BJAA 

x Uitvoeren protocollen, reageren op 
crisissen, symptoombestrijding 
 

 
 
x Aanbodgericht 
x Werken met één kind 
 
x Problemen oplossen voor het gezin 

 
x Case management start pas bij inzet 

van ketenpartner 
x Onduidelijk wanneer case 

management stopt 

x Met gezin kern van de problematiek 
onderzoeken (op zoek naar de vraag 
achter de vraag) en doel vaststellen 
(centrale lijn). Veiligheid van het kind 
staat centraal 

x Vraaggericht 
x Werken met het hele 

gezin(ssysteem). 
x Gezinnen ondersteunen om eigen 

kracht te ontwikkelen 
x Intensief case management start bij 

eerste gesprek 
x Intensief case management stopt als 

doel (centrale lijn) en veiligheid 
(veiligheidslijn) zijn bereikt 

Rol van 
gezinsmanager ten 
opzichte van het 
gezin 

x Case manager bepaalt wat er gaat 
gebeuren, vanuit machtspositie BJAA 

 
x Contact voornamelijk op kantoor, of 

indirect per telefoon of mail 
x Case manager schrijft plan 

x Gezinsmanager werkt samen met het 
gezin, en investeert tijd en energie in 
‘matching’ 

x Regelmatig contact via huisbezoeken, 
‘face-to-face’ 

x Gezinsmanager en gezin schrijven 
gezamenlijk plan 

Relatie 
gezinsmanager met 
netwerkpartners 

x Aanbod van partners bepalend 
 

x Voor elke netwerkpartner ander 
verslagformat 

x Geen tot weinig bijeenkomsten 

x Vraag van cliënt bepalend, partners 
moeten aanbod aanpassen 

x Gezinsrapportage voor iedere 
partner 

x Regelmatig een uitvoerdersoverleg 
(UVO) met alle betrokken partijen 

Methodiek x Delta Methode, Handboek 
Jeugdreclassering, etc. 

x Functional Family Parole and 
Probation Services (FFP), ‘Delta +’, 
Eigen Kracht Conferentie (EKC) 
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 Bouwstenen 
 

x Informatie Jeugdzorg (IJ)-systeem, 
contactjournaals 

x Multi Disciplinair Overleg (MDO) 
(onregelmatig, meestal alleen met 
gedragsdeskundige) 

x Problemen blijven lang bij individuele 
medewerker liggen 

 

x GGW-module, gezinsrapportage 
 
x Basisteamoverleg (wekelijks, hele 

basisteam) 
 
x Systeem voor escaleren van kwesties 

Organisatiecultuur x Indekken 
x Verregelen 

 
x Collega’s denken het beter te weten 
x Sturing op targets 
x Individuele verantwoordelijkheid, 

beslissingen op advies van GD 

x Waardewerk 
x Versimpelen, verminderen 

bureaucratie 
x Collega’s luisteren naar elkaar 
x Sturing kwalitatieve meting 
x Gedeelde verantwoordelijkheid, 

beslissingen op basis van kennis en 
ervaring van het gehele team 

 
Faciliteiten x Vaste werkplekken 

x Regiokantoren  
x Werken vanachter het eigen bureau 

op kantoor 
x Medewerkers niet volledig uitgerust 

om werkzaamheden buiten kantoor 
uit te voeren 

x Professionele Werkomgeving (PWO) 
x Hoofdkantoor op Overschiestraat 
x Werken waar de klant is, bij de 

gezinnen thuis op de bank.  
x Gezinsmanager uitgerust met laptop, 

telefoon etc. 

2.2  Van professioneel handelen naar reflexief handelen 

Tijdens een reflectiebijeenkomst met teammanagers van teams die op dat moment waren ingerold (16 
oktober 2012) hebben we de aanwezigen bevraagd op hun beeld van de ideale gezinsmanager. De 
aanwezigen werden gevraagd de volgende zin af te maken: Als het nieuwe werken binnen de organisatie 
succesvol is ingevoerd en ingedaald, dan werken er bij BJAA gezinsmanagers die ….?  

Uit de discussie komt duidelijk naar voren dat de nieuwe werkwijze veel meer is dan het vervangen van 
één case management methode door een ander (zie tabel 2). GGW met de daarbij behorende 
organisatieprincipes en waardestappen betekent niet alleen een andere invulling van het takenpakket 
van gezinsmanagers, maar impliceert een diepgaande verandering van de rolopvatting van de 
gezinsmanager (van uitvoeren protocollen naar handelen vanuit continue reflectie op de situatie), de 
relatie tussen gezinsmanager en gezin (van machtspositie naar facilitator/regisseur), en de relatie tussen 
gezinsmanager en ketenpartner (van aanpassen aan mogelijkheden ketenpartner naar staan voor wat er 
nodig is voor het kind en het gezin).  
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Tabel 2. De ideale gezinsmanager … 
(bron: Teammanagers, regiomanagers en directie tijdens GGW Werkgroep sessie, 16 oktober 2012) 
 De ideale gezinsmanager …  
Handelt permanent gericht 
op de veiligheid van het 
kind (i.p.v. protocollen, 
routine of methode)  
 
 
Dit uit zich: 

- …heeft een helikopterview en ziet samenhang tussen de verschillende 
bouwstenen van GGW 

- …handelt volgens de GGW-principes 
- …handelt oorzaakgericht 
- …doet alleen waardewerk 

In relatie tot gezin - …is in staat om oordeelsvrij op een gezin af te stappen 
- …herkent gezinspatronen  
- …is bij het gezin op de bank permanent gericht op het op gang brengen van 

verandering voor het gezin ter verbetering van de veiligheid 
 

In relatie tot 
rapporteren 
 

- …ziet de relatie tussen handelen en rapporteren 
- …ziet de relatie tussen de pedagogische visie, de veiligheid (veiligheidslijn & 

centrale lijn) van het kind en de daaraan verbonden doelen 
 

In relatie tot 
netwerkpartners 

- …compenseert niet voor anderen, (bijv. netwerkpartners), duldt geen 
verspilling, doet alleen waardewerk 

- …herkent kwesties, kan ze zelf oplossen en escaleren indien nodig 
- …kent haar netwerkpartners en de hulp die zij kunnen bieden, zodat zij de 

juiste hulp kan genereren voor het gezin 
 

De teammanagers geven aan dat ze vooral verwachten dat de gezinsmanager continu en actief bezig is 
met de relatie tussen het doel (veiligheid van het kind) enerzijds en hun handelen anderzijds, of het nu 
het handelen richting het gezin, richting netwerkpartners of in het kader van rapporteren betreft. Alle 
binnen de GGW-aanpak aangeboden methoden (FFP), systemen (GGW-module) en tools (Centrale lijn, 
Veiligheidslijn) zijn dan slechts middelen om tot het doel te komen; zij zijn geen doel op zich. Dit 
betekent dat methoden, systemen en tools die deel uitmaken van GGW in principe naar eigen inzicht 
kunnen worden gebruikt en ingevuld, mits ze bijdragen aan het centrale doel. De organisatieprincipes en 
waardestappen bieden richting in het invulling geven aan de dagelijkse praktijk en het omgaan met de 
variatie tussen klanten.  

Tijdens de genoemde reflectiebijeenkomst geven teammanagers ook aan dat de ideale gezinsmanager 
naast bovengenoemde handelingswijzen over een aantal vaardigheden beschikt: in tabel 3 zijn de 
genoemde aspecten onderverdeeld in professioneel handelen en reflexief handelen. De aspecten zoals 
genoemd onder professioneel handelen kun je verwachten van elke professional (in de jeugdzorg of 
daarbuiten); de professional heeft zijn werk op orde. De aspecten die worden genoemd bij reflexief 
handelen zijn typerend voor een ander soort professional; een professional die om kan gaan met 
onverwachte omstandigheden, niet op routinematig handelen vertrouwd en niet handelt vanuit 
controle maar vanuit een onderzoekende open houding.  
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Tabel 3. Het verschil tussen professioneel handelen en reflexief handelen  
(bron: Teammanagers tijdens GGW Werkgroep sessie, medio 2013) 
De gezinsmanager die professioneel handelt … De gezinsmanager die reflexief handelt … 

- … heeft de basisregistratie op orde, plannen zijn up-
to-date en actueel 

- … kent zijn netwerkpartners 
- … voert regelmatig uitvoerdersoverleggen  
- … heeft de doorstroom op orde 
 

- … doet alleen waardewerk  
- … maakt regelmatig een fout 
- … communiceert over wat er lukt en wat niet 
- … reflecteert op het handelen 
- … geeft en vraagt feedback aan collega’s 

De essentie van waardewerk zit hem dus niet in het eenduidig uitvoeren van de GGW-aanpak zoals die 
beschreven staat op de GGWiki, maar in het op elk moment weer kunnen kiezen voor een volgende stap 
- de ideale gezinsmanager is dus iemand die reflexief handelt. De nieuwe GGW-aanpak gaat niet alleen 
om andere dingen doen, maar dingen op een andere manier doen.  

Al in 1974 werd dit type professioneel handelen door Argyris en Schön aangeduid met ‘Model II’ 
handelen (zie Tabel 4). Het professioneel handelen zoals beoogt met de GGW aanpak toont duidelijk 
overeenkomsten met Model II handelen zoals beschreven in Tabel 4.  

De GGW gezinsmanager handelt vanuit een internal commitment aan de veiligheid van het kind en 
weegt de informatie (valid information) van verschillende belanghebbenden zonder partij te kiezen (in 
FFP termen ‘balanced alliance’). Een duidelijk onderscheid tussen de oude en de nieuwe werkwijze is dat 
waar men voorheen vanuit een machtspositie opereerde (“Na een paar weken ging ik op bezoek bij het 
gezin en ik confronteerde hen direct met hun problemen. Vervolgens maakte ik een plan en dreigde met 
de consequenties als zij niet zouden meewerken.”), de gezinsmanager nu samen met het gezin werkt aan 
het ontrafelen van de problematiek, het formuleren van doelen en het vastleggen van een behandelplan 
(sharing control, participation in design and implementation of action). Tijdens gesprekken met het gezin 
zal de gezinsmanager middels ‘point processing’, wanneer nodig, de focus verleggen van de inhoud van 
het gesprek naar het proces van het gesprek en met elkaar reflecteren op wat er net gebeurde 
(attribution and evaluation illustrated with relatively directly observable data). Het werk van de 
gezinsmanager met het gezin wordt tijdens het wekelijkse basisteamoverleg gedeeld en besproken met 
de rest van het team; de gezinsmanager vraagt input voor te ondernemen stappen en reflecteert op het 
eigen handelen door een zogenaamde ‘case-note’ in te brengen (encouraging public testing of 
evaluations).  

Een gevolg van deze werkwijze is dat onderlinge relaties tussen mensen opbouwend zijn (minimally 
defensive relationships), of het nu gaat om relaties tussen leden van het gezin, waarbij de 
gezinsmanager door ‘reframing’ de aandacht vestigt op de krachten van het gezin, de relatie tussen 
gezin en gezinsmanagers, omdat de gezinsmanager zoekt naar een ‘match’ met het gezin, of de relatie 
tussen medewerkers binnen BJAA, waarbij leren en reflectie wordt aangemoedigd (Increased likelihood 
of double-loop learning). 
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Tabel 4. Het verschil tussen Model I en Model II handelen   
(gebaseerd op Argyris, Putnam & McLain Smith 1985, Anderson 1997)  
 Model I Model II 
Governing values x Achieve the purpose as the actor 

defines it 
x Win, do not lose 
x Suppress negative feelings 
x Emphasize rationality 

x Valid information 
x Free and informed choice 
x Internal commitment 

 

Primary strategies x Control environment and task 
unilaterally 

x Protect self and others unilaterally 

x Sharing control 
x Participation in design and 

implementation of action 
Operationalised by  x Unillustrated attributions and 

evaluations e.g.. “You seem 
unmotivated” 

x Advocating courses of action which 
discourage inquiry e.g. “Let’s not talk 
about the past, that’s over.” 

x Treating ones’ own views as obviously 
correct 

x Making covert attributions and 
evaluations 

x Face-saving moves such as leaving 
potentially embarrassing facts 
unstated 

x Attribution and evaluation 
illustrated with relatively directly 
observable data 

x Surfacing conflicting view 
x Encouraging public testing of 

evaluations 
 

Consequences x Defensive relationships 
x Low freedom of choice 
x Reduced production of valid 

information 
x Little public testing of ideas 

x Minimally defensive relationships 
x High freedom of choice 
x Increased likelihood of double-loop 

learning 
 

 

Concluderend 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de overgang naar een werkwijze, zoals GGW, verstrekkende 
gevolgen heeft voor een organisatie en medewerkers, omdat het meer is dan een nieuwe methodiek die 
de oude vervangt. GGW is geen trucje en het aanleren van nieuwe routines volstaat niet. GGW vergt een 
fundamenteel andere manier van werken - een andere ‘modus operandus’. Analoog aan Model I en 
Model II kunnen we deze verschillende ‘modus operandi’ Mode 1 en Mode 2 noemen (zie ook Regeer en 
Bunders 2007, Regeer 2010). De verschuiving van Mode 1 naar Mode 2 is generieker toepasbaar dan 
binnen de jeugdzorg. Het reflecteert het denken over de nieuwe rol van de professional (van 
hulpverlener naar facilitator) en de rol van ‘cliënten’ (van subject naar handelend ‘agent’ in het eigen 
ontwikkelingsproces) die we ook zien in de gezondheidszorg, GGZ, het onderwijs, de dienstverlenende 
sector, etc. Tabel 5 vat de generieke verschillen tussen Mode 1 en Mode 2 samen. Verschillende denkers 
dichten de kenmerken van Mode 1 toe aan de verzuilde samenleving van de vorige eeuw waarin 
specialisatie en fragmentatie leidden tot vooruitgang, terwijl Mode 2 meer past bij onze huidige 
informatie- of netwerksamenleving waarin niet instituten maar mensen een drijvende kracht zijn (zie 
bijvoorbeeld Nowotny and Gibbons, Castells).  
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Een Mode 2 werkwijze legt dus meer nadruk op de reflexieve professionaliteit van het individu. Dit roept 
vragen op. Als niet langer instituten (verzamelingen van afspraken, routines, structuren, systemen) 
leidend zijn, maar individuen, hoe zorg je dan voor optimalisatie (iedereen handelt op basis van best 
voorhanden kennis) en efficiëntie (niet iedereen vindt opnieuw hetzelfde wiel uit) in het systeem? Wat 
verandert er in de relatie tussen ‘agent’ en ‘systems’ in mode 2? Deze vragen zullen we in HOOFDSTUK 3 
beantwoorden. 

Tabel 5: Twee verschillende Modus Operandi  
(gebaseerd op Regeer en Bunders 2007, Regeer 2010) 

 

 

 

  

 Mode 1 Mode 2 
Relatie doel – middelen  Doel en weg naar doel ligt vast. 

Nadruk ligt op de vaststaande te 
volgen stappen i.p.v. op beoogd 
resultaat (doel) (nadruk op 
‘means’) 

Einddoel continu onder reflectie, 
alsmede verschillende wegen naar 
doel (methodieken zijn slechts 
‘means to an end’) 

Taakverdeling Heldere rolverdeling, niet over 
eigen taakomschrijving heen 
werkzaamheden verrichten 

Ieder neemt verantwoordelijkheid 
om tot beoogd resultaat te komen, 
binnen of buiten ‘taakomschrijving’ 

Relaties (teammanager – 
medewerker, medewerker 
– gezin) 

Hiërarchisch Gelijkwaardig, werkwijze gericht op 
participatie en co-creatie (via 
‘matching’) 

Relatie agents – systems Werkwijze leunt op vastgelegde 
systemen en protocollen 
(professioneel handelen) 

Werkwijze leunt op alertheid en 
reflectie individu en team (reflexief 
handelen) 
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3. Systeem en individu in continue interactie 

Het voorbeeld hierboven spreekt voor zich; in de oude situatie werd het gedrag van individuen gestuurd 
door ‘systeemelementen’ (hekken, verkeersdrempels, verbodsborden), terwijl in de nieuwe situatie 
mensen zelf gaan opletten, ondersteund door de nieuwe systeemelementen (verhoogd pleintje, 
afwezigheid van heldere sturing). Hierin kunnen we het verschil tussen Mode 1 en Mode 2 herkennen 
zoals we dat aan het einde van HOOFDSTUK 2 hebben geschetst, en dan vooral met betrekking tot de 
relatie tussen ‘agent’ en ‘system’. 

Het handelen van individuen hangt dus samen met 
het systeem waarbinnen dit gebeurt. Deels komt 
het systeem voort uit het handelen van actoren 
waardoor zogenaamde ‘systems’ (cultuur, routines) 
ontstaan, die vervolgens het handelen van actoren 
weer  bepalen. Daarnaast wordt het systeem 
waarbinnen individuen handelen gevormd door 
organisatievormen en systeemelementen zoals 
protocollen (zie figuur 2)1.  

Ervaringen met andere veranderingsprocessen leren ons dat inzetten op alleen het trainen van mensen 
spaak loopt omdat zij vervolgens aanlopen tegen het huidige systeem dat de nieuwe werkwijze niet 
ondersteunt of zelfs tegenwerkt. Ook het omgekeerde is het geval; een nieuw systeem invoeren zonder 
expliciete aandacht voor het transformatieproces van individuen die opereren binnen dit systeem zal 
niet werken omdat de principes die centraal staan in het nieuwe systeem niet automatisch worden 
geïnternaliseerd (denk bijvoorbeeld aan de invoering van het studiehuis). Kortom, om GGW in zijn volle 

                                                           
1 Het onderscheid tussen software (cultuur, vaardigheden), orgware (organisatie) en hardware 
(protocollen, etc,) kan hier ook behulpzaam zijn. (zie Dobrov, D.M., 1979) 

“Zijn ze nou helemaal gek geworden daar bij die gemeente? Moet er nu echt een kind worden 
doodgereden voor ze de hekken weer terugzetten?” Ongelovig bespraken ouders begin dit jaar de 
nieuwe inrichting van de Amsterdamse Floris Versterstraat, een kort straatje met aan beide zijden een 
lagere school. De hekken langs de stoepen waren weggehaald, net als de verkeersdrempels en de 
verbodsborden. In plaats daarvan was het wegdek bij de scholen verhoogd zodat er een soort pleintje 
dwars over de straat kwam te liggen dat kinderen uitnodigt om met vriendjes aan de overkant te 
spelen. […]   
Maar na een paar weken verstomde het gekanker toen bleek dat de nieuwe inrichting het verkeer 
juist temt. Automobilisten komen aanrijden, zien een vreemd vlak in de straat en raken lichtelijk in 
verwarring: is dit een straat, een plein? En wie heeft er voorrang, en waarom? Juist die verwarring 
blijkt mensen af te remmen, zonder dat er een verkeersbord of agent aan te pas komt. Ook de 
kinderen zelf zie je beter opletten nu ze niet meer kunnen vertrouwen op de hekken.  

(NRC Handelsblad, 2 juni 2001, geciteerd in Regeer, 2003) 

Figure 2: De recursieve relatie tussen het handelen van 
agents en systems (system-wide patterns, organization, 
system elements) (based on Giddens, 1984; Holland, 1995) 
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potentie te realiseren binnen BJAA is het trainen van medewerkers niet voldoende; daarvoor zijn ook 
veranderingen in het systeem (cultuur, organisatie) nodig.  

Als we terugkijken naar tabel 1 uit HOOFDSTUK 2, waarin de verschillen tussen de oude en nieuwe 
werkwijze zijn weergegeven dan zien we inderdaad dat GGW niet alleen een andere (mode 2) werkwijze 
door de medewerker behelst, maar dat dit nieuwe werken ook wordt ondersteund door een aantal 
belangrijke veranderingen in de manier waarop het werk is georganiseerd binnen BJAA.  

GGW gaat uit van de principes: doen waar het de klant om gaat en doe alleen het waardewerk. Ontschot 
werken vloeit voort uit deze principes; medewerkers zijn niet langer of jeugdhulpverlener, of 
jeugdreclasseerder of jeugdbeschermer; iedereen is nu gezinsmanager. Ten tweede neemt iedereen 
wekelijks deel aan het basisteamoverleg waarin casussen worden besproken volgens de GGW aanpak 
(met een focus op centrale lijn (doel) en de veiligheidslijn (veiligheid)) en medewerkers hun ervaringen 
met de toepassing van FFP kunnen inbrengen (middels case-notes) en bespreken. Aan het 
basisteamoverleg nemen alle gezinsmanagers van het betreffende team deel, een senior gezinsmanager 
(die de FFP supervisie leidt), een gedragsdeskundige, en de teammanager als voorzitter. Ten derde zijn 
de administratieve systemen zodanig veranderd dat de kern van het werk – veiligheid van het kind – ook 
daarin centraal staat; de veiligheidslijn en de daaraan gekoppelde centrale lijn komen direct in beeld bij 
het openen van een zaak in de GGW-module. Ten slotte is een verandering van organisatiecultuur 
zichtbaar; een cultuur waarin fouten maken mag, successen worden gevierd, waardewerk wordt 
geleverd en bovenal de veiligheid van het kind altijd centraal staat. Belangrijk aspect hierbij is ook dat 
teammanagers niet langer sturen op targets maar dat zij gezinsmanager ondersteunen bij het 
ontwikkelen van de benodigde competenties (zoals ook de gezinsmanagers de gezinnen ondersteunen). 
Kortom, in de nieuwe situatie zijn het handelen van de individuele medewerker en het systeem (cultuur, 
structuur), waarbinnen de individuele medewerker handelt, op elkaar afgestemd.  

Op basis van deze bevindingen kan tabel 1 opgesplitst worden in elementen van GGW op ‘agents’-
niveau en elementen van GGW op ‘systems’-niveau. Tabel 6 geeft de elementen van GGW op ‘agents’- 
niveau weer, het reflexief handelen staat hierin centraal. Deze elementen worden optimaal ondersteunt 
door de GGW elementen op ‘systems’-niveau (Tabel 7).  

Uniek aan de implementatie van GGW bij BJAA is dat het veranderingsproces vanaf het begin op zowel 
het niveau van het ‘system’ als het niveau van de ‘agents’ tegelijk is ingezet in nauwe verwevenheid met 
elkaar; een essentieel principe van de Vanguard methode. De hoofdgroep is begonnen met het 
analyseren van oude werkprocessen en heeft op basis daarvan een nieuw systeem ontworpen met 
behulp van organisatieprincipes en waardestappen. Tegelijkertijd zijn medewerkers intensief getraind in 
de FFP methodiek, waarmee het individuele handelen en denken werd getransformeerd. In een iteratief 
proces zijn er op basis van de ervaringen van medewerkers telkens aanpassingen gedaan op 
systeemniveau en zijn er trainingen, werksessies en sturing ingezet op medewerkersniveau.  
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Tabel 6. GGW elementen op ‘agent’ niveau  Tabel 7. GGW elementen op ‘system’-niveau 
(gebaseerd op Tabel 1)      (gebaseerd op Tabel 1) 

Het ‘agents’ niveau van Generiek Gezinsgericht 
Werken 

‘Ieder kind blijvend veilig’ 

 Het ‘system’-niveau van Generiek Gezinsgericht Werken 
‘Ieder kind blijvend veilig’ 

Essentie van de 
inzet van BJAA 

x Kern van de problematiek  
x Vraaggericht 
x Hele gezin(ssysteem) 
x Eigen kracht  
x Hulpverlening start bij eerste 

gesprek 
x Hulpverlening stopt als doel 

(centrale lijn) en veiligheid 
(veiligheidslijn) zijn bereikt 

 Organisatie-
structuur 

x Ontschot werken, 
x 1 gezin, 1 plan, 1 medewerker 

Rol van 
gezinsmanager 
ten opzichte 
van het gezin 

x Gezinsmanager werkt samen 
met het gezin 

x Regelmatig contact  
x Gezamenlijk gezinsplan 

 Methodiek x Functional Family Parole and 
Probation Services (FFP), ‘Delta +’, 
Eigen Kracht Conferentie (EKC) 

Relatie 
gezinsmanager 
met netwerk-
partners 

x Vraag van cliënt bepalend, 
partners moeten aanbod 
aanpassen 

x Gezinsrapportage voor iedere 
partner 

x uitvoerdersoverleg (UVO)  

  Bouwstenen 
 

x GGW-module, gezinsrapportage 
x Basisteamoverleg (wekelijks, hele 

basisteam) 
x Kwestiemanagement 

   Organisatie-
cultuur 

x Waardewerk 
x Versimpelen, verminderen 

bureaucratie 
x Collega’s luisteren naar elkaar 
x Competentiemanagement 
x Gedeelde verantwoordelijkheid 

   Faciliteiten x Professionele Werkomgeving 
(PWO) 

x Hoofdkantoor op Overschiestraat 
x Werken waar de klant is  

 

  



18 | P a g e  
 

Concluderend 

Een optimaal samenspel tussen de twee verschillende niveaus vormt een sterke basis voor een robuust 
systeem. Echter, ook de oude werkwijze vond plaats binnen een robuust systeem, waarbij agents en 
systeem met elkaar in evenwicht waren. De uitdaging voor de implementatie van GGW ligt dus niet 
zozeer in het aanpassen van een aantal systeemkenmerken (bijv. invoeren van GGW-module) of het 
trainen van medewerkers (bijv. in FFPS) maar is een ingewikkeld samenspel tussen de niveaus waarbij 
beiden veranderen (zie figuur 3). Waar op welk moment meer aandacht nodig is, is niet eenduidig vast 
te stellen, wat de aansturing van het inrolproces door het management uitdagend maakt. Bovendien 
speelt het systeem in mode 2 een andere rol dan in mode 1; waar in mode 1 het systeem het bewust en 
reflexief nadenken door het individu overneemt door de optimale stappen tot een veilige situatie voor 
het kind vast te leggen in protocollen, procedures en methodieken zal in mode 2 het systeem erop 
gericht zijn het reflectie- en besluitvormingsproces door de gezinsmanager en het team optimaal te 
ondersteunen. Mode 1 waarden, zoals optimalisatie (iedereen handelt op basis van best voorhanden 
kennis) en efficiëntie (niet iedereen vindt opnieuw hetzelfde wiel uit), krijgen hiermee een andere 
invulling. De ‘beste’ kennis over hoe te handelen is niet eenduidig vast te stellen, maar door wekelijkse 
multidisciplinaire teamoverleggen over de casussen (en ook door trainingen, BJAA academie, etc.) wordt 
de op dat moment en voor die casus ‘beste’ kennis gecombineerd en optimaal ingezet. Wat betreft 
efficiëntie: enerzijds wordt in mode 2 veel kennis uitgewisseld in informele contacten tussen mensen op 
verschillende plekken in de organisatie (o.a. ondersteund door de professionele werkomgeving), kennis 
stroomt snel en het proces is daarmee efficiënt; zeker wanneer impliciete en expliciete kennis van 
verschillende medewerkers effectief wordt ontsloten voor anderen. Anderzijds is de ervaring, ook bij 
BJAA, dat opnieuw het wiel uitvinden ook heel efficiënt kan zijn; het gehele inrol proces is op dit principe 
gebaseerd waarmee GGW breed gedragen is binnen de gehele organisatie. 

 

Figure 3: Van de oude (congruente) werkwijze naar de nieuwe (congruente) werkwijze 
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Intermezzo 

De ontwikkeling van GGW binnen BJAA is een grote stap voorwaarts op het gebied van case 
management binnen de jeugdzorg. Het is een totaal andere manier van werken en vergt een grote 
omslag voor organisatie en medewerker. De implementatie van deze nieuwe werkwijze verliep dan ook 
niet zonder slag of stoot. Regelmatig vielen medewerkers in de praktijk terug in oude denk- en 
handelingspatronen en kwam de nieuwe werkwijze niet volledig tot zijn recht. In de inleiding stelden wij 
onszelf de vraag: “Hoe kunnen we dit proces begrijpen? Hoe kan het, dat een werkwijze die niet alleen 
effectiever lijkt dan de oude werkwijze maar daarnaast ook nog eenvoudiger is, toch niet simpelweg te 
implementeren is?” In HOOFDSTUK 1 en 2 vonden wij op deze vragen de volgende antwoorden: 

1. GGW is niet eenvoudig te implementeren in organisaties, omdat de overgang van de oude 
werkwijze naar GGW een diepgaande transformatie vergt: een omslag van 1ste orde werken, 
waarin men professioneel handelt, naar 2de orde werken, waarin men reflexief handelt2. 

2. GGW is niet eenvoudig te implementeren in organisaties, omdat het een verandering vergt op 
twee, elkaar versterkende, niveaus; verandering van zowel ‘agents’ als ‘systems’3. 

Kortom, GGW  vergt een verandering in de onderliggende aannamen van de werkwijze, die diep 
geworteld zijn in mensen, praktijken, routines, cultuur en structuren. Die verander je niet zomaar; ze zijn 
verankerd en geïnternaliseerd en daarmee voor een groot deel impliciet. De inrol van GGW startte niet 
voor niets met de door Vanguard geïntroduceerde cyclus van ‘check-plan-do’.   

In de ‘check’-fase werd de oude werkwijze, die grotendeels beruste op geïnternaliseerde kennis en 
verankerde systeemcomponenten, expliciet gemaakt. Een groep van 10 gezinsmanagers, twee 
teammanagers en een aantal andere medewerkers van BJAA, de hoofdgroep genoemd, doorliep de 
‘check’-fase voorafgaand aan de ontwikkeling van GGW, onder leiding van een Vanguard consultant. 
Door uitgebreid dossieronderzoek en onderzoek naar de oude werkwijze maakten zij de impliciete 
kennis expliciet en kregen zij zicht op de sterk verankerde systeemcomponenten. In de ‘plan’-fase werd 
op basis van de bevindingen uit de ‘check’-fase een nieuwe werkwijze ontworpen, door na te denken 
over de proces- en informatiestromen en de opbouw van de organisatie. Stap voor stap, door middel 
van professioneel handelen tegen nieuwe organisatieprincipes en waardestappen aanhouden en daar 
vervolgens mee experimenteren, heeft de hoofdgroep in de ‘plan’-fase een organisatie gebaseerd op 
Vanguard systeemprincipes opgebouwd. De FFP methode werd een belangrijke basismethodiek binnen 
de nieuwe werkwijze. Daarnaast veranderden de organisatiestructuur, de overlegstructuren en het 
rapportage format op zo’n manier dat zij allemaal bijdroegen aan het creëren van waarde voor de cliënt. 
De expliciete kennis over de oude werkwijze en de systeemelementen van de oude werkwijze werden in 
de ‘plan’-fase vervangen door nieuwe expliciete kennis en nieuwe systeemelementen. In de laatste fase 
van de ‘check-plan-do’ cyclus, de ‘do’-fase, werd de hele organisatie ingericht volgens de nieuwe 
organisatieprincipes en waardestappen. In deze laatste fase werd de nieuwe expliciete kennis 
langzamerhand impliciete kennis en werden de nieuwe systeemelementen langzamerhand verankerd.  

                                                           
2 Onderbouwd door theorieën van Argyris & Schön (1974) en Argyris, Putnam & McLain Smith (1985). 
3 Onderbouwd door theorieën van Giddens (1984) en Holland (1995). 
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Figure 4: De kennisconversie spiral (Nonaka en Takeuchi, The Knowledge Creating Company, 1995) 

Na de ontwikkeling van GGW door de hoofdgroep, 
werd GGW geïmplementeerd in de gehele organisatie. 
De gezinsmanagers uit de hoofdgroep trainden de 
medewerkers in vier verschillende cohorten door hen 
ook, zij het in verkorte vorm, de ‘check’- en ‘plan’-fase 
te laten doorlopen. Iedere medewerker doorliep zo het 
proces van het expliciteren van de oude werkwijze en 
het ontwerpen van nieuwe organisatieprincipes en 
waardestappen. Het  internaliseren en verankeren van 
de nieuwe werkwijze is de fase waarin de 
implementatie van BJAA nu verkeerd. 

Cycli van het expliciteren van impliciete kennis en het 
internaliseren van expliciete kennis zijn dus nodig om 
een diepgaande verandering, zoals de implementatie 
van GGW, te realiseren. Nonaka en Takuechi hebben 
dit proces in hun klassieker ‘The Knowledge Creating 
Company’ beschreven als de kennisconversie spiraal 
(zie figuur 4).  

Op basis van de gevonden antwoorden in de eerste hoofdstukken en vanuit de wetenschap dat 
explicitering en implicitering nodig zijn, hebben wij een theoretisch kader (figuur 5) opgesteld waarmee 
wij de gehele implementatie van GGW proberen te beschrijven4.  

Het theoretisch kader is opgedeeld in vier kwadranten. Het kwadrant linksonder representeert de 
impliciete oude werkwijze. Middels ‘externalisatie’ van de impliciete oude werkwijze vindt een 
verschuiving plaats van het kwadrant linksonder naar het kwadrant linksboven. Op deze manier vindt  
bewustwording plaats van de oude werkwijze; men kan onderscheid maken tussen de elementen van de 
werkwijze die waardevol zijn voor de cliënt en de elementen die niet waardevol zijn. Middels 
‘combinatie’ van de waardevolle elementen van de oude werkwijze, aangevuld met nieuwe elementen, 
krijgt de nieuwe werkwijze vorm. Op basis hiervan wordt de nieuwe werkwijze expliciet vastgesteld en 
verschuift men van linksboven naar rechtsboven.  Door het toepassen van de nieuwe werkwijze vindt 
‘internalisatie’ plaats. Naast de cyclus van externaliseren en internaliseren, vindt er op onbewust niveau 
ook leren plaats middels ‘socialisatie’. Onbewust zal je als werknemer je werkwijze aanpassen als een 
groep collega’s om je heen ook kiest voor een andere handelingsoptie. Een verschuiving van het 
kwadrant linksonder, naar het kwadrant rechtsonder, visualiseert ‘socialisatie’.  

                                                           
4 Het theoretisch kader is gebaseerd op de leertheorie van Nonaka (1994), met daarin verweven de theorieën met 
betrekking tot  ‘single and double loop learning’ van Argyris & Schön (1974), ‘the reflective practitioner’van Argyris, 
Putnam & McLain Smith (1985), ‘the structuration theory’ van Giddens (1984) en ‘complex adaptive systems’ van 
Holland (1995). 

Kennisconversie spiraal   

Kennis ontstaat door een interactie tussen impliciete en 
expliciete kennis. 

Van impliciet naar 
impliciet door 
socialiseren. 

Vb. afkijken, na doen, 
imiteren 

 

Van impliciet naar 
expliciet door 
externaliseren. 

Vb. metaforen en 
modellen 

 

Van expliciet naar 
impliciet door 
internaliseren. 

Vb. learning by doing 

 

Van expliciet naar 
expliciet door combineren. 

Vb. sorteren, 
samenvoegen, rubriceren 
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Figure 5: Conceptueel kader ter onderbouwing van de implementatie van GGW 

Aan de hand van dit theoretisch kader laten we in HOOFDSTUK 4 preciezer zien op welke verschillende 
manier medewerkers terugval naar de oude werkwijze ervaren. In HOOFDSTUK 5 laten we, ook aan de 
hand van het conceptueel kader, zien dat er verschillende aanknopingspunten zijn om het 
veranderingsproces te stimuleren; we hebben dit ‘movers’ genoemd. In HOOFDSTUK 6 ten slotte laten we 
verschillende strategieën zien om borging van GGW te realiseren op verschillende niveaus. 
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4. Terugval naar de oude werkwijze  

In HOOFDSTUK 2 lieten wij zien dat GGW meer is dan een nieuw trucje; GGW vergt een verregaande 
transformatie en is fundamenteel anders dan de oude werkwijze. Deze andere soort van 
professionaliteit is niet simpelweg te implementeren, omdat het diepgaande verandering vergt. De 
overgang van de oude werkwijze naar GGW is daarom ook alles behalve makkelijk.  Middels een 
reflexieve houding van de gezinsmanager wordt de veiligheid van het kind continu in het vizier 
gehouden. Alle binnen de GGW-aanpak aangeboden methoden (FFP), systemen (GGW-module) en 
metingen (o.a. centrale lijn en veiligheidslijn), zijn dan slechts middelen om tot het doel te komen; zij zijn 
geen doel op zich. In ons onderzoek hebben we gezien dat medewerkers de verschillen tussen de oude 
en de nieuwe werkwijze makkelijk kunnen benoemen, maar in de praktijk regelmatig terugvallen in 
oude denk- en handelingspatronen.  

Een voorbeeld van terugval naar de oude denk- en handelingspatronen wordt gegeven door Erik 
Gerritsen wanneer wij met hem spreken over het toepassen van de nieuwe werkwijze in ‘oude’ 
gezinnen (gezinnen waarbij BJAA al voor GGW betrokken was en die dus bekend zijn met de oude 
werkwijze). Gezinsmanagers geven aan dat het zo moeilijk is om bij ‘oude gezinnen’ opeens ook de 
andere kinderen mee te moeten nemen. Dat ze deze vraag stellen betekent dat ze het goed toepassen 
van FFP centraal stellen, ook als dat misschien niet bijdraagt aan het centrale doel. “Moet je het 
[betrekken van de andere gezinsleden] daarmee uit de weggaan? Ja! In sommige oude gezinnen juist. 
...... Dit betekent niet, laat dit dan maar zitten of doe dit maar op de oude manier af. En er zijn ook 
allemaal tips hoe je werkende weg als je van oud naar nieuw gaat zo’n gezin op een goede manier kunt 
uitleggen [dat je je ook wilt richten op de andere broertjes en zusjes], zodat ze het wel begrijpen en erin 
meegaan. [Maar dan vooral ook] omdat er redenen voor zijn, omdat er wel degelijk zorgen zijn over die 
kinderen, of dat ze er wat aan kunnen hebben en soms is het ook om te voorkomen dat de andere 
kinderen op latere leeftijd ook [op het verkeerde pad raken]. … … Het is gewoon belangrijk dat je goed 
blijft nadenken en als je twijfelt, stel die vraag dan.” 

Het voorbeeld geeft aan dat de aandacht tijdens de implementatie van GGW meer is gegaan naar het 
aanleren en toepassen van de nieuwe werkwijze (FFP, rapportage, ontschot werken) dan naar het 
‘spelen’ met GGW met het oog op het bereiken van het centrale doel: ‘Ieder kind blijvend veilig’. In 
gesprekken met gezinsmanagers uit het afgelopen jaar komt het onderwerp terugval naar de oude 
werkwijze dan ook regelmatig naar boven. Hierop zullen wij in dit hoofdstuk reflecteren.  

Het theoretisch kader dat in het intermezzo is beschreven, biedt in dit hoofdstuk de handvatten om 
terugval naar de oude werkwijze te beschrijven. De kans op terugval is het grootst op het moment dat 
men de nieuwe werkwijze nog niet volledig geïnternaliseerd heeft (zie figuur 6). Men grijpt dan 
bijvoorbeeld terug op procedures van de oude werkwijze, of vervalt in oude interactiepatronen. Een 
gebrek aan ervaring met het toepassen van GGW maakt dat men eerder geneigd is om terug te vallen op 
de oude werkwijze, omdat de onzekerheid binnen de nieuwe werkwijze nog erg hoog is op zowel 
‘system’ als ‘agents’ niveau.  

Terugval kan zowel een interne oorzaak hebben, binnen BJAA, of een externe oorzaak, bijvoorbeeld in 
samenwerking met netwerkpartners. Daarbij kan terugval zowel expliciet als impliciet zijn. Als men 
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expliciet terugvalt op de oude werkwijze, vindt een horizontale verschuiving naar links plaats, zoals 
weergegeven met de bovenste pijl in figuur 6. Op dat moment maakt de medewerker een bewuste keus 
om te handelen volgens de oude werkwijze. Als er sprake is van impliciete terugval, dan vindt een 
diagonale verschuiving plaats, zoals weergegeven met de onderste pijl in het figuur. Dit type terugval 
vindt onbewust plaats.  

 

Figure 6: Conceptueel kader - Terugval naar de oude werkwijze 

4.1 Terugval binnen BJAA 

In het afgelopen jaar spraken wij regelmatig met medewerkers van BJAA over terugval binnen de 
organisatie. Ter illustratie zullen wij drie voorbeelden beschrijven, namelijk terugval bij het rapporteren, 
het toepassen van FFP en het loslaten van een gezin aan het eind van het traject bij BJAA.  

Met de implementatie van GGW is het contactjournaal vervangen door de GGW-gezinsrapportage. In 
het contactjournaal werd voorheen ieder contact met het gezin of met de hulpverlening in het gezin 
vastgelegd. In de loop der tijd werden de contactjournaals vaak eindeloos lange documenten, waarin 
informatie zeer moeilijk terug te vinden was. Echter, de medewerkers zagen het contactjournaal ook als 
een belangrijk document waarmee zij hun plannen voor hulpverlening en aanvragen bij de rechtbank 
konden onderbouwen. In het eerste deel van de GGW gezinsrapportage heeft enkel de belangrijkste en 
meest recente informatie met betrekking tot de veiligheid van het kind een plek, verouderde informatie 
maakt continu plaats voor de meest recente kennis. In het tweede deel van de GGW gezinsrapportage 
wordt op basis van de meest recente informatie een veiligheidsanalyse uitgevoerd. Vlak na de 
implementatie van GGW werd regelmatig terugval waargenomen van het werken met de GGW 
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gezinsrapportage, naar het werken met een contactjournaal. Uit observaties tijdens het 
basisteamoverleg en gesprekken met gezinsmanagers bleek dat sommige gezinsmanagers geneigd 
waren om toch binnen de GGW-gezinsrapportage een contactjournaal bij te houden. De lengte van het 
document groeide op deze manier gestaag. Deze informatie werd vervolgens niet direct verwerkt in de 
veiligheidsanalyse, waardoor de coherentie binnen het gezinsplan langzamerhand verdween.  Een aantal 
maanden later zag men ook in het bijhouden van de veiligheidslijn bij sommige medewerkers langzaam 
een contactjournaal ontstaan. Na ieder contact werd een inschatting gemaakt van de veiligheid aan de 
hand van een veiligheidscijfer. Dit cijfer werd vervolgens in de toelichting uitgebreid onderbouwd. 

We hebben gezien dat sommige medewerkers zich bewust waren van het feit dat ze eigenlijk nog steeds 
een contactjournaal bijhielden en de terugval was dus bewust (expliciet). Bij anderen zagen we dat men 
onbewust (impliciet) in de GGW module een contactjournaal ging bijhouden.  

Een ander voorbeeld van terugval binnen het individuele leerproces is het toepassen van FFP technieken 
in de praktijk vlak na een FFP training. Gezinsmanagers gaven aan dat zij niet altijd de geleerde FFP 
technieken direct in de praktijk brachten, omdat het bijvoorbeeld zou gaan om een ‘lastig’ gezin. Zij 
voegden hieraan toe dat zij liever zouden willen oefenen in een makkelijkere situatie.  De interactie 
tussen ‘systems’ en ‘agents’ komt hier minder op gang, omdat niet iedere situatie wordt aangegrepen 
om het geleerde in de praktijk te brengen, in plaats daarvan valt men terug op de oude werkwijze bij 
lastige gezinnen. Dit voorbeeld van terugval is in de meeste gevallen impliciet. Ondanks de juiste 
intenties van de gezinsmanager om te gaan oefenen met de nieuwe FFP technieken, kan een lastige 
situatie hen ervan weerhouden zich kwetsbaar op te stellen en iets nieuws uit te proberen. Op zo’n 
moment kunnen zij makkelijk terugvallen op het oude en bekende; gesprekstechnieken waarmee je als 
gezinsmanager op een eerder moment al wel resultaat hebt geboekt bij een ‘lastig’ gezin.  

Een meer recent voorbeeld van terugval wordt waargenomen tijdens observaties en informele 
gesprekken op de werkvloer bij BJAA. Gezinsmanagers geven aan dat zij het lastig vinden om een zaak af 
te sluiten en het gezin op eigen benen verder te laten gaan aan het eind van de borgings- en 
generalisatie fase. Zij geven aan dat het gezin hen nog nodig heeft. Hieruit blijkt dat het lastig is om 
jezelf als gezinsmanager overbodig te maken binnen het gezin en dit leidt weer tot zaken die veel langer 
dan nodig aangehouden worden, vergelijkbaar met de lange Onder Toezicht Stellingen binnen de oude 
werkwijze. Gezinsmanagers geven aan dat zij nog vaak dingen even snel oplossen voor het gezin, in 
plaats van het gezin ondersteunen om het zelf op te lossen. Sommige gezinsmanagers zijn zich ervan 
bewust dat ze terugvallen op de oude werkwijze door het in stand houden van de hulpverlenersrelatie 
met het gezin. Voor andere gezinsmanagers geldt dat de terugval in dit geval onbewust plaatsvindt, 
bijvoorbeeld doordat het gezin van de ene crisissituatie in de andere crisissituatie rolt. De hulpverlening 
is op zo’n moment meer gericht op korte termijn resultaat, dan op het boeken van lange termijn 
successen.  

4.2 Terugval in de samenwerking met netwerkpartners 

Naast terugval binnen BJAA, kan ook terugval worden waargenomen in de samenwerking met 
netwerkpartners in het jeugdzorgveld. Ter illustratie zullen wij een aantal voorbeelden van terugval 
bespreken.  
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Gezinsmanagers van BJAA geven aan dat netwerkpartners nog niet altijd bereid zijn om te participeren 
in de nieuwe werkwijze van BJAA, omdat zij denken vanuit hun eigen ideeën, concepten en werkwijzen. 
Partnerorganisaties zijn natuurlijk ook niet door eenzelfde proces van ‘check-plan-do’ gegaan en werken 
niet vanuit dezelfde organisatieprincipes en waardestappen. Het is dan ook niet verassend dat de 
gezinsmanager tegen zo’n situatie aanloopt. Gezinsmanagers kiezen op zo’n moment regelmatig voor 
een korte termijn oplossing, bijvoorbeeld het invullen van een extra formulier in het door de 
netwerkpartner gewenste format. Zij geven aan dat ze weten dat dit geen waardewerk is, maar dat het 
soms nodig is om snel te handelen in het belang van de veiligheid van het kind. Zij kiezen daarentegen 
niet voor een tweesporenbeleid, door het voor het gezin nu te regelen en het tegelijkertijd ook aan te 
merken als kwestie.  

Een ander voorbeeld van terugval kan worden waargenomen bij het organiseren van 
uitvoerdersoverleggen met het gezin en alle hulpverlenende partijen binnen het gezin. Netwerkpartners 
lijken niet altijd het belang in te zien van het bijwonen van uitvoerdersoverleggen. Ook vinden zij het 
lastig dat het gezin aanwezig is bij de gesprekken. Sommige netwerkpartners zijn hierdoor helemaal niet 
aanwezig bij een uitvoerdersoverleg, andere netwerkpartners geven de voorkeur aan een 
uitvoerdersoverleg waar het gezin niet bij aanwezig is. In sommige situaties is het hierdoor bijna 
onmogelijk om een uitvoerdersoverleg te organiseren voor de gezinsmanager van BJAA en vinden er 
toch weer meer bilaterale overleggen plaats waarbij er gepraat wordt over een gezin in plaats van met 
het gezin.  

Concluderend 

In eerder onderzoek hebben we gezien dat een mode 2 werkwijze (per definitie ‘pioneering’ ten 
opzichte van omgeving) op verschillende manieren onder druk staat voordat het volledig is 
geïnternaliseerd (o.a. Regeer en Bunder 2007). Ten eerste spelen bestaande routines, gebruiken en 
overtuigingen een belangrijke rol bij terugval. Wanneer dit onbewust gebeurt zien we dat de intentie en 
de retoriek wel mode 2 zijn, maar de uitvoering mode 1 (‘mode 1 in disguise’). Een tweede manier 
waarop een mode 2 werkwijze onder druk kan staan is door een mode 1 omgeving (bijv. mode 1 eisen 
die worden gesteld aan het werk). Beiden vormen zagen we bij BJAA. 

Omdat de mode 2 werkwijze nog niet volledig is verankerd binnen BJAA en geïnternaliseerd in 
medewerkers is terugval naar mode 1 onvermijdelijk. Bovenstaande voorbeelden van terugval binnen 
BJAA en in de samenwerking met netwerkpartners illustreren een sterke focus op de handeling op zich 
(het rapporteren, de FFP technieken) en een mindere focus op het centrale doel van GGW: ‘Ieder kind 
blijvend veilig’. Vragen op de Dynamische Leeragenda die hierop duidden, zijn bijvoorbeeld: “Welke 
informatie hoort onder welk kopje in de GGW gezinsrapportage?” of “Wat moet ik precies doen bij het 
toepassen van FFP?”. Dit type vragen hoort bij een mode 1 werkwijze. Inmiddels komen deze vragen 
niet meer voor op de Dynamische Leeragenda; door te doen en hierop te reflecteren en de handelingen 
weer aan te passen is het inmiddels helderder wat de bedoeling is van de gezinsrapportage en van FFP. 
Er zijn een aantal succesfactoren te benoemen die hebben bijgedragen aan de beweging van mode 1 
naar mode 2; deze zogenaamde ‘movers’ worden besproken in HOOFDSTUK 5.  
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5. ‘Movers’ voor het versterken van een robuust systeem  

De verwevenheid van ‘systems’ en ‘agents’ betekent dat er verschillende aanknopingspunten zijn om 
het veranderproces te stimuleren. In de interviews met gezinsmanagers, teammanagers en andere 
medewerkers van BJAA kwam niet alleen regelmatig terugval ter sprake, maar ook verhalen over 
‘movers’, factoren die GGW versterken, middels het versterken van de interactie tussen ‘systems’ en 
‘agents’. In dit hoofdstuk zullen wij verschillende voorbeelden geven van de ‘movers’ die wij gedurende 
het onderzoeksproject hebben geïdentificeerd. We zullen niet alleen onderscheid maken tussen 
‘movers’ op ‘agent’-niveau of ‘systems’-niveau, maar ook tussen ‘movers’ voor het werken binnen BJAA 
en voor het samenwerken met netwerkpartners in het jeugdzorgveld. De ‘movers’ die in dit hoofdstuk 
aan bod zullen komen, kwamen ter sprake in interviews met gezinsmanagers van BJAA als onderdeel 
van een masteronderzoeksstage tussen februari 2013 en juli 2013.  

 

Figure 7: Conceptueel Kader - 'Movers', verschillende aanknopingspunten om het veranderproces te stimuleren 

5.1 ‘Movers’ ter bevordering van het werken binnen BJAA 

Het leerproces ten aanzien van GGW werd geïnitieerd tijdens de inrol van deze nieuwe werkwijze. Het 
inrol proces zelf hebben alle geïnterviewde gezinsmanagers benoemd als heel waardevol in het aanleren 
van de nieuwe werkwijze. We vroegen ons af welke factoren, na de inrol, op ‘agent’ en ‘systems’-niveau 
nu hadden bijgedragen aan de verdere inrol van GGW binnen BJAA. Met de implementatie van GGW 
vonden zowel op ‘agents’-niveau als ‘systems’-niveau fundamentele veranderingen plaats. Sommige van 
deze fundamentele veranderingen op ‘agent’- of ‘systems’-niveau werden door gezinsmanagers 
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bestempeld als belangrijke ‘movers’ in hun leerproces ter bevordering van het werken volgens GGW 
binnen BJAA.  

Op ‘systeem’-niveau noemden de gezinsmanagers voornamelijk de FFP trainingen en JHV/JB/JR 
trainingen als belangrijke ‘movers’ van hun leerproces. Gedurende deze trainingen deden de 
gezinsmanagers kennis op over de FFP methode voor case management en de bijbehorende 
gesprekstechnieken of leerden zij over de verschillende justitiële kaders binnen de jeugdzorg in 
Nederland. Deze trainingen gaven de gezinsmanagers de instrumenten om te werken binnen GGW, 
binnen de context van de basisprincipes van GGW. Het basisteamoverleg noemden zij ook als ‘mover’. 
Wekelijks konden zij gedurende het basisteamoverleg lastige casussen voorleggen aan het team en de 
teammanager en vond FFP supervisie plaats. 

Het bestaan van deze trainingen en het basisteamoverleg op zich gaf echter nog weinig informatie over 
wat dan precies uit deze trainingen of het basisteamoverleg bestempeld werd als ‘mover’ door de 
gezinsmanagers. Door goed hierop door te vragen tijdens de interviews, kwamen veel ‘movers’ boven 
tafel op ‘agents’-niveau.  

Binnen de FFP trainingen hadden Doug en Jason volgens gezinsmanagers een erg belangrijke rol bij het 
overbrengen van de kennis over de FFP methode: “Ik merk dat Doug en Jason ervaren zijn en de 
methode goed kennen. Dit maakt wel dat zij het heel overtuigend kunnen brengen en dat motiveert 
mij”…“Jason is meer theoretisch. Doug geeft concrete voorbeelden uit de praktijk, dit vind ik makkelijker 
om mee te nemen naar mijn eigen zaken”. Het delen van praktijkvoorbeelden en het samen reflecteren 
op deze voorbeelden vanuit de theorie geeft volgens gezinsmanagers meer zelfvertrouwen. Tijdens de 
FFP trainingen “delen collega’s hun ervaringen en kan ik de mijne kwijt.”, “ik zie mijn vooruitgang, dit 
geeft mij het gevoel dat ik het kan en het vergroot mijn zelfvertrouwen.” 

De overgang van jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder naar gezinsmanager werd 
niet alleen gestimuleerd door de trainingen over de verschillende justitiële kaders. De ervaringen van 
collega’s die voorheen werkten volgens een ander justitieel kader, zijn ook belangrijke ‘movers’ op 
‘agent’-niveau: “Als ik iets niet weet [over Jeugdreclassering of Jeugdhulpverlening], dan vraag ik het aan 
een collega die voorheen in dat kader gewerkt heeft en zij vragen weer dingen aan mij over 
Jeugdbescherming.” Het ontschot werken in multidisciplinaire teams helpt hierbij. 

De interactie tussen de gezinsmanagers, gedragsdeskundigen en teammanagers tijdens het 
basisteamoverleg, maar ook op de werkvloer werkt als belangrijke stimulans ter bevordering van het 
werken binnen BJAA. Gezinsmanagers geven aan dat feedback van collega’s, de senior gezinsmanager 
en de teammanager tijdens het basisteamoverleg en op de werkvloer erg waardevol is binnen het 
leerproces ten aanzien van GGW. Een gezinsmanager zegt hierover: “Als we met het hele team over een 
oplossing nadenken, ontstaan er veel meer oplossingen dan ik alleen zou kunnen bedenken.” De 
verschillende rollen die de senior gezinsmanager, de gedragsdeskundige en teammanager vervullen, 
respectievelijk het geven van FFP supervisie, het zijn van een inhoudelijke vraagbaak en het zijn van 
technisch voorzitter, dragen volgens de gezinsmanagers bij aan het effectief verlopen van het 
basisteamoverleg.  
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5.2 ‘Movers’ ter bevordering van de samenwerking met netwerkpartners 

Een gemeenschappelijk doel van BJAA en haar netwerkpartners is om een permanent veilige omgeving 
te creëren voor het kind, zo mogelijk binnen het eigen gezin. Samenwerking tussen verschillende 
partijen binnen de jeugdzorg kan hiertoe bijdragen. Waarom dit niet altijd makkelijk gaat is te begrijpen 
aan de hand van de concepten mode 1 en mode 2 uit HOOFDSTUK 2. Waar vanuit een mode 1 perspectief 
rollen tussen verschillende partners helder zijn verdeeld en afgebakend, staat in een mode 2 situatie het 
beoogd resultaat centraal en wordt in onderling overleg bekeken wie op dat moment welke acties het 
best kan ondernemen. Het zoeken naar, en soms zelfs creëren van, de meest passende hulp voor de 
jongere of het gezin (een GGW principe), in plaats van het plaatsen op een wachtlijst voor een standaard 
interventie, is hiervan een voorbeeld. Wanneer een gezinsmanager te maken heeft met een 
netwerkpartner die volgens de oude werkwijze werkt ontstaat er een conflict tussen mode 1 en mode 2. 

De ‘mover’ die gezinsmanagers noemen in relatie tot de samenwerking met ketenpartners is 
kwestiemanagement. Wanneer een zogenaamd ‘mode 1/mode 2 conflict’ zich voordoet met een 
partner moet de gezinsmanager, wanneer het niet lukt het zelf op te lossen, dit direct escaleren in de 
lijn (dit geldt ook voor de teammanager / regiomanager). Kwestiemanagement is dus een systeem  om 
te voorkomen dat mode 2 intenties stranden in de realiteit van mode 1 praktijken. In de praktijk blijkt 
dat er weinig kwesties worden geëscaleerd terwijl er zich wel kwesties voordoen. Deze ‘mover’ op 
systeemniveau lijkt dus nog niet verankerd op agent niveau en vergt het ontwikkelen van sensitiviteit in 
het herkennen van kwesties.  

Concluderend 

De belangrijkste ‘movers’ op systeemniveau die zijn genoemd door gezinsmanagers zijn het inrol proces 
zelf, de trainingen (FFP, JHV, JR, JB) en de nieuwe vorm van basisteamoverleggen. Het is opvallend dat 
het binnen deze aangeboden structuren vooral de ‘movers’ op ‘agent’-niveau zijn die gezinsmanagers 
benoemen als erg belangrijk in hun leerproces binnen GGW: het reflecteren op de eigen werkwijze, het 
delen van ervaringen met elkaar tijdens het basisteamoverleg en de feedback van collega’s. Juist de 
manier van communiceren en het van elkaar leren binnen en buiten de aangeboden structuren (e.g. 
trainingen, basisteamoverleg) draagt bij aan het inrol proces van GGW. In het volgende hoofdstuk 
beschrijven we een aantal andere manieren waarop dit kan worden bevorderd. 
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6. Borging van GGW 

Om terugval naar de oude werkwijze te voorkomen is borging van GGW van groot belang. Op systeem-
niveau betekent borgen het verankeren van de cultuur, organisatie en systeem-elementen, op agent-
niveau betekent borgen het internaliseren van de kennis door de individuele medewerkers. Zoals eerder 
besproken in het intermezzo, staat de cyclus van expliciteren-combineren-internaliseren centraal in de 
borging van de nieuwe werkwijze. In figuur 8 wordt de borging van GGW gevisualiseerd door een 
blauwe pijl die een verschuiving weergeeft van het kwadrant rechtsboven naar het kwadrant linksonder. 
Toch is borging van GGW geen makkelijk proces.  

 

Figure 8: Conceptueel kader - Het borgen van GGW, verankeren van systemen en internaliseren van kennis 

Omdat in mode 2 de werkwijze niet volledig vast is te leggen in systemen en de nadruk meer ligt op 
individuele afwegingen en besluiten (means to an end), is het stimuleren van continue reflectie van 
groot belang. Door het analyseren van de oude werkwijze en het experimenteren met nieuwe 
organisatieprincipes en waardestappen tijdens de inrol van GGW, heeft men al geëxperimenteerd met 
het reflecteren op de oude werkwijze in relatie tot het beoogde resultaat. Binnen GGW zou dit continu 
moeten gebeuren om tot borging van de nieuwe werkwijze te komen. Op deze manier wordt de nieuwe 
kennis geïnternaliseerd en het nieuwe systeem verankerd. De vraag is nu, hoe doe je dit? De neiging van 
de meeste professionals zal zijn om te vertrouwen op routines, protocollen en systemen. Dus hoe zorg 
je ervoor dat GGW wordt geborgd, het systeem wordt verankerd en de nieuw opgedane kennis wordt 
geïnternaliseerd? 
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Het systeem dat sinds de inrol van GGW is opgebouwd bevat op verschillende niveaus elementen die de 
borging van GGW stimuleren. Het huidige systeem draagt bij aan borging door: 

� gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren binnen het basisteam (cultuur) 
� wekelijks samen te komen in het basisteamoverleg voor casuïstiek en FFP supervisie 

(organisatie) 
� de inrichting van de GGW-module en de opbouw van de GGW gezinsrapportage 

(systeemelement) 
 
Maar hoe kun je de borging van GGW nog verder stimuleren om verankering van systeemelementen en 
internalisatie van kennis te bereiken? In de afgelopen jaren hebben wij verschillende reflectiesessies, 
microtrainingen en workshops ontwikkeld om een continue cyclus van externalisatie-combinatie-
internalisatie te stimuleren.  

Tussen juli 2012 en juli 2013 hebben wij driemaandelijks een reeks reflectiesessies georganiseerd in het 
basisteamoverleg. Het doel van deze reflectiesessies was om uitdagingen met betrekking tot het werken 
met GGW te expliciteren. Bijvoorbeeld door praktijkverhalen te delen met collega’s, terugval naar de 
oude werkwijze te bespreken en successen van het werken met GGW te vieren. Medewerkers werden 
gestimuleerd om de uitdagingen te herformuleren als persoonlijke leervragen. Door middel van het 
prioriteren van de leervragen, ontstond er een leeragenda van het basisteam. Aan het eind van de 
reflectiesessies werd gezamenlijk nagedacht over oplossingsrichtingen voor de leervragen op de 
leeragenda.  

Gezinsmanagers gaven aan: “Het [de reflectiesessie] heeft mij meer bewust gemaakt van wat ik doe.” “Ik 
denk dat iedereen nu ook wel ideeën heeft van ik ga het anders aanpakken. De oefeningen zijn echt goed 
om de uitdagingen eruit te halen en oplossingen te vinden. Dat je er echt bewust over moet nadenken.” 
Deze citaten laten zien dat de reflectiesessies in de basisteams hebben bijgedragen aan het expliciteren 
van verhalen uit de praktijk. Daarmee helpen deze reflectiesessies voornamelijk bij het expliciteren en 
combineren. Op deze manier werden uitdagingen voor het werken volgens GGW gearticuleerd. 
Daarnaast werd een eerste stap gemaakt met het combineren van uitdagingen en oplossingsrichtingen. 
Minder aandacht ging in de reflectiesessies uit naar het experimenteren met de nieuw opgedane kennis.  

Drie terugkerende thema’s op de leeragenda waren de FFP methodiek, het basisteamoverleg en het 
rapporteren. Op basis van deze kennis ontwikkelden wij verschillende sessies om het leerproces en de 
borging van de terugkerende thema’s te stimuleren. Deze interventies grepen in op verschillende 
punten van de reflectie cyclus (externalisatie-combinatie-internalisatie).  

6.1 Oefenen met FFP in een veilige setting in het FFP Forumtheater 

FFP was voor veel gezinsmanagers voor de inrol van GGW volledig nieuw. In verschillende FFP trainingen 
deden de gezinsmanagers kennis op over de FFP methode en de bijbehorende gesprekstechnieken en 
instrumenten. Tijdens de trainingen was er plek om ervaringen te delen uit de praktijk en te oefenen 
met de theorie, maar toch is er een drempel om FFP toe te passen bij de gezinnen thuis. Leervragen 
over handelingsverlegenheid in relatie tot het toepassen van FFP kwamen vaak terug op de Dynamische 
Leeragenda.  
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Veel gezinsmanagers zijn zich ervan bewust dat zij vanuit handelingsverlegenheid, het lastig vinden om 
FFP toe te passen bij de gezinnen. Vaak bedenken zij verschillende handelingsopties in hun hoofd, maar 
het alleen bedenken van handelingsopties voor zo’n situatie is niet genoeg om de drempel voor het 
toepassen van FFP over te gaan. Het leren omgaan met handelingsverlegenheid gaat het beste via het in 
de praktijk brengen van de handelingsopties en strategieën. Op deze manier kom je er door ‘trial-and-
error’ achter welke handelingsoptie of strategie werkt en/of het beste bij jou past.  

Een methode die hierbij kan helpen is het Forumtheater. In het forumtheater zetten professionele 
acteurs probleemsituaties neer in verschillende scènes. Professionele acteurs spelen de scène eerst één 
keer in het geheel. Wanneer de acteurs voor de tweede keer de scène spelen, mag de scène 
onderbroken worden door mensen uit het publiek, zij mogen dan de hoofdrol overnemen in de scène. In 
het Forumtheater kun je in een veilige omgeving ervaren hoe het is om bijvoorbeeld in een situatie te 
belanden waarin je als gezinsmanager handelingsverlegen bent. Door de hoofdrol over te nemen in de 
gespeelde scène, kun je verschillende strategieën uitproberen om om te gaan met jouw 
handelingsverlegenheid. Doordat meerdere gezinsmanagers de kans krijgen om hun unieke strategieën 
uit te proberen, worden de verschillende handelingsopties gedeeld met het publiek.  

Twee keer hebben we een FFP forumtheater georganiseerd, waarin twee verschillende scènes werden 
gespeeld. Hieronder een aantal reacties van gezinsmanagers die aanwezig waren: 

 “Ja ik vind het heel leuk met rollenspellen. De tweede scene dat was de stiefvader met moeder en een kind. Dat vond ik heel 
herkenbaar omdat ik zelf ook in zo’n situatie zit eigenlijk, waarbij de dochter heel erg tegen de stiefvader aan het ageren is.” 

 “Goed is om op die manier te kunnen oefenen, en dat je ook echt acteurs hebt die je daarbij ook echt uitnodigen om in te 
kunnen springen en daardoor ook heel veel verschillende situaties kunt oefenen.” 

 “Ik vind het leuk, het is interactief, en wat ik ook wel heel leuk vind is om te zien wat de knelpunten zijn van de andere 
gezinsmanagers. Ja, leuk is om van elkaar te zien hoe men daarop reageert.” 

 “Hoe meer gezinsmanagers hierbij aansluiten hoe meer tips je krijgt, hoe meer ideeën. Iedereen heeft z’n eigen 
handigheidjes, ingangen, en met elkaar geeft gewoon veel meer informatie en veel meer handvatten denk ik. De scène waar 
we denk ik het meeste van kunnen leren met z’n allen is toch wel gewoon bij het gezin op de bank. Wat doe je nou? Hoe 
positioneer je je, hoe ga je nou daadwerkelijk anders te werk op deze manier? En hoe zet je jezelf nou in als zijnde het 
middel? Hoe zorg je er nou voor dat je uit die inhoud blijft? Dat je juist heel erg bezig bent met het proces? En dat je 
inderdaad op de gezamenlijke krachten gaat inzoomen in plaats van heel erg op die negativiteit.  

Het Forumtheater draagt bij aan het stimuleren van een continue reflectie cyclus door het onderzoeken 
en delen van verschillende handelingsopties (onderdeel van het combineren). Uit de verzameling van 
handelingsopties zal je de optie kiezen die het best past bij de situatie en bij jou als persoon (onderdeel 
het combineren). En vervolgens het uitproberen en toepassen van de gekozen strategie (onderdeel van 
internaliseren).  
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6.2 Tools voor het borgen van de kernkwaliteit van het basisteamoverleg 

Het basisteamoverleg is binnen GGW erg belangrijk, want het is de plek waar reflectie en besluitvorming 
over casussen plaatsvindt. Medewerkers van BJAA beschrijven het basisteamoverleg als de plek waar zij 
advies en ondersteuning kunnen krijgen als zij vastlopen binnen een zaak, de plek om informatie te 
delen en te verkrijgen, de plek waar besluiten worden genomen en vervolgstappen helder worden 
gemaakt, waar nieuwe inzichten worden verkregen door de aanwezigheid van de expertise van collega’s 
en waar kwesties kunnen worden gedeeld en opgepakt. Vanuit een mode 2 perspectief zou je het 
basisteamoverleg kunnen beschrijven als de plek waar iedere gezinsmanager zijn vragen over casussen 
kan delen met de andere teamleden. Idealiter wordt er continu geschakeld tussen de veiligheidsanalyse, 
de centrale lijn en de vraag die op tafel ligt. Door de brede expertise aan tafel is er co-creatie van ideeën 
en continue reflectie.  

Echter, dit is niet altijd de realiteit. Soms domineren enkele deelnemers het gesprek en wordt de kennis 
van verschillende gezinsmanagers onvoldoende meegenomen. Soms is de vraag die wordt ingebracht 
niet duidelijk gekoppeld aan de onderliggende analyse. Het gaat hier dan vaak over een incident met 
een korte termijn oplossing, in plaats van het in beeld houden van de centrale lijn en het begrijpen van 
de gezinspatronen. Wij hebben ons tijdens het onderzoek afgevraagd hoe we de kernkwaliteiten van het 
basisteamoverleg konden versterken, zodat een mode 2 werkwijze wordt toegepast. Dit kan 
bijvoorbeeld door het inzetten van de volgende tools.  

Ter voorbereiding van het basisteamoverleg zou gebruik 
gemaakt kunnen worden van een set van vragen waarin 
de onderliggende analyse centraal staat bij het opstellen 
van de vraag over de casus. Deze vragen helpen de 
teamleden (zowel degenen die de casus inbracht als de 
rest van de teamgenoten) bij het structureren van de 
voorbereiding van het basisteamoverleg en laten hen 
gericht nadenken over de onderliggende analyse bij het 
opstellen van, of reageren op, een vraag. Zij zeiden 
hierover: “Goede voorbereiding is het halve werk, het 
stimuleert het denken” en “Het is zinvol om van te voren 
na te denken over de veiligheid, dan kan je gerichter de 
discussie in.”  

De voorbereidingsvragen over een casus vormen het startpunt van de volgende tool, de diamant. De 
diamant is een structuur voor het bespreken van een casus waarin achtereenvolgens een 
probleemanalyse wordt gemaakt, ideeën/oplossingen worden gegenereerd, ideeën worden beoordeeld 
en besluiten worden genomen. De diamant stimuleert dat iedereen zijn ervaringen en ideeën deelt 
(divergeren), zodat er vanuit een breed scala van opties gekozen kan worden voor de beste 
oplossingsrichting (convergeren).  

Voorbereiding 

Zaak (naam):  

GGW gezinsrapportage up-to-date?   

Aanleiding betrokkenheid BJAA   

Hoe is het nu gesteld met veiligheid kind 
(cijfer VL)? 
(Redeneer vanuit zorgpunten en krachten) 

 

Wat zijn de oorzaken voor onveiligheid 
van het kind? 
(urgent en actueel)  

 

Wat zijn de meest recente stappen die je 
hebt gezet om de veiligheid te 
bevorderen?  

 

Hoe ver ben je (cijfer CL)?   

Wat is je vraag?  

Figure 9: Vragen ter voorbereiding van het 
basisteamoverleg 
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Volgens de teams zorgde de diamant voor meer 
structuur in het basisteamoverleg. Het maakte het 
bespreken van de casussen overzichtelijker. De 
medewerkers zeiden hierover: “Ik denk dat het wel 
werkt. Het [bespreken van casussen] gaat sneller en je 
bent er bewuster mee bezig”, “dit [de diamant] maakt 
casuïstiek overzichtelijker”. “Dit zorgt er natuurlijk wel 
voor dat iedereen aan het werk moet blijven”. 

Het actief luisteren en stellen van kritische vragen door 
de verschillende teamgenoten aan degene die de casus 
inbrengt kan worden gestimuleerd door de tool LSD: 
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Het spreekt 
misschien voor zich, maar door mensen hier alert op te maken tijdens het basisteamoverleg, kan de 
effectiviteit toenemen. Gezinsmanagers gaven aan: “Het is goed om hier weer eens bewust bij stil te 
staan” “Ik vond het zeer verhelderend en ook zeer toepasbaar om direct mee te nemen in het overleg.”  

De hierboven beschreven tools bieden de medewerkers nieuwe strategieën om de kernkwaliteiten van 
het basisteamoverleg te verankeren en te internaliseren. Het gaat bij het aanbieden van deze tools 
voornamelijk om het stimuleren van het combineren en internalizeren. Workshop voor het 
heranalyseren van de GGW-gezinsrapportage 

6.3 De GGW gezinsrapportage vanuit een ander perspectief 

Met de implementatie van GGW verdwenen het oude contactjournaal en alle losse rapportages die de 
medewerkers van BJAA voorheen schreven. Daarvoor in de plaats kwam de GGW gezinsrapportage. 
Voor ieder gezin houdt de gezinsmanager één gezinsrapportage bij, met daarin een situatieomschrijving, 
een analyse van de veiligheid, de centrale lijn voor het gezin en de daaraan gekoppelde doelen. In plaats 
van het vastleggen van ieder contact in het contactjournaal, wordt alleen de belangrijkste nieuwe 
informatie toegevoegd aan het plan. Informatie die in de loop der tijd niet meer van belang is, verdwijnt 
uit de gezinsrapportage. De veiligheidsanalyse is een vertaalslag van de situatieomschrijving naar risico’s 
en krachten van het gezin. Op basis van de veiligheidsanalyse wordt een centrale lijn opgesteld voor de 
lange termijn, met daaraan gekoppeld de doelen om de centrale lijn te behalen.  

Het omzetten van de oude contactjournalen naar het nieuwe rapportage format was een belangrijk deel 
van de inrol van GGW. Medewerkers hadden in het begin veel moeite met welke informatie ze waar in 
de gezinsrapportage moesten plaatsen en met het beoordelen van welke informatie nu nog relevant 
was en welke informatie niet. Een aantal maanden na de inrol was vooral het up-to-date houden van de 
gezinsrapportages een belangrijke leervraag op de Dynamische Leeragenda. Gezinsmanagers gaven aan 
dat zij vaak wel de situatieomschrijving aanpasten na een huisbezoek, maar de vertaalslag naar de 
veiligheidsanalyse, centrale lijn en doelen niet altijd direct maakten, omdat zij moeite hadden met de 
vertaalslag. De GGW gezinsrapportage werd in de praktijk vaak gezien als een doel op zich, in plaats van 
een middel om tot het doel ‘ieder kind blijvend veilig’ te komen.  

 

 

Stap 1: probleemanalyse 

Stap 2: ideeën genereren 

Stap 3: ideeën beoordelen 

Stap 4: ideeën kiezen/besluit nemen 

Figure 10: Diamantstructuur 
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Maar hoe kun je mensen aanleren om de verbanden binnen de GGW rapportage te zien? Deze vragen 
hebben wij ons gesteld voor de ontwikkeling van een workshop rapporteren, waarin het gezamenlijk 
leren en co-creëren van oplossingen centraal stond. Door middel van detailanalyse van een 
geanonimiseerde GGW gezinsrapportage werd de deelnemers allereerst gevraagd om deze rapportage 
door te nemen. Vervolgens werd hen een probleem-oplossingen boom aangeboden (figuur 11) om de 
verbanden binnen de verschillende onderdelen van de gezinsrapportage te onderzoeken. Zo worden zij 
ertoe aangezet om vanuit een ander perspectief te gaan kijken naar de gezinsrapportage die ze daarvoor 
in detail gelezen hadden.  

De probleem-oplossingen boom in de workshop rapporteren is een voorbeeld van een tool om vanuit 
een ander perspectief te kijken naar de gezinsrapportage. Op deze manier hebben wij geprobeerd het 
handelen in de praktijk te koppelen aan het doel van de gezinsrapportage, namelijk, de veiligheid van de 
kinderen. Impliciete kennis over de structuur van de gezinsrapportage en de vertaalslag van de 
situatieomschrijving naar de veiligheidsanalyse, de gezinspatronen, de centrale lijn en de daaraan 
gekoppelde doelen wordt door middel van de probleem-oplossingenboom expliciet gemaakt. De losse 
onderdelen van de rapportage werden op deze manier teruggebracht tot één geheel, waarin het doel 
van GGW scherp voor ogen werd gehouden. 

Concluderend 

In het onderzoeksproject hebben wij gebruik gemaakt van de Dynamische Leeragenda (DLA) om de 
continue cyclus van leren en reflecteren te monitoren en tegelijkertijd de cyclus te stimuleren door het 
co-creëren van oplossingen voor de leervragen op de DLA gedurende interactieve sessies. Daarnaast 
hebben wij verschillende interventies ontwikkeld op terugkerende thema’s op de DLA. Deze interventies 
zijn eenvoudig toe te passen door teammanagers, (senior)gezinsmanagers en trainers binnen BJAA. Een 
volledige beschrijving van alle toegepaste interventies is separaat beschikbaar. 

Figure 11: Probleem-oplossingen boom zoals gebruikt in de workshop rapporteren 
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Conclusies & Aanbevelingen 

De afgelopen twee jaar hebben wij, en onze studenten, met veel plezier onderzoek gedaan bij BJAA. De 
jeugdzorg bevindt zich in een turbulente periode; zowel bestuurlijk als inhoudelijk. BJAA heeft in deze 
transitie een voortrekkersrol genomen en de werkwijze binnen BJAA grondig aangepakt, maar daarnaast 
ook anderen in het jeugdzorg netwerk door inspiratie en confrontatie meegenomen.  

In dit rapport hebben wij gereflecteerd op wat wij tijdens ons onderzoek hebben gezien, geleerd en 
gedacht over deze spannende transformatie. Hiermee hoopten we ons licht te schijnen op een aantal 
belangrijke vragen waarover we in de loop van de tijd met onze opdrachtgevers van gedachte hebben 
gewisseld. Zoals Erik Gerritsen onlangs aangaf in een interview: “Toen ik hier in 2009 kwam dacht ik: dit 
werkt wel, dat gaan we uitrollen. Maar zo werkte het niet. Bureaucratie zit nauwelijks in de wetgeving, 
dat zit voor 99% in de hoofden van uitvoerders en in de regels en organisatiecultuur van gemeenten en 
zorginstellingen. Veranderen van cultuur en bureaucratie is geen techniekje of kunstje, maar een 
leerproces, een omslag in denken. Medewerkers moeten zelf beleven wat anders werken is. Dat kun je 
niet opleggen. Geïnternaliseerde regels en gewoonten zijn erg hardnekkig’.”5  

Een vraag die hieruit volgt is: 

x In hoeverre is BJAA erin geslaagd om de benodigde omslag naar Generiek Gezinsgericht Werken 
(GGW) te bewerkstelligen? 

En daaronder liggen de vragen: 

x Welke factoren maken de omslag naar GGW lastig? 
x Welke factoren hebben bij BJAA bijgedragen aan het maken van de omslag naar GGW? 

In deze conclusie willen we ten slotte de volgende vragen beantwoorden: 

x Welke aanbevelingen kunnen we formuleren om de borging van GGW verder te bevorderen? 
x Welke aanbevelingen kunnen we formuleren voor andere organisaties binnen (of buiten) de 

jeugdzorg die aan de voet staan van een dergelijke transformatie als de inrol van GGW? 

Welke factoren maken de omslag naar GGW lastig? 

In dit rapport hebben we aan de hand van een conceptueel kader gekeken naar de factoren die de 
omslag lastig maken. We hebben gesteld dat GGW een fundamentaal andere manier van werken 
behelst en hebben deze nieuwe ‘modus operandus’ aangeduid met ‘mode 2’ (in tegenstelling tot de 
oude mode 1 manier van werken). Mode 2 verschilt op meerdere, samenhangende manieren van mode 
1: in termen van de focus van het werk, de ingezette methodieken, de relaties tussen verschillende 
actoren (gezin, BJAA, ketenpartners), de manier van communiceren, etc. Het feit dat de omslag zo 
allesomvattend is maakt het (in elk geval in eerste instantie) niet eenvoudig en terugval naar mode 1 
onvermijdelijk. 

                                                           
5 Dirven, J. en Borsje, M.L. Veranderen van een ziek systeem. In: Trots in Beeld, BJAA, 29 jan 2014 
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Ten tweede, hebben we gesteld dat de omslag plaats zal moeten vinden op twee intrinsiek gekoppelde 
niveaus: het niveau van het systeem (cultuur, organisatievormen, systeemelementen) en het niveau van 
de ‘agents’ (medewerkers die in continue interactie zijn met gezinnen, elkaar en netwerkpartners). Ook 
dit maakt de omslag niet eenvoudig. En ten derde hebben we gesteld dat veel gedragingen en 
overtuigingen diep geïnternaliseerd en verankerd zijn en daarmee impliciet. Ook dit maakt de omslag 
van mode 1 naar mode 2 niet eenvoudig. Op basis van deze drie concepten hebben we het volgende 
conceptueel kader opgesteld waarmee we zowel terugval als opties voor verandering beter kunnen 
begrijpen: 

 

Figure 12: Conceptueel kader 

Welke factoren hebben bij BJAA bijgedragen aan het maken van de omslag naar GGW? 

De beschreven concepten helpen ook om te begrijpen op welke manier er in BJAA is gestuurd op een 
succesvolle omslag. Ten eerste is er door het toepassen van de Vanguard methode bewerkstelligd dat 
alle medewerkers zich volledig bewust werden van het verschil tussen de oude, mode 1, werkwijze en 
de nieuwe, mode 2, werkwijze. Uit interviews bleek dat medewerkers de verschillen heel scherp en 
makkelijk konden benoemen. Ten tweede is er bij BJAA ingezet op het gelijktijdig veranderen van de 
vaardigheden, overtuigingen en handelingsperspectieven van medewerkers (agent-niveau) en de 
ondersteunende systeemelementen zoals organisatie, protocollen en software modules (systems-
niveau). Het inrollen, kenmerkend voor de Vanguard Methode, ten slotte, heeft bijgedragen aan het 
expliciteren,  combineren en internaliseren van de nieuwe aanpak. Het zelf uitvinden van het wiel is 
essentieel voor het beklijven van de geleerde lessen.  
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Vanuit de 30 jaar ervaring van het Athena Instituut met het onderzoeken en faciliteren van 
maatschappelijke veranderingsprocessen kunnen we zeggen dat een dergelijke allesomvattende aanpak 
uniek is. Vaak begint vernieuwing bij een groep pioniers die niet noodzakelijkerwijs worden gesteund 
door de formele leiders van de organisatie. Een groot deel van de energie die het kost om de 
verandering in te zetten, gaat dan zitten in het creëren van een ‘sense of urgency’ en het vinden van 
steun bij management en directie (of, als het om organisatie-overstijgende veranderingen gaat, het 
vinden van steun bij belangrijke regime spelers). Andersom slagen veranderinitiatieven ook niet 
wanneer ze van hoger hand worden opgelegd en voorbij gaan aan de omstandigheden in de praktijk van 
medewerkers. Met behulp van de methode en begeleiding van Vanguard is de GGW-aanpak bij BJAA 
juist opgebouwd door medewerkers zelf en daardoor gebaseerd op de praktijk en dagelijkse realiteit. 
Tegelijkertijd heeft de directie vanaf het begin duidelijk gemaakt hoe belangrijk de transformatie naar 
GGW is en op alle manieren beperkende systeemcondities geprobeerd weg te halen. Dat deze 
allesomvattende aanpak uniek is werd beaamd tijdens een conferentie in Washington waar Directeur 
Innovatie Sigrid van de Poel en Programmamanager, Kennisambassadeur Marc Dinkgreve en Vanguard 
Nederland consultant Mirjam Coret de GGW aanpak presenteerden. De GGW werkwijze werd door de 
aanwezigen beschreven als zeer innovatief en uniek.  

Aanbevelingen voor BJAA: Wat is er nog nodig om tot verdere verankering te komen? 

De verschillende elementen binnen GGW en binnen FFP zijn slechts middelen om te komen tot een doel, 
ze zijn geen doel op zich. Het gaat uiteindelijk om het ‘spelen’ met GGW om de veiligheid van kinderen 
te kunnen garanderen. Het ‘spelen’ met GGW is meer dan professioneel handelen, het gaat hier om 
reflexief handelen. Hoe kan dit spelen met GGW worden bevorderd? 

In de eerste plaats zal de vrijheid van handelen toenemen door het opdoen van meer ervaring met 
GGW; de tijd zal deels zijn werk doen. Daarnaast kunnen we de volgende aanbevelingen formuleren: 

- stimuleer een continue reflexieve attitude op verschillende manieren; gebruik het 
basisteamoverleg als uitgangspunt en zorg dat de teammanagers de organisatieprincipes en 
waardestappen op alle activiteiten blijven toepassen; 

- monitor het basisteamoverleg op het toepassen van de GGW principes en leg daarbij de nadruk 
op het altijd voorop stellen van het doel (blijvende veiligheid van het kind) en het proces om 
hier te komen (het begrijpen van de onderliggende problematiek, het inleven in het kind, het 
exploreren van verschillende opties, het maken van een expliciete afweging); 

- organiseer hierover uitwisseling tussen o.a. teammanagers (bijv. via deelname aan elkaars 
basisteamoverleg, intervisie, bekijken en bespreken van opnamen); 

- leg ervaringskennis van medewerkers vast met betrekking tot de uitdagingen van GGW, deel 
deze (in trainingen, reflectiesessies, basisteamoverleg) en formuleer generieke lessen. Nieuwe 
thema’s kunnen zijn: integraal werken/spelen met GGW, inleven in het kind, hoe leiden ouders 
je om de tuin, hoe een balans te vinden tussen coachen en confronteren in de interactie met 
ouders. 

Als voorloper wordt BJAA gevraagd om ook andere Bureaus Jeugdzorg bij te staan in het 
veranderingsproces. Op basis van voorgaande kunnen we stellen dat het niet alleen gaat om het 
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aanbieden van de werkzame elementen van GGW; maar ook om de manier waarop GGW binnen BJAA is 
ontwikkeld in een continu proces van uitproberen, reflecteren 
en aanpassen, waarbij aandacht voor het leer- en 
ontwikkelingsproces van medewerkers cruciaal is. Binnen mode 
2 kan men zich niet verschuilen achter routines, protocollen en 
systemen. De routine zit hem juist in altijd weer opnieuw blijven 
nadenken over wat van waarde is voor het kind. Dus, naast het 
overdragen van werkzame elementen gaat het ook om het 
delen van het proces dat heeft geleid tot de ontwikkeling en de 
verankering van GGW: of, zoals Joris Luyendijk dit heeft 
genoemd: Share your Learning Curve (TEDx, 2011 - http://www.tedxamsterdam.com/joris-luyendijk-
make-the-world-understandable/). 

Aanbevelingen voor andere organisaties  

GGW is geen trucje of simpelweg een nieuwe methodiek die de oude vervangt. GGW is een 
fundamenteel andere manier van werken en zijn. Dit betekent dat het invoeren van een aantal 
veranderingen in het systeem niet voldoende zal zijn (e.g. FFP opnemen in het repertoire aan 
methodieken, of GGW-module implementeren). Ook het trainen van medewerkers (in de nieuwe 
‘methodiek’) zal niet voldoende zijn. Uit het leerproces van BJAA volgen de volgende aanbevelingen 
voor organisaties die voor een vergelijkbare transformatie staan: 

- vervang het idee van implementeren door het idee van inrollen; laat alle medewerkers 
reflectiecyclus doorlopen, waarbij in de ‘check’-fase de huidige werkwijze kritisch tegen het licht 
wordt gehouden en waardewerk wordt geformuleerd (t.a.v. een gedeeld beeld); 

- Organiseer de inrol op een planmatige manier en zorg voor regelmatige reflectie en 
aanpassingen op programmaniveau; 

- werk op twee niveaus tegelijkertijd; realiseer je dat voor GGW het ‘agent’-niveau, vergeleken 
met de oude situatie, meer aandacht nodig heeft dan het systeem-niveau; 

- pas systeemelementen aan om het systeem optimaal ondersteunend te laten zijn voor de mode 
2 werkwijze van medewerkers; 

- zorg voor een kwestiemanagement systeem waarmee ‘mode 1’-‘mode 2’ conflicten niet onder 
het tapijt worden geschoven maar worden geëscaleerd en opgepakt in de lijn;  

- zorg voor impliciete en expliciete kennisoverdracht via trainingen; socialisatie (laat nog niet 
ingerolde medewerkers zich onderdompelen in een team met ervaren collega’s); reflectiesessies 
waarin specifieke ervaringskennis van medewerkers wordt gedeeld, geclusterd en 
gegeneraliseerd; het expliciteren en delen van ervaringskennis middels diverse media (video’s, 
intranet, publicaties); 

- stimuleer actief de continue wisselwerking tussen actie en reflectie (via casenotes, 
reflectiessessie, theater, invulling casuistiekoverleg, video interactie begeleiding etc.) om 
terugval te voorkomen en internalisering te bevorderen. 
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In hoeverre is BJAA erin geslaagd om de benodigde omslag naar Generiek Gezinsgericht 

Werken (GGW) te bewerkstelligen? 

Ten slotte de vraag in hoeverre BJAA erin is geslaagd om de benodigde omslag naar GGW te realiseren. 
Dit onderzoek was exploratief en conceptueel van aard. We hebben met het introduceren van een 
aantal concepten geprobeerd inzicht te geven in het veranderproces, de bottlenecks en de kansen. Het 
onderzoek was niet gericht op het ‘meten’ van programmatrouw op verschillende momenten voor en na 
de inrol. Wel hebben we verschuivingen gezien in de leervragen die medewerkers stellen. Vlak na de 
inrol lag de nadruk erg op de geïsoleerde elementen van de aanpak terwijl na verloop van tijd de nadruk 
meer kwam te liggen op handelingsperspectieven en op integratief werken. Met het eigen maken van 
de verschillende elementen van GGW is er ruimte ontstaan voor meer reflexieve vragen. Uit de 
verschuiving van leervragen kunnen we afleiden dat GGW steeds meer is ingebed in het 
handelingsrepertoire van de medewerkers. 

Gedurende het gehele onderzoek hebben we van medewerkers alleen maar positieve geluiden gehoord 
over de GGW aanpak6. De gebruikelijke weerstand bij een reorganisatie zijn we nauwelijks 
tegengekomen. GGW wordt door iedereen omschreven als de logische volgende stap in de jeugdzorg. 
De inrol methode waarin iedere medewerker kennis maakt met de Vanguard methode en een eigen 
reflectiecyclus doorloopt heeft daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld.   

Volgens de laatste informatie vanuit BJAA is GGW zeer effectief: het aantal ondertoezichtstellingen is 
met bijna 40% gedaald ten opzichte van 2011 en het aantal uithuisplaatsingen in het kader van een 
ondertoezichtstelling met bijna 60%7. Zowel qua cultuuromslag als qua concrete resultaten kunnen we 
concluderen dat er een omslag heeft plaatsgevonden naar GGW bij BJAA. Het is in de organisatie 
volstrekt helder dat het kind centraal staat en dat er waardewerk moet worden verricht. Ook wordt de 
ruimte voor reflectie steeds beter benut. Tegelijkertijd is er soms sprake van terugval omdat de rijkdom 
aan handelingsopties nog te beperkt en onvoldoende geïnternaliseerd is. Verder is blijvende aandacht 
nodig voor het scheppen van een klimaat waarin fouten maken mag, en reflecteren de normaalste zaak 
van de wereld is. De borging van GGW zal hier zeer bij gebaat zijn. 

  

                                                           
6 Merk op dat onze onderzoeksdoelgroep alleen bestond uit medewerkers die al waren ingerold of nog gingen 
inrollen. 
7 Trots in Beeld, 29 Januari 2014. 
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Tot slot 

Als onderzoekers kijken wij met veel plezier terug op afgelopen jaar, 
waarin enorme veranderingen centraal stonden binnen BJAA met de 
implementatie van GGW. Ondanks dat waren openheid en transparantie 
kernwoorden en tegelijkertijd ook de drijvers van dit onderzoek. Dit 
onderzoek was dan ook niet mogelijk geweest zonder de openheid van de 
organisatie en de welwillendheid van de medewerkers om te participeren. 
Aan het eind van dit onderzoeksjaar, willen wij de organisatie en haar 
medewerkers dan ook bedanken voor de openheid en actieve input die zij 
ons gegeven hebben, om dit onderzoek te kunnen voltooien.  

In onderzoek naar de bredere context hebben ook netwerkpartners van BJAA meegewerkt. Ook deze 
mensen willen wij bedanken voor hun openheid en kritische blik op de ontwikkelingen in het veld van 
jeugdzorg en meer specifiek, de implementatie van GGW bij BJAA.  

Tot slot, willen wij ook de directie en het bestuur van BJAA bedanken voor het meedenken in het 
onderzoek en de kritische feedback op onze rapporten. Drie namen willen wij hier specifiek noemen: 
Marc Dinkgreve, Sigrid van de Poel en Erik Gerritsen, bedankt voor de kansen en openheid die jullie 
hebben geboden, zodat wij een kijkje konden nemen in de keuken van BJAA en ook echt een onderdeel 
mochten zijn van de implementatie van GGW. 

De voortdurende ontwikkelingen in het jeugdzorgstelsel en binnen BJAA bieden mogelijkheden voor 
onderzoek naar de borging en internalisatie van GGW in de toekomst. In de toekomst zullen wij wellicht 
hieraan nog een bijdrage leveren. Hoe dit onderzoek vorm gaat krijgen, zal de komende maanden verder 
duidelijk worden.   
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